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INTRODUCERE 

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

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

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

potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului, 

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

planului sau programului. 

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

Cosambesti, judetul Ialomita, pentru obtinerea Avizului de Mediu pentru Reactualizare 

PUG – Comuna Cosambesti. 

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

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

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

Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor in colaborare cu Agentia Nationala pentru Protectia 

Mediului. 

Urmatoarele aspecte au fost abordate in cadrul Raportului de mediu pentru 

Reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cosambesti: 

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

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

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

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

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

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

planului; 

− Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra mediului; 

− Analiza alternativelor; 

− Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului; 

Documentatia PUG a fost elaborata de catre SC XLINE BIROU                                   

BIROU DE ARHITECTURA SRL. 
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Planul urbanistic general, contine strategia, prioritatile, reglementarile si servitutile de 

urbanism, aplicate in utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul localitatii, in continutul 

documentatiei regasindu-se astfel tratarea urmatoarelor categorii de probleme:  

- determinarea (urmare analizei situatiei existente), a principalelor disfunctionalitati si prioritati 

de interventie urbanistica, atat in teritoriu (extravilan), cat si in cadrul localitatii (intravilan);  

- zonificarea functionala a suprafetelor de teren din localitate si stabilirea regimului juridic al 

acestora printr-un sistem de reglementari si servituti adecvate;  

- determinarea volumului si a structurii potentialului uman, a resurselor de munca care sunt 

caracteristice localitatii;  

- evidentierea potentialului economic al localitatii;  

- organizarea circulatiei si a transporturilor; 

 - echiparea tehnico-edilitara; 

 - reabilitarea, protectia si conservarea mediului; 

 - conditii si posibilitati de realizare a obiectivelor de utilitate publica. 

Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului : 

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

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

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

privinta alocarii resurselor; 

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

care se integreaza sau care deriva din ele; 

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

din perspectiva promovarii dezvoltarii durabile; 

- problemele de mediu relevante pentru plan sau program; 

- relevanta planului sau programului pentru implementarea legislatiei nationale si comunitare 

de mediu (de exemplu, planurile si programele legate de gospodarirea deseurilor sau de 

gospodarirea apelor). 

b. Caracteristicile efectelor si ale zonei posibil a fi afectate cu privire, in special, la: 

- natura cumulativa a efectelor ; 

- riscul pentru sanatatea umana sau pentru mediu ; 

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

speciale sau patrimoniul cultural; 
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- efectele asupra zonelor sau peisajelor care au un statut de protejare recunoscut pe plan 

national, comunitar sau international ; 

- caracteristicile naturale speciale sau patrimoniul cultural; 

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

- folosirea terenului in mod intensiv ; 

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

national, comunitar sau international. 

 
 INFORMATII GENERALE 

 Denumire proiect: Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Cosambesti, 

judetul Ialomita. 

 Beneficiarul proiectului: Primaria comunei Cosambesti, judetul Ialomita. 

 Elaboratorul atestat al raportului de mediu: Arsene Simona – Stanica, inregistrata in 

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

 Proiectant general PUG:  SC XLINE BIROU DE ARHITECTURA SRL. 

 

 CAPITOLUL 1 

CONTINUT SI OBIECTIVE PRINCIPALE ALE PUG 

 1.1.Scopul si obiectivele principale ale PUG 

 Proiectul de REACTUALIZARE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL al comunei 

Cosambesti, a fost realizat de catre SC XLINE BIROU DE ARHITECTURA SRL si cuprinde 

un numar de 4 capitole cu numeroase subpuncte in care sunt tratate atat aspectele actuale 

cat si cele viitoare din toate domeniile  de dezvoltarea a comunei. 

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

 Date de recunoastere a documentatiei 

 Obiectul P.U.G. 

 Sursele de documentare 

In capitolul 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII  se prezinta: 

 Istorie,evolutie 

 Elemente ale cadrului natural 

 Relatii in teritoriu 
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 Activitati economice 

 Potentialul demografic  

 Reteaua rutiera. Circulatia si transportul 

 Intravilan existent. Zone functionale .Bilant teritorial 

 Zone cu riscuri naturale 

 Echiparea tehnico - edilitara a teritoriului 

 Protectia  mediului 

 Disfunctionalitati 

 Necesitati si oportunitati ale populatiei 

Capitolul 3 cuprinde PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA fiind prezentate: 

 Studii de fundamentare 

 Evolutie posibila, prioritati 

 Optimizarea relatiilor in teritoriu 

 Dezvoltarea activitatilor economice si sociale 

 Evolutia populatiei 

 Organizarea circulatiei 

 Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial 

 Masuri in zonele cu riscuri naturale 

 Dezvoltarea echiparii edilitare 

 Protectia mediului 

 Reglementari urbanistice 

 Obiective de utilitate publica 

Capitolul 4 –Concluzii Masuri in continuare 

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

disfunctionalitatile existente. 

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

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

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

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

urmeaza a fi realizate din diferite surse de finantare. 
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Sunt prezentate masuri pe termen scurt, mediu si lung, ce decurg din PATN si PATJ, 

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

crestere considerabila a calitatii vietii a locuitorilor din localitate. 

 

 PUG a fost elaborat in scopul: 

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

dezvoltare urbanistica a localitatilor; 

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

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

geologice, reducerea vulnerabilitatii fondului construit existent); 

4. Evidentierea fondului valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul localitatii; 

5.  Cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii, dotarilor aferente locuirii si 

serviciilor; 

6. Fundamentarii realizarii unor investitii de utilitate publica; 

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

urbanism si autorizatiilor de construire; 

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

Obiectivele lucrarii constau in: 

 includerii in intravilanul existent a tuturor suprafetelor construite situate pe teritoriul 

administrativ al localitatii; 

 asigurarea in cadrul intravilanului propus a suprafetelor necesare dezvoltarii 

functiunilor localitatii; 

 materializarea programului de dezvoltare a localitatii in P.U.G.; 

 propuneri de perspectiva privind dezvoltarea activitatilor economice si evolutia 

populatiei; 

 armonizarea interesului public cu cel privat; 

 propuneri pentru obiective de utilitate publica si asigurarea amplasarii acestora; 

 obiectivele propuse vor fi realizate respectand dreptul de proprietate; 

 respectarea masurilor de protectia mediului; 

 instituirea de masuri speciale de protectie si reglementari specifice pentru zonele 

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

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

implementarii prevederilor obiectivelor de utilitate publica.  

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Cosambesti urmareste, prin 

introducerea in cadrul documentatiei de urbanism existente a constrangerilor si 

permisivitatilor urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere, crearea conditiilor 

de autorizare a noilor constructii, crearea premiselor spatiale pentru desfasurarea activitatilor 

economice si sociale in acord cu obiectivele de dezvoltare judetene. De asemenea vor fi 

accentuate implicatiile dezvoltarii urbanistice asupra sistemului de circulatii si a retelei de 

infrastructura edilitara, fiind conturate masurile pentru dezvoltarea armonioasa a localitatii. 

Planul Urbanistic General al comunei Cosambesti, stabileste directiile evolutiei 

localitatii in concordanta cu alte planuri si programe astfel incat sa atinga urmatoarele 

obiective: 

1.Organizarea arhitectural urbanistica a teritoriului 

 stabilirea, delimitarea teritoriului si stabilirea bilantului teritorial aferent; 

                      stabilirea si delimitarea zonelor construibile, extinderea suprafetelor perimetrului 

construibil prin introducerea in intravilan a suprafetelor pretabile pentru 

constructii;  

 stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de 

construire; 

 stabilirea modului de utilizare a terenului in intravilan ; 

 formele de proprietate si circulatia juridica a terenului; 

2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare 

 Cai de comunicatii si transport 

 Dotari hidroedilitare  

 Infrastructura tehnico-edilitara 

3. Extinderea zonei de institutii publice si servicii 

4. Stabilirea zonelor protejate a monumentelor istorice 

5.Protectia mediului si sanatatii populatiei 

 Se va asigura si intretine o suprafata de 26 mp spatiu verde/cap locuitor pentru 

intreaga localitate. 

 Se va asigura un management corespunzator al deseurilor. 
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Planul Urbanistic General avizat si aprobat conform legii, devine instrument de lucru al 

Consiliului Local in eliberarea certificatelor de urbanism, autorizatiilor de construire, la 

fundamentarea unor investitii de la bugetul statului, in alte activitati ale compartimentului 

tehnic de resort. 

 Situatia existenta. Localizare geografica si administrativa 

 Comuna Cosambesti este situată în partea de est a județului Ialomița, in vecinatatea 

municipiului Slobozia, pe malul drept al râului Ialomița, pe drumul național DJ 201. 

 Comuna se învecinează la vest cu municipiul Slobozia, la est cu comuna Marculesti, la 

nord cu comuna Bucu si la sud cu comuna Perisoru, judetul Calarasi. 

  Distanța fata de orasele sau municipiile din Ialomita sunt urmatoarele:  

- Urziceni – 60 km;  

- Slobozia – 6 km;  

- Fetești – 43 km;  

- Țăndărei – 24 km. 

          

Comuna Cosambesti 

 Până în anul 2005, comuna a fost formată din trei sate: Cosambesti (reședință 

administrativă), satul Gimbasani și satul Marculesti. În anul 2005, s-a decis ca satul 

Marculesti să se scindeze de comuna Cosambesti și să formeze o nouă comună, Marculesti. 
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 Suprafata teritoriului administrativ este de 4864,31 ha, suprafata masurata pe baza 

planului topografic si a datelor  furnizate OCPI Ialomita. 

 Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Cosambesti se 

ridică la aproximativ 1900 locuitori. 

 

 SITUATIE EXISTENTA 

Incadrarea in teritoriul de influenta  

Accesul principal catre comuna Cosambesti se realizeaza prin drumul national DJ 201. 

Acesta traverseaza intravilanul actual al satului pe directia vest - est . Drumul judetean DN 

201 face legatura cu Slobozia spre Vest- 7 km si cu Tandarei spre Est – 24 km. Drumul este 

modernizat, asfaltat. 

Caracteristicile circulatiei actuale din comuna Cosambesti 

 Localitatea este legata de municipiul Slobozia (intravilanele celor doua localitati sunt 

lipite), prin intermediul DJ 201- cale de circulatie moderna, asfaltata, cu doua fire de circulatie.  

 Principalele drumuri din comuna Cosambesti sunt:  

- Drumuri locale în suprafață totală de 37230 mp. Dintre acestea 20130 mp sunt drumuri 

pietruite, 15050 mp sunt drumuri de pământ, iar 2050  mpsunt drumuri betonate;  

- Drumuri de exploatare în extravilan ocupă o suprafață totală de 86.40 ha.  

 În prezent, pe raza intravilanului comunei Cosambesti, drumul betonat este:  

- Str. Aleea Parcului ( fosta strada nr 55) – 

2050 mp 

- strazile pietruite sunt – S = 20130 mp: 

- str. Turturelelor ( fosta strada Nr. 32) 

- str. Primaverii ( fosta strada nr. 33) 

- str. Randunelelor ( fosta strada nr. 34) 

- str. Porumbeilor ( fosta strada nr. 35) 

- str. Aleea Viitorului ( fosta strada nr. 36) 

- str. Aleea Castanilor (fosta strada nr. 48) 

 - Str. Dealului ( fosta strada nr. 50) 

- str. Grivitei ( fosta strada nr. 51) 

- str. Platanului ( fosta strada nr. 52) 

- str. Nordului ( fosta strada nr. 53) 

 Reteaua de strazi din intravilanul satelor Cosambesti si Gimbasani este structurata de 

DJ 201. Datorita formei alungite a localitatilor, care s-au dezvolatat de-a lungul principalei cai 

de acces strazile s-au format perpendicular pe DJ 201.  

 In interiorul intravilanului acestor sate exista, practice, foarte putine strazi de legatura 

paralele (aproximativ) cu DJ 201. Strazile din localitate au latimi ale partii carosabile cuprinse 

intre 3.00-6.00 m, si de cele mai multe ori au trotuar din dale de beton pe o singura parte. 
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- DN 201 intra in teritoriul administrativ al comunei Cosambesti, respectiv in intravilanul satului 

Cosambesti, dinspre Slobozia la Km 76,00 si iese din UAT Cosambesti spre Marculesti la KM 

83.00. Lungimea DJ 201 in interiorul teritoriului administrativ al comunei Cosambesti este de 

cca 7.00 km. 

 Exista tablite indicatoare de intrare/iesire  in/din localitate atat pentru satul Cosambesti 

cat si pentru satul Gimbasani. 

 Circulatia feroviara. 

 Comuna Cosambesti  nu are legatura la calea ferata. Cele mai apropiate legaturi 

feroviare fiind la Slobozia, gara din Slobozia aflandu-se la o distanta de cca 7 km. 

 Transportul in comun. 

 Reteaua de transport in comuna este deservita de societati particulare de transport 

care fac legaturile cu localitatile invecinate din partea de vest si de est a comunei 

Cosambesti, respectiv cu Municipiul Slobozia (7 km) si cu Orasul Tandarei (24 km) la  est. 

 Pe teritoriul comunei exista 4 statii de transport in comun. 

 

 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL 

 Intravilanul existent al  comunei Cosambesti, luat in calcul de prezentul PUG,  este 

compus din intravilanul furnizat din Planul Urbansitic General realizat in anul 2002, de FAB 

GROUP ASSOCIATES, intravilan existent insa  suprafata de teritoriu administrativ actuala a 

comunei Cosambesti dupa scindarea comunei Marculesti. 

 Intarvilanul existent al comunei Cosambesti este compus din : 

-TRUP PRINCIPAL DE INTRAVILAN, sat Cosambesti, suprafata = 153.10ha 

-TRUP SECUNDAR DE INTRAVILAN, sat Gimbasani, suprafata = 122.53ha 

la care se adauga urmatoarele trupuri izolate de intravilan din teritoariul administrativ: 

-TRUP IZOLAT:fosta Casa Vie CAP Cosambesti, identificat in PUG existent ca T 21 cu 

suprafata de 0.25 ha, disparut fizic, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT:fosta Casa Livada CAP Cosambesti, identificat in PUG existent ca T 22 cu 

suprafata de 0.11 ha, disparut fizic, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT: Casa Vie CAP Cosambesti, identificat in PUG existent ca T 25 cu suprafata 

de 0.04 ha, disparut fizic, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT: Casa Gradinii CAP Gimbasani,identificat in PUG existent ca T 24 cu 

suprafata de 0.05 ha, disparut fizic, propus spre desfiintare. 
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-TRUP IZOLAT: fost  CAP GIMBASANI, suprafata masurata= 0.10ha, identificat in PUG 

existent ca T 29 cu suprafata de 0.97 ha, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT:fost  CAP GIMBASANI, suprafata masurata=1.74ha, identificat in PUG 

existent ca T 30 cu suprafata de 1.72 ha, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT: fost  CAP GIMBASANI, suprafata masurata= 1.37ha, identificat in PUG 

existent ca T 27 cu suprafata de 1.36 ha, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT: Casa Vie  CAP GIMBASANI, identificat in PUG existent caT 26 cu suprafata 

de 0.01 ha, disparut fizic, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT: Statie irigatii RAIF, suprafata masurata= 0.57ha, identificat in PUG existent 

ca T 14 cu suprafata de 1.14 ha). 

-TRUP IZOLAT: fost CAP Gimbasani, identificat in PUG existent ca T 31 cu suprafata de 0.73 

ha,disparut fizic, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT: fost CAP Gimbasani, identificat in PUG existent ca T 32 cu suprafata de 0.13 

ha,disparut fizic, propus spre desfiintare. 

-TRUP IZOLAT: Canton silvic, suprafata masurata= 0.11ha,identificat in PUG existent ca T 17 

cu suprafata de 0.12 ha. 

 Suprafata intravilanului existent este suma trupurilor de intravilan mentionate, trup 

principal, trup secundar si trupuri izolate de intravilan.  

 Rezulta suprafata intravilanului existent =  282.26 ha. 

 Din punct de vedere al zonificarii se remarca urmatoarele: 
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BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE 

IN INTRAVILANUL EXISTENT 

 
 
 
 
 
Zone functionale 

Suprafata (ha)  
 
Procent % 
din total 
intravilan 

 
Cosambesti 

   

Gimbasani Trupuri 
izolate de 
intravilan 

Total 

  

Locuinte si functiuni complementare, 
terenuri destinate locuintelor 

97,08 95,26 - 192.34 68,15 

Institutii si servicii de interes public 2.42 1.42 0.12 3.96 1.41 

Unitati agricole - - 5.37 5.37 1.90 

Zona mixta unitati agricole / 
servicii 

38.31         7.46 - 45.77 16.22 

Gospodarie comunala, cimitire, 
platforma managementul deseurilor 

2.65 2.42 - 5.07 1.79 

Constructii tehnico-edilitare - - 1.14 1.14 0.40 

Cai de comunicatie si transport rutier 12.43 15.88 - 28.31 10.03 

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 0.21 0.09 - 0.3 0.10 

Total intravilan existent 153.10 122.53 6.63 282.26 100.00% 

 Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ, suprafetele sunt calculate pentru a avea un 

suport pentru analiza  urbanistica. 

 Din punct de vedere al zonificarii functionale se remarca urmatoarele, concluzii ale tabelului 

de mai sus : 

- Locuinte si functiuni complementare, terenuri destinate locuintelor, ocupa suprafata cea mai mare 

din intravilan, o proportie de 67.05%, este dominanta. 

- Zona mixta unitati agricole /servicii este bine reprezentata, 16.22% din suprafata intravilanului. 

- Institutii si servicii de interes public– au o pondere de 1.41% si sunt inca insuficiente pentru 

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

existente, in vederea intaririi rolului acestora in viata comunitara. 

-Cai de comunicatie si transporturi rutiere- ocupa o pondere de 10,3% din suprafata totala a 

intravilanului. Reteaua existenta de strazi este echipata necorespunzator de aici rezulta un traficul 

auto impropriu la fel ca si  transportul in comun local si din teritoriu.  

 Spatii verzi, sport, agrement, protectie – ocupa o pondere redusa – 0.10%. 
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 Se mentioneaza ca  suprafata teritoriului administrativ este de 4864,31 ha, suprafata 

masurata pe baza planului topografic si a datelor  furnizate OCPI Ialomita.  

BILANT TERITORIAL- EXISTENT 

AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV 

 
TERITORIU 

ADMINISTRATIV 

AL LOCALITATII 

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 

AGRICOL NEAGRICOL  

TOTAL arabil pasuni vii paduri ape Drumuri 

 

+CF 

Curti 

constr 

Nepr

oducti

v 

EXTRAVILAN 3841.39 348.16 17,38 146,64 128,04 41.80 - 58,64 4582.05 

INTRAVILAN - - - - - 28.31 253.95 - 282.26 

TOTAL 3841.39 348.16 17,38 146,64 128,04 70,11 253.95 58,64 4864,31 

% din total 78.98 7.15 0.36 3.02 2.63 1.44 5.22 1.20 100 

 Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ, suprafetele sunt calculate pentru a avea 

un suport pentru analiza  urbanistica. 

 

 Zone cu riscuri naturale.   

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

inundatii, seceta, arsita, cutremure si radioactivitate. Datorita prezentei versantului – vechea 

albie a raului Ialomita exista zone (excluxiv in extravilan) cu riscuri de alunecari de teren. 

Datorita vecinatatii cu raul Ialomita exista un risc natural de inundatii. 

 Relieful comunei Cosambesti este alcatuit din trei zone distincte.  

 Zona I – zona de lunca – intre raul Ialomita si „coasta‟- unde se afla trupul principal al 

intravilanului. 

 Zona II – coasta- Aceasta zona margineste spre sud intravilanul comunei Cosambesti, 

fiind versantul creat de erozinea raului Ialomita in terasa Dunarii. Sub stratul subtire de sol se 

gasesc, in pozitie aproape orizontala capete stratelor ce formeaza terasa.  Inclinarea 

acestui versant este de 15-20% si are o inaltime de cca 20 m.  Caracteristica neomogena 

a terenului – rocile se schimba de la metru la metru- nu permite o incadrare generala a zonei 

la un anume tip geotehnic. Versantul nu este stabilizat, existand riscuri de alunecari de teren.  

 Zona III – zona de platou - zona situata in sudul teritoriului administrativ in afara 

intravilanului actual, delimitata de zona II – versantul, zona cu campie la 70 – 71 m altitudine. 
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Solurile care se gasesc aici sunt nisipuri de dune care stau pe loess-uri si rocile detritice 

caracteristice teraselor. Aceasta zona este folosita pentru culturile agricole. 

 Legat de riscul de inundatii, in zona localitatii Cosambesti, se mentioneza au fost 

luate masuri suplimentare pentru intarirea  sistemului de protectie impotriva 

inundatiilor, sunt realizate doua diguri de aparare, marcate in partea desenata a PUG.  

 

 Alimentarea cu apa. 

 Comuna  COSAMBESTI  dispune  de  sistem  centralizat de alimentare cu apa  ce 

cuprinde:  

         A.  SURSA  - sistemul de alimentare cu apa al  municipiului  SLOBOZIA;   

         B. CONDUCTA DE ADUCTIUNE –intre  sistemul de alimentare cu apa al  municipiului  

SLOBOZIA   si  rezervoarele  de imagazinare  din localitatea COSAMBESTI,  realizata din 

tuburi de polietilena inalta densitate tip PE 80 –SDR 17.6 pn 6 bari. 

         C. INMAGAZINARE- inmagazinarea volumului rezervei intangibile pentru incendiu Vi= 

54mc impusa prin P66/2001 pentru localitati cu <5000 de locuitori, si a volumului pentru 

compensarea  variatiei orare a consumului se realizeaza in trei  rezervoare  din polistif –

cilindrice, deschise, amplasate, semiingropat  in incinta  gospodariei de apa sat 

COSAMBESTI . 

 D. STATIE DE POMPARE – S 2 -instalatie de ridicare a presiunii, pentru asigurarea  

presiuni de utilizare la toate punctele de folosinta se propune,  statie de pompare echipata cu 

grup pompare (2)electropompe avand Qp nec=22.2 l/s   Hpnec=56 Mca  cu  convertizor de 

turatie si  pornire in cascada; 

       E. RETEA DE DISTRIBUTIE – ramificata – de joasa presiune < 6 bar., sunt executate 

din tuburi de polietilena de inalta densitate tip PE  SDR 17.6 Pn 6 bar. Lungimea totala a 

retelei=Lt=  m. 

 Lungimea totala a retelei  existente Lt= 28963 m repartizata pe localitati si pe lungimi 

astfel :  

 COSIMBESTI      L=  14748 m; 

 GIMBASANI        L=  14215 m; 

      F. BRANSAMENTE contorizate a gospodariilor individuale  la retele de distributie. 

  Pe lângă rețeaua de apă distribuită în sistem centralizat, locuitorii comunei folosesc 

fântâni săpate de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime.  
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  Canalizarea si epurarea apelor uzate  

 În prezent comuna Cosambesti nu dispune de o rețea de canalizare care să asigure 

colectarea apelor uzate și epurarea lor. În acest moment o parte din locuințele individuale 

sunt dotate cu closete de tip rural cu pereți necăptușiți, care constituie un pericol permanent 

de infestare a pânzei freatice, iar altele sunt dotate cu toalete moderne, colectarea apelor 

uzate făcându-se în fose septice individuale. 

 Apa din fantanile satesti folosite in prezent pentru consumul populatiei este supusa 

poluarii de catre apele uzate menajere, precum si de ingrasamintele chimice sau naturale 

folosite de locuitori in agricultura care se infiltreaza in sol si ajung in panza freatica, existand 

riscul depasirii concentratiilor admise ale continutului in nitrati, nitriti, substante organice. 

 
 GESTIUNEA DESEURILOR 

 La nivelul comunei Cosambesti,  problema gestiunii deseurilor este  rezolvata 

 prin urmatoarele actiuni: 

Cele doua platformele de deseuri menajere din localitate au fost inchise, urmand 

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

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

solului si a biocenozei. Aceste zone se vor urmari post inchidere pe o perioada de 30 

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

Se recomanda realizarea de perdele de vegetatie perimetral fiecarui depozit 

inchis, prin plantarea de arbori cu dezvoltare rapida. 

La momentul elaborarii prezentei documentatii, primaria este in curs de 

organizare a unei licitatii pentru incheierea unui contract cu un operator autorizat, 

pentru asigurarea activitatii de salubrizare la nivelul comunei. 

Deseurile de tip menajere vor fi colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice 

sau juridice si ridicate ritmic de catre operatorul autorizat, astfel, acestea vor fi ridicate din 

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

in vigoare la un depozit de deseuri conform. 

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

face in recipiente acoperite, dimensionate corespunzator.  
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Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice sau 

juridice si ridicate ritmic de operatorul specializat in servicii de salubritate. Astfel deseurile 

menajere sunt ridicate din poarta in poarta, pe baza unui program stabilit prin contract si 

transportate conform legislatiei in vigoare. 

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

face in recipiente acoperite, dimensionate corespunzator.  

In privinta deseurilor valorificabile, la nivelul comunei sunt amplasate si amenajate 

doaua platforme cu containere pentru colectarea selectiva a deseurilor valorificabile.  Acestea 

sunt  ridicate si transportate de catre operatorul specializat SC SALUBRITATE COMUNALA 

SLOBOZIA SRL, in vederea valorificarii.  

In privinta deseurilor agrozootehnice. 

In comuna Cosambesti s-au înființat doua platforme de gunoi de grajd. Locuitorii 

transporta dejectiile cu propriile utilaje la platforma, unde sunt depozitate temporar in vederea 

mineralizarii si utilizarii acestora ca fertilizant pentru terenurile agricole. 

Depozitarea si valorificarea deseurilor agrozootehnice, se realizeaza si individual in 

fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile proprii pentru mineralizare si utilizare ca 

fertilizant impreuna cu resturile vegetale. Platforma de gunoi de grajd va fi amplasata la minim 

10,00 m  distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa; 

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

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

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

SC ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL.   

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

echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

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

de colectare cu societati autorizate.  

Deseurile spitalicesti provenind de la cabinetele medicale, considerate periculoase 

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

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

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

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

pentru controlul acestui flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri 
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pentru control fluxului de deseuri in scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate, 

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

legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri). Pentru preluarea acestui tip 

de deseu, prtimaria a incheiat contract cu un operator autorizat. 

 Gestionarea namolului provenit de la statia de epurare.  Namolul provenit de la 

statia de epurare propusa a apelor uzate va fi uscat si deshidratat in modulul statiei si 

depozitat in saci pe o platforma betonata in vederea folosirii lui ca ingrasamant agricol.  

 Alimentare cu energie electrica  

 Comuna Cosambesti este alimentata cu energie electrica prin intermediul retelei de 

distributie aeriene de 20 KV legata la axul de tensiune de 20 Kv care traverseaza teritoriul 

administrativ al comunei. 

 De reteaua de distributie aeriana de 20 kv sunt legate radial posturile de transformare 

(distributie directa) ce alimenteaza reteaua de distributie locala de joasa tensiune. 

 Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor economice si a consumatorilor casnici 

din comuna Cosambesti, se realizeaza din posturi de transformare de tip aerian, de diverse 

puteri, amplasate pe stalpi din beton. Liniile de transport a energiei electrice de joasa 

tensiune nu au beneficiat de reparatii capitale, avand in prezent o stare tehnica 

necorespunzatoare – unele echipamente si materiale prezentand un grad inaintat de uzura si 

caracteristici tehnice depasite. Iluminatul public are o functionare deficitara se propune a fi 

modernizat. 

 Se metioneaza ca teritoriul administrative al comunei exista o retea LEA de 110kV 

aflata in apropierea localitatii Cosambesti. Atat pentru aceasta cat si pentru LEA 20kv au fost 

precizate zone de protectie. 

Telefonie 

Abonatii telefonici din comuna Cosambesti sunt racordati la Oficiul Telefonic, reteaua 

TELEKOM, modernizat si dotat cu centrala telefonica digitala moderna cu acces direct la 

reteaua interurbana. 

Alimentarea cu gaze naturale 

 Din punct de vedere al alimentarii cu gaze naturale, pentru comuna Cosambesti a fost 

realizat in anul 2005 un studiu de fezabilitae privind infiintarea distributiei cu gaze naturale 

pentru comuna Cosambesti, proiectant SC GEVST-SERV SRL PLOIESTI, investitor fiind 

Consiliul local Cosambesti. Acest proiect prevedea realizarea de conducte de gaze care vor 
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alimenta viitorii abonati din comuna Cosambesti, conducte care se vor amplasa in lungul 

drumului judetean DJ201, incepand de la intersectia cu drumul national DN21 cu Dj201 din 

localitatea Bora, prin Cosambesti pana la iesirea din satul Gimbasani.  Conductele de gaze 

naturale  proiectate urmau sa fie amplasate in spatiul cuprins intre carosabil si limitele de 

proprietate pe aproape toate strazile din Cosambesti si Gimbasani. In consecinta era 

proiectata o conducta de repartitie gaze care leaga comuna Cosambesti de conducta de 

repartitie gaze existenta situata in lungul drumului national DN 21, localitatea Bora. La intrare 

in localitatea Cosambesti era prevazut o statie de reglare masurare gaze SRM din care pleca 

mai departe in Cosambesti si in Gimbasani conducta de distributie gaze proiectata. 

 Demersul a ramas insa  la faza de proiect, reteaua de gaze nu a fost materializata. 

Alimentarea cu caldura 

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

prezent cu sobe cu combustibil solid (lemne, carbuni) si deseuri agricole ( coceni de porumb 

si floarea soarelui) sau cu instalatii cu GPL sau combustibil lichid. 

  Conducte de transport titeti si produse petroliere 

Pe teritoriul administrativ al comunei Cosambesti nu exista conducte de transport 

petrolier sau derivate din acesta.  

 

 1.2. Propuneri de organizare urbanistica 

Propunerile privind organizarea viitoare social-economica si urbanistica a comunei 

Cosambesti, au tinut seama de necesitatile si optiunile populatiei. Au fost consultate 

autoritatile locale si analizate propunerile pentru dezvoltarea de unitati economice si crearea 

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

elaborarii Planului Urbanistic General. 

Din analiza situatiei existente se desprind o serie de disfunctionalitati, care 

reclama solutii de eliminare sau diminuare, astfel: 

 1. Domeniul agriculturii si dezvoltarii activitatilor conexe : 

- drumurile de exploatare sunt intr-o stare necorespunzatoare; 

- inexstenta unor asociatii agricole; 

- faramitarea terenurilor agricole corelata cu inexistenta planurilor parcelare pentru punere in 

posesie; 

- neimplicarea populatiei tinere in agricultura corelata cu imbatranirea fortei de munca; 
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- baza materiala – utilaje agricole invechite si neadaptate unei agriculturi performante uzura 

sistemului de irigatii; 

- lipsa unor centre de colectare a laptelui , de depozitare in conditii optime a legumelor; 

 2. Disfunctinalitati la nivelul de organizare al teritoriului intravilanului: 

- disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor institutii publice: necesitatea de 

a introduce dotari publice noi, in vederea inchegarii unei zone centrale de interes public. 

- existenta unor terenuri publice insuficient valorificate. Lipsa unor spatii amenajate aferente 

dotarilor publice. 

-stare necorespunzatoare a cladirilor de interes public. 

 3.Aspecte critice privind organizarea circulatiei si a transportului in comun 

- drumuri si strazi neintretinute, cu imbracaminti si profile necorespunzatoare; 

- necesitatea amenajarii unor intersectii pentru o mai buna fluidizare a traficului rutier,  

amneajarea corespunzatoare si asigurarea iluminatului pentru trecerile de pietoni de pe DJ 

201; 

- lipsa de parcari amenajate corespunzator,  

- necesitatea amenajarii corespunzatoare a statiilor de transport in comun 

- lipsa spatiilor verzi de aliniament; 

 4.Economie si mediul de afaceri : 

- Resurse insuficiente la nivel local pentru sustinerea/promovarea unor investitii; 

- Slaba preocupare pentru introducerea unor noi tehnologii; 

- Inexistenta unei structuri de asistenta pentru mediul de afaceri, rezultand o cultura 

antreprenoriala limitata; 

- Lipsa de perfectionare pentru o utilizare mai eficienta a capitalului uman autohton, corelata 

cu o cerere insuficienta de forta de munca pe plan local. 

 5. Educatie, cultura 

- Posibilitati reduse de recreere in cadrul scolii; 

- Implicarea redusa a elevilor, a cadrelor didactice si a parintilor in activitatile de conservare a 

mediului inconjurator si, implicit, lipsa unor programe educationale de acest gen (ex. 

valorificarea deseurilor si evitarea depozitarii acestora in loc necontrolat); 

- Inexistenta unei baze sportive adecvate (teren de sport amenajat, sala de sport);  

- Dezinteresul crescut al majoritatii elevilor pentru scoala; 

- Spatiu insuficient pentru biblioteca; 
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- Neprotejarea corespunzatoare a siturilor arheologice si a monumentelor de arhitectura 

prezente pe teritoriul comunei. 

 6. Sanatate si asistenta sociala 

- Imbatranirea populatiei; 

- Scaderea natalitatii; 

- Starea de sanatate precara; 

- Perceptia eronata a populatiei cu privire la sensul asistentei sociale si datorita unei informari 

insuficiente cu privire la fondurile destinate asistentei sociale; 

- Fonduri insuficiente destinate asistentei medicale. 

 7.Resurse umane, piata muncii 

- Adaptarea lenta la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul 

mobilitatii si reconversiei profesionale, in special. 

- Migrarea tinerilor spre mediul urban, mai cu seama a celor cu studii superioare; 

- Lipsa posibilitatilor de angajare la nivelul comunei; 

- Numar redus de programe de instruire adresate persoanelor cu nivel de pregatire scazut 

- Dezechilibre intre cerere si oferta pe piata muncii; 

- Motivarea redusa a tinerilor pentru inceperea activitatii profesionale; 

- Dezechilibre intre nivelul de calificare a fortei de munca si cerintele pietei muncii. 

 8. Administratia publica 

- Lipsa de personal specializat in diverse compartimente; 

- Buget local insuficient pentru realizarea unor investitii; 

- Incoerenta legislativa. 

 9. Zona de agrement, sport si spatii verzi 

- Lipsa zonelor de agrement si spatii verzi plantate insuficient; 

- Zona de sport este insuficient dezvolata; 

 10. Disfunctionalitati legate de gradul de echipare edilitara a localitatii in raport 

cu necesitatile populatei. 

- Alimentarea cu apa – exista realizata o retea  de alimentare centralizata a localitatii, care, va 

trebui extinsa si in zonele noi de intravilan. 

- Canalizarea si epurarea apelor uzate – nu exista un sistem centralizat de canalizare a 

apelor uzate menajere si a apelor pluviale, sunt proiecte realizate care vor solutiona acesta 

deficienta. 
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- Alimentarea cu caldura si gaze naturale – nu exista un sistem de distributie al gazelor 

naturale la ora actuala. Au existat insa demersuri facute in anul 2005 care, la nivel de proiect, 

propuneau realizarea unor conducte de distributie pe fiecare strada din cele doua localitati 

componete ale comunei Cosambesti. Proiectul nu s-a materializat, probabil un motiv este 

legat de lipsa de dorinta a locuitorilor de a se bransa la o retea de gaze, costurilor estimate de 

bransate sunt destul de mari. Incalzirea locuintelor si a tuturor cladirilor in general se 

realizeaza cu sobe cu combustibil solid( lemne, carbuni) si cu deseuri agricole ( coceni de 

porumb si floarea soarelui). Prepararea hranei se face cu butelii de aragaz si cu combustibil 

solid si deseuri agricole. 

- Alimentarea cu energie electrica - Liniile de transport a energiei electrice de 

joasa tensiune nu au beneficiat de reparatii capitale, avand in prezent o stare tehnica 

necorespunzatoare - unele echipamente si materiale prezentand un grad inaintat de uzura si 

caracteristici tehnice depasite. lluminatul public are o functionare corespunzatoare. 

- exista depozitari necontrolate de deseuri pe teritoriul comunei. 

 

 11. Aspecte generale ale disfunctionalitatilor existente pe teritoriul comunei 

Buget local insuficient pentru realizare investitiilor. 

- Capacitatea scazuta de a elabora si de a implementa in mod eficient proiecte viabile de 

dezvoltare locala. 

- Lipsa informarii privind accesarea fondurilor europene, incapaciatea agentilor economici 

locali de a sustine cofinantarea acestora, precum si formalitatile greoaie care sunt necesare 

pentru obtinerea acestora. 

- Capacitatea financiara scazuta a locuitorilor comunei. 

- Fenomenul migratiei fortei de munca. 

 

 PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA 

 Studii de Findamentare: 

In vederea fundamentarii propunerilor de organizare urbanistica s-au introdus in 

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

-PUZ-uri elaborate in vederea concesionarii terenurilor pentru constructia de locuinte; 

-Planuri cadastrale ale localitatii, reactualizate ;  

-Studiu de circulatie elaborat pentru PATJ IALOMITA; 
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-Studiu de mediu elaborat pentru PATJ IALOMITA; 

-Studiu de economie elaborat pentru PATJ IALOMITA;  

-plan topografic - privind dotarile , locuintele , amenajarile ; 

-Studiu geotehnic pentru teritoriul administrativ al localitatii ; 

-Studiu istoric; 

- Date furnizate de lucrarea „Plan Urbanistic General al comunei Cosambesti‟ din care au 

fost preluate informatii geotehnice, de conformare a localitatii in anul 2000, anul elaborarii 

de catre firma FAB GROUP ASSOCIATES. 

 Conform studiilor de fundamentare utilizate pentru propunerile de organizare 

urbanistica rezulta: 

- marirea suprafetei de intravilan pentru satisfacerea unor solicitari de construire 

este  necesara, actualul teren intravilan fiind insuficient pentru urmatorii 5 ani.  

- dezvoltarea infrastructurii de comunicatii si edilitare. 

- dezvoltarea economiei agricole. 

- dezvoltarea intreprinderilor mici din sfera serviciilor. 

- reabilitarea spatiilor de agrement si dezvoltarea lor. 

- modernizarea infrastructurii de circuatie. 

Estimand directiile posibile de evolutie a localitatilor, prin valorificarea potentialului 

natural, economic si uman existent pe teritoriul localitatii Cosambesti, si - coreland aceasta 

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

obiectivele generale de dezvoltare: 

 cresterea calitatii vietii si intarirea spiritului comunitar prin dezvoltarea institutiilor de 

interes public; 

 stimularea micilor intreprinzatori din zona serviciilor si a productiei pentru realizarea unor 

noi locuri de munca; 

 dezvoltarea retelelor edilitare pentru cresterea confortului locuitorilor; 

 promovarea progresului tehnic, cu implicatii directe asupra cresterii randamentului la 

productiile vegetale si animale; 

 ridicarea potentialului productiv al pamantului prin imbunatatiri funciare; 

 intarirea gospodariilor bazate pe munca familiala; 
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 organizarea in asociatii agricole pentru a creste puterea de productie si valorificare a 

bunurilor cu valoare adaugata mare – productie de cereale, legume si fructe de sera, 

plante farmaceutice, etc;  

 stimularea organizarii de asociatii pentru exploatarea rentabila a terenurilor agricole; 

 colaborarea cu programele de finantare europeana in finantarea unor activitati specifice 

zonei; 

Prioritatile in cadrul dezvoltarii urbanistice a comunei decurg din necesitatile imediate 

semnalate in capitolul anterior. Realizarea acestor deziderate se va putea face in functie de 

fondurile de care va dispune comuna- fonduri proprii sau fonduri atrase prin diverse programe 

de finantare. Ordinea acestor prioritati va fi stabilita de catre Consiliul Local, pe baza 

consultarii populatiei. 

 Evolutia populatiei 

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

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

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

preturilor si, implicit, la cresterea nivelului de viata.  

Organizarea circulatiei  

Circulatia rutiera 

 Accesul principal catre comuna Cosambesti se realizeaza prin drumul national DJ 

201. Acesta traverseaza intravilanul actual al satului pe directia vest - est. Drumul judetean 

DJ 201 face legatura cu Slobozia spre Vest- 7 km si cu Tandarei spre Est – 24 km. Drumul 

este modernizat, asfaltat. 

 Remedierea disfunctiilor privind circulatia in comuna Cosambesti impune urmatoarele 

masuri: 

- imbunatatirea viabilitatii strazilor. 

- reconsiderarea profilurilor transversale necorespunzatoare prin infiintarea 

trotuarelor si spatiilor verzi de aliniament. 

- dotarea corespunzatoare a statiilor de transport  intercomunal. 

- asfaltarea strazilor din trama principala de circulatii,  pietruirea celor 

secundare, precum si imbunatatirea profilelor strazilor de pamant. 

- realizarea unor intersectii corespunzatoare. 
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  DEZVOLTAREA CIRCULATIEI DE TRANZIT SI DE INTERES LOCAL 

  Pe teritoriul comunei se vor realiza noi infrastructuri rutiere si se vor moderniza 

cele existente si anume : 

-refacerea stratului de uzura ; 

-repararea si modernizarea strazilor din reteaua majora conform profilelor 

propuse (asfaltare, impietruiri, trotuare noi,refaceri si amenajari podete); 

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

pentru transport in comun) in afara zonelor de siguranta a drumului Dj 201, zona de 

siguranta in latime de 1.50 m instituita de o parte si de alta a drumului de la marginea 

exterioara a santurilor (marginea amprizei). 

- Pozarea retelelor de utilitati publice se va face, de asemenea, in afara zonei de 

siguranta a drumului judetean.  

 Se propune ca proiectele de realizare a retelelor edilitare sa se faca cu solutia 

tehnica de canivou sau caseta tehnica , astfel incat sa se poata gestiona unitar lucrarile 

de reparatii si intretinere periodica ale acestora. 

- Amenajarea intersectilor dintre strazi cu diferite categorii din interiorul 

localitatii. Conform OG 43/1997, art. 28 amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre 

doua sau mai multe drumuri se face cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se 

desfasoara pe drumul de categorie superioara. 

Astfel s-au propus urmatoarele tipuri de profile : 

- pentru drumul judetean DJ 201 – in intravilan, se propune un profil total de 

15.00 m si o retragere a constructiilor de la aliniament de minimum 4.50 m. Partea 

carosabila este compusa din doua benzi de circulatie, cate un ape fiecare sens, fiecare 

in latime de 2.75 m si cate o banda de acostament aferenta de 0.50 m.  Distanta 

cladirilor fata de ax drum – minim 12.00 m – interdictie de construire. 

- zona de siguranta pentru DJ 201 - in latime de 1.50 m este instituita de o 

parte si de alta a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea 

amprizei). 

- Zona de protectie pentru DJ 201 este de 20.00 m de la limita zonei de 

siguranta ceea ce duce la un total de 50.90 m. 

- pentru strazile principale – profil transversal total intre 8-12 m, din care partea 

carosabila este de 5.00 m. 
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- pentru strazile secundare – profil transversal total intre 5-7 m, din care partea 

carosabila este de 3.75 m. Se vor prevede zone de asteptare si de efectuarea manevrelor de 

intoarcere. 

- pentru strazile de tip fundatura – profil transversal de 7.00 m si cu platforma de 

intoarcere. 

- Intre tablitele indicatoare de intrare si iesire din localitate se vor aplica regulile 

intravilanului , in special se va respecta viteza legala de circulatie in interiorul localitatilor. 

Toate acestea sunt exemplificate in plansa STUDIU DE CIRCULATIE, 

REGLEMENTARI- PROPUNERI. 

La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine cont de categoriile 

functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de 

factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si 

protectia mediului si de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform 

legii, precum si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele 

pietonilor, biciclistilor, persoanelor cu dizabilitati motorii, etc. 

TRANSPORTUL LOCAL 

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

in functie de solicitarile cetatenilor comunei avand in vedere ca transportul cu masini de 

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

economic. Se propune amenajarea corespunzatoare a statiilor, acestea facand parte 

integrala din peisajul public urban. 

  

 Intravilan propus. Zonificare functionala. Bilant teritorial 

Intravilanul propus al comunei Cosambesti este format din intravilanul propus al 

trupului principal sat Cosambesti si intravilanul trupului secundar sat Gimbasani, la care se 

adauga trupurile izolate de intravilan din teritoriul administrativ. 

 -Trup principal de intravilan sat Cosambesti, suprafata intravilanului propus = 

126.55ha. Fata de intravilanul existent al trupului principal de intravilan, care era de 153.10ha 

se contata o scadere a suprafetei de intravilan. Aceasta este datorata modificarii suprafetei in 

zona mixta de unitati agricole/servicii care s-a micsorat ca suprafata, diferenta fiind 

transformata in pasune, conform masuratorilor de la legea 165. Exista si o suplimentare a 
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intravilanului existent in zona de nord atrupului principal de intravilan, in lungul drumului 

judetean. Aceasta suplimentare de teren intravilan este destinata locuintelor si a functiunilor 

complementare. 

              -Trup secundar de intravilan sat Gimbasani, suprafata intravilanului propus = 

162.51ha. Suprafata existenta a trupului secundar de inravilan Gimbasani este de 122.53ha. 

Se constata o marirea suprafeti de intravilan ea este facuta, pe cea mai mare suprafata in 

vestul trupului secundar de intravilan, in lungul drumului judetean, precum si in estul trupului 

secundar, de asemeni in lungul drumului judetean. Terenul nou introdus in intravilan este 

destinat locuintelor si functiunilor complementare. 

La cele doua trupuri importante de intravilan, principal si secundar, se adauga 

suprafata trupurilor izolate de intravilan propus. Aceasta suprafata a trupurilor izolate de 

intravilan propus este formata din trupuri existente de intravilan care au fost pastrate in 

intravilanul propus si trupuri noi de intravilan propus dupa cum urmeaza: 

-Ta, TRUP IZOLAT: Platforma managementul deseurilor, suprafata =0.15ha. Ta este 

trup nou de intravilan propus. 

-Tb, TRUP IZOLAT: Statie vacuum+statie epurare,  suprafata =0.09ha.  Tb este trup 

nou de intravilan propus. 

-Tc, TRUP IZOLAT: Statie irigatii RAIF, suprafata masurata= 0.57ha, identificat in PUG 

existent ca T 14 cu suprafata de 1.14 ha. Tc este trup existent de intravilan care se pastreaza 

si in intravilanul propus. 

-Td, TRUP IZOLAT: Canton silvic, suprafata masurata= 0.11ha, identificat in PUG 

existent ca T 17 cu suprafata de 0.12 ha. Td este trup existent de intravilan care se pastreaza 

si in intravilanul propus. 
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BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE 

IN INTRAVILANUL PROPUS 

 
 
 
 
Zone functionale 

Suprafata (ha)  
 
Procent % 
din total 
intravilan 

 
Cosambesti 

   

Gimbasani Trupuri 
izolate de 
intravilan 

Total 

  

Locuinte si functiuni complementare, 
terenuri destinate locuintelor 

100.23 127.92 - 228.15 78.53 

Institutii si servicii de interes public 2.42 1.42 0.12 3.96 1.36 

Unitati agricole - - -   

Zona mixta unitati agricole / 
servicii 

8.38 7.46 - 15.84 5.46 

Gospodarie comunala, cimitire, 
platforma managementul deseurilor 

2.65 3.32 0.24 6.21 2.13 

Constructii tehnico-edilitare - - 1.14 1.14 0.39 

Cai de comunicatie si transport rutier 12.66 18.71 - 31.37 10.79 

Spatii verzi, sport, agrement, protectie 0.21   3.68 - 3.89   1.34 

Total intravilan propus 126.55 162.51 1.50 290.56 100.00% 

 Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ, suprafetele sunt calculate 

pentru a avea un suport pentru analiza  urbanistica. 

 Din punct de vedere al zonificarii functionale se remarca urmatoarele, concluzii ale 

tabelului de mai sus : 

-Locuinte si functiuni complementare, terenuri destinate locuintelor, functiunea dominata, va 

ocupa o suprafata mai mare din intravilan fata de cea existenta, o proportie de 78.69%. 

- Zona mixta unitati agricole /servicii s-a diminuat ca suprafata, ea ocupa 5.46 fata de 16.22% 

din suprafata intravilanului existent. 

- Institutii si servicii de interes public– au o pondere mica de 1.36% - necesitatea dotarii cu noi 

tipuri de servicii, precum si modernizarea celor existente, in vederea intaririi rolului acestora in 

viata comunitara. 

-Cai de comunicatie si transporturi rutiere- ocupa o pondere de 10,79% din suprafata totala a 

intravilanului. Reteaua existenta de strazi va fi imbunatatita conform noilor profile stradale 

propuse pentru a avea un traficul auto si in comun desfasurat in conditii moderne. 

 Spatii verzi, sport, agrement, protectie – ocupa o inca o pondere redusa –1.32 dar 

oricum este marita fata de 0.10%, ponderea din intravilanul existent. 
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 Conform datelor prezentate se constata ca suprafata intravilanului propus este 

de 290.56ha. Mentionand ca suprafata intravilanului existent este de 282.26 se constata 

o marire a  intravilanului cu 8.3ha. 

 Se mentioneaza ca  suprafata teritoriului administrativ este de 4864,31 ha, suprafata 

masurata pe baza planului topografic si a datelor  furnizate OCPI Ialomita. 

BILANT TERITORIAL- PROPUS 

 AL FOLOSINTEI TERENURILOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV  

 
TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL LOCALITATII 

                              CATEGORII DE FOLOSINTA (ha) 

               AGRICOL             NEAGRICOL  
TOTAL arabil pasuni vii paduri ape Drumuri 

 
+CF 

Curti 
constr 

Nepr
oducti
v 

EXTRAVILAN 3830.52 353,79  17,38 146,64 128,04   38,74 - 58,64 4573,75 

INTRAVILAN - - - -    -   31,37 259,19 -   290,56 

TOTAL 3830.52 353,79 17,38 146,64 128,04   70,11 259,19 58,64 4864,31 

% din total     78.75     7.28   0.36     3.02     2.63     1.44     5.32   1.20      100 

Nota: Datele prezentate in tabel au caracter orientativ, suprafetele sunt calculate pentru a 

avea un suport pentru analiza  urbanistica. 

 

MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE  

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

inundatii, seceta, arsita, cutremure si radioactivitate. Datorita prezentei versantului – vechea 

albie a raului Ialomita exista zone ( excluxiv in extravilan) cu riscuri de alunecari de teren. 

Datorita vecinatatii cu raul Ialomita exista un risc natural de inundatii. 

Versantul, numit si coasta, margineste spre sud intravilanul comunei Cosambesti, este 

versantul creat de erozinea raului Ialomita in terasa Dunarii.  Inclinarea acestui versant este 

de 15-20% si are o inaltime de cca 20 m. Caracteristica neomogena a terenului – rocile se 

schimba de la metru la metru- nu permite o incadrare generala a zonei la un anume tip 

geotehnic. 

 Versantul nu este stabilizat, existand riscuri de alunecari de teren.  

 Legat de riscul de inundatii, in zona localitatii Cosambesti, exista acest risc, evaluat si 

in hartile de risc. Pentru a contracara acest fenomen au fost realizate diguri, sisteme de 

protectie impotriva inundatiilor. Digurile sunt marcate in partea desenata a PUG si sunt 

realizate intre zona construita a celor doua localitati componente, Cosambesti si Gimbasani, 

si raul Ialomita. 
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 De asemenea o masura importanta, impotriva inundatiilor, este aceea de a decolmata 

si regulariza albia Ialomitei. 

Autoritatile locale au aporobat „Planul local de aparare impotriva inundatiilor, 

gheturilor si poluarii artificiale 2014-2020‟, plan ce contine strategia organizatorica si 

masurile ce trebuiesc luate in caz de calamitati naturale. 

 Dezvoltarea echiparii edilitare. Gospodarirea apelor,  

 Propuneri de dezvoltare 

 Alimentarea cu apa  

Comuna  COSAMBESTI  dispune  de  sistem  centralizat de alimentare cu apa  ce cuprinde:  

         A.  SURSA  - sistemul de alimentare cu apa al  municipiului  SLOBOZIA;   

         B. CONDUCTA DE ADUCTIUNE –intre  sistemul de alimentare cu apa al  municipiului  

SLOBOZIA   si  rezervoarele  de imagazinare  din localitatea COSAMBESTI,  realizata din 

tuburi de polietilena inalta densitate tip PE 80 –SDR 17.6 pn 6 bari. 

         C. INMAGAZINARE- inmagazinarea volumului rezervei intangibile pentru incendiu Vi= 

54mc impusa prin P66/2001 pentru localitati cu <5000 de locuitori, si a volumului pentru 

compensarea  variatiei orare a consumului se realizeaza in trei  rezervoare  din polistif –

cilindrice, deschise, amplasate, semiingropat  in incinta  gospodariei de apa sat 

COSAMBESTI . 

 D. STATIE DE POMPARE – S 2 -instalatie de ridicare a presiunii, pentru asigurarea  

presiuni de utilizare la toate punctele de folosinta se propune,  statie de pompare echipata cu 

grup pompare (2)electropompe avand Qp nec=22.2 l/s   Hpnec=56 Mca  cu  convertizor de 

turatie si  pornire in cascada; 

       E. RETEA DE DISTRIBUTIE – ramificata – de joasa presiune < 6 bar., sunt executate 

din tuburi de polietilena de inalta densitate tip PE  SDR 17.6 Pn 6 bar. Lungimea totala a 

retelei=Lt=  m. 

 Lungimea totala a retelei  existente Lt= 28963 m repartizata pe localitati si pe lungimi 

astfel :  

 COSIMBESTI      L=  14748 m; 

 GIMBASANI        L=  14215 m; 

      F. BRANSAMENTE contorizate a gospodariilor individuale  la retele de distributie. 

  Pe lângă rețeaua de apă distribuită în sistem centralizat, locuitorii comunei folosesc 

fântâni săpate de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime.  
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 In perspectiva uramatorilor 20-25 de ani, a introducerii  sistemului de canalizare 

(conform cu Legea Apelor nr. 107/1996) se propune : 

- intretinerea retelei de alimentare cu apa;  

- extinderea  retelei de distributie  apa existenta. 

- realizarea de bransamente pentru toti locuitorii din comuna. 

 Canalizare 

 In prezent localitatile  Cosambesti si Gimbasani, nu dispun de un sistem centralizat de 

colectare a apelor menajere, ceea ce contravine  legislatiei actuale în domeniul protectiei 

mediului si calitătii apelor. 

    Astfel, Legea Mediului nr.137si Legea Apelor nr.107, impun existenta sistemului de 

canalizare pentru ca gospodăriile individuale, institutiile publice, societatile comerciale, să fie 

conectate la sistemul de alimentare cu apă. 

 In prezent problema evacuării apelor menajere este rezolvată individual la nivelul 

fiecărei gospodării, prin puturi absorbante, fose vidanjabile, evacuări directe în văile din zona 

localităti, astfel încât nu sunt respectati indicatorii de calitate impusi prin legislatie (NTPA 001) 

cu privire la apele uzate evacuate în emisar. 

 Toate aceste aspecte cu implicatii majore asupra localitătilor, atât din punct de vedere 

al protectiei mediului cât si din punct de vedere social si economic, justifică necesitatea  

stringentă a infiintatrii  unui sistem centralizat de canalizare si de epurare a apelor uzate. 

 In consecinta, a fost intocmit un studiu de fezabilitate conform HGR 28/2008, realizat 

de catre SC PROCIVIL SRL, in anul 2011, pentru  infiintarea unui  sistem de canalizare ape 

uzate menajere –prin vacuumare, precum si constructia unei statii de epurare pentru ape 

uzate in localitatile   Cosambesti si Gimbasani,  comuna Cosambesti. 

 Sistemul de canalizare proiectat  de tip  separativ ( divizor) va deservi locuitorii   

comunei Cosambesti.      

           In ceea ce priveste proiectarea statiei de epurare, se propune realizarea unei scheme 

de epurare mecano–biologică avansată, cu eliminarea carbonului organic şi a fosforului, 

nitrificare - denitrificare şi stabilizarea (mineralizarea) nămolului în exces în bioreactor, până 

la limitele impuse de NTPA 001/2002. 

 Pentru economia de spatiu construit se cere concentrarea si deshidratarea mecanica a 

namolului. Tot pentru economia de spatiu construit se cere elaborarea unei dispozitii generale 
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compacte care sa realizeze epurarea biologica avansata, stabilizarea namolului si decantarea 

apei intr-un singur obiect tehnologic.  Emisarul pentru apa epurata este raul Ialomita. 

 Lucrarile proiectate vor cuprinde: 

- realizarea retelelor de canalizare menajere in localitatile Cosambesti si Gimbasani, comuna  

Cosambesti.     

- prevederea unei statii de  vaccuum; 

- asigurarea evacuarii apelor uzate conform NTPA001 prin constructia unor statii de epurare; 

- automatizarea si monitorizarea functionarii sistemelor de canalizare si a statiei de epurare. 

 

 Statia de epurare – Statia de epurare-compacta  se va amplasa in partea de  NORD   a 

localitatii Gimbasani la o distanta de minim 300 m fata zona locuita, pe teren apartinand 

domeniului public al consiliului local Cosambesti.  Suprafaţa ocupata de  STATIA DE 

VACUUM +STAŢIA DE EPURARE, având in vedere obiectele tehnologice si reţelele 

necesare intre acestea, este de Sc= 0.9ha. 

 Descarcarea  in   raul  Ialomita   se  va  face printr-o gura de varsare  –constructie din 

beton armat  amplasata pe malul emisarului. La  gura de descarcare se vor executa lucrari de 

aparare de mal.  

  

 CANALIZARE PLUVIALA 

 Apele pluviale din de pe raza  comunei se vor prelua si evacua in afara  localitatii prin 

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

corespunzatoare a acestora.  

 Proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de canalizare se va face conform 

normativelor si standardelor vigoare.( -SR  1846-2 Canalizari exterioare –Determinarea 

debitelor de apa meteorice  si - GP106-04-Ghid de proiectare ,executie si exploatare a 

lucrarilor  de  alimentare cu apa si canalizare in mediul rural ) 

 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC A 

 Politica de dezvoltare a localitatilor bazata pe dezvoltarea durabila impune o strategie 

cu urmatoarele scopuri si objective : 

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

piata. 
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- limitarea impactului asupra mediului. 

- desfasurarea activitatii de distributie in conditii de eficienta economica. 

- reducerea pierderilor de energie in reteaua de distributie. 

- minimizarea costurilor de exploatare, mentenanta si reparatii. 

 In teritoriul administrativ al comunei Cosambesti, exista mai multe retele  de transport 

al energie electrice. Pentru alimentarea cu energie electrica a intravilanului propus, se va tine 

cont de distantele de protectie si de siguranta impuse de avizator  

 TELEFONIE 

 Retelele telefonice existente permit racordarea abonatilor ce doresc acest lucru. 

Retelele telefonice din comuna sunt de tip aerian, cablu telefonic montat pe tendon de 

sustinere, utilizand in comun, in mare parte stalpii de distributie ai retelelor electrice de 

joasa tensiune. 

ALIMENTAREA CU CALDURA SI GAZE NATURALE 

 Popunerile pentru eliminarea disfunctionalitatilor sunt legate de transportul gazelor,  

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

cunoasterea de catre primarii (prin PUG, dar si la fata locului a traseelor din vecinatate a 

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

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

aflate deasupra si in zona de siguranta a conductelor. 

 Alimentarea cu caldura 

 Necesarul de energie termice  pentru  incalzirea locuintelor . spatiilor socio-culturale, 

de invatamant,comerciale  se  va realiza cu : 

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

- sobe cu gaz  sau centrale termicemurale individuate, in cazul introducerii  retelelor de 

distributiei  gaze . 
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1.1 Relatia cu alte planuri si programe 

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

planuri si programe, impune ca in Raportul de mediu sa fie incluse informatii cu privire la alte 

planuri relevante pentru planul evaluat, pentru a verifica masura in care s-a tinut cont de 

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

au fost luate in considerare la elaborarea planului de urbanism. 

Prezentul PUG evidentiaza situatia actuala, problemele si propunerile de dezvoltare 

urbanistica a comunei Cosambesti din punct de vedere al amenajarii teritoriului, in corelare cu 

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

Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN) . 

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

considerare: 

 - Strategia de dezvoltare locala a comunei Cosambesti 2014-2020 : 

 Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi 

lung şi presupune o viziune de dezvoltare realistă şi realizabilă prin atingerea obiectivelor şi 

măsurilor stabilite în urma analizei situaţiei existente. 

Strategia implică principiile dezvoltării durabile a unei comunităţi finalizând cerinţele actuale şi 

oferind generaţiilor viitoare posibilitatea realizării propriilor obiective de dezvoltare. 

Scopul acestei strategii este acela de a conduce la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi 

locuri de muncă implementând măsuri de reabilitare / modernizare, dezvoltarea infrastructurii, 

dezvoltarea tuturor formelor de turism, dezvoltarea societăţii civile, dezvoltarea serviciilor 

sociale, dezvoltarea culturii şi susţinerea tradiţiilor populare, sprijinirea mediului de afaceri. 

- Planul de Dezvoltare Regională  al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 – 

2020: 

 Acesta reflectă politicile de dezvoltare economice, sociale, de mediu, etc, relevante la 

nivel național pentru nevoile regionale; oferă  baza strategică  esențială  pentru includerea 

măsurilor și a proiectelor implementate la nivel regional în viitoarele programe de finanțare, 

indiferent de sursele de finanțare ale acestora. 

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

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

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

politicii de mediu; astfel  se va avea in vedere crearea sistemului de gestiune si control a 
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factorilor de mediu, (inclusiv inlaturarea efectelor negative asupra mediului, imbunatatirea 

generala a factorilor de mediu prin protejarea factorilor de mediu a biodiversitatii, pastrarea si 

extinderea zonelor impadurite, a parcurilor si zonelor verzi). Obiectivele planului urbanistic 

propus se inscrie pe deplin printre prioritatile de dezvoltare la nivel regional. 

 - Planul Local de Acţiune pentru Mediu (PLAM) pentru judeţul Ialomita  

 Planul Local de Acţiune pentru Mediu reprezintă un instrument eficient pentru 

soluţionarea problemelor şi aspectelor de mediu, fiind una dintre căile cele mai eficiente de 

participare a publicului în procesul de decizie al autorităţilor locale. Totodată a fost un 

instrument utilizat în procesul de aderare la Uniunea Europeană, în sprijinul alinierii cu 

cerinţele de mediu comunitare transpuse în legislaţia naţională din acest domeniu. 

 Obiective: 

 Principalele obiective ale PLAM sunt: 

 identificarea, evaluarea şi ierarhizarea problemelor de mediu, stabilirea 

priorităţilor pentru acţiune; 

 îmbunătăţirea condiţiilor de mediu din comunităţi prin implementarea acţiunilor 

de soluţionare a problemelor de mediu prioritare; 

 promovarea conştientizării publicului şi implicarea acestuia în elaborarea şi 

implementarea planului; 

 promovarea parteneriatului între autorităţile locale şi alte sectoare ale 

comunităţii; 

 întărirea capacităţii instituţiilor locale în administrarea şi implementarea 

programelor pentru protecţia mediului; 

 implementarea mai eficientă a legislaţiei pentru protecţia mediului. 

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

in cadrul categoriilor de probleme PM-01 Calitatea si cantitatea apei potabile; PM-02 

Calitatea apelor de suprafata; PM-03 Pericole generate de catastrofe/fenomene 

naturale/antropice; PM- 04 ape menajere si industriale; PM-05 Poluarea atmosferei; PM-

06 Poluare sol si apa subterana; PM-07 Urbanizarea mediului; PM-08 Gestionarea 

deseurilor; PM-10, Degradarea mediului; PM-11 Educatia ecologica; PM-12 

Transporturile se regasesc analizate in PUG-ul comunei Cosambesti. 

 

- Planul Judetean de Gestiune a Deseurilor –judetul Ialomita; 
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- Strategia Nationala de gestionare a deseurilor ; 

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

 

 Obiectivele stabilite in cadrul PJGD , indeplinesc urmatoarele criterii: 

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

Principiul Prevenirii, Principiul Proximitatii, Principiul Eficientei Economice, Principiul 

Subsidiaritatii, Principiul Aplicabilitatii, Principiul BATNEEC etc.; 

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

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

prin incinerare sau depozitare; 

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

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

special a segmentului care urmeaza sa participe la realizarea obiectivelor propuse (generatori 

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

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

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

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

europeana si nationala. 

 

  CAPITOLUL 2  

ASPECTE RELEVANTE ALE STARII MEDIULUI SI ALE EVOLUTIEI SALE PROBABILE IN 

SITUATIA NEIMPLEMENTARII PUG 

 2.1. Descrierea zonei de amplasament a orasului 

 2.1.1. Incadrarea in teritoriu a orasului  

 Judetul Ialomita este conformat intr-o forma alungita, urmarind cursul raului Ialomita. 

 Comuna Cosambesti este situată în partea de est a județului Ialomița, in vecinatatea 

municipiului Slobozia, pe malul drept al râului Ialomița, pe drumul național DJ 201. 

 Comuna se învecinează la vest cu municipiul Slobozia, la est cu comuna Marculesti, la 

nord cu comuna Bucu si la sud cu comuna Perisoru, judetul Calarasi. 
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 2.1.2. Relieful  

 Relieful aparține Câmpiei Snagovului și Luncii Ialomița, fiind tabular și fragmentat de 

valea râului Ialomița. Cele doua sate, prezinta aspecte geomorfologice similare, fiind 

amplasate paralel cu cursul râului Ialomița, pe malul său drept. Aria geografică a comunei 

cuprinde o zonă de luncă ce aparține râului Ialomița, iar zonele construite ale comunei 

Cosambesti se situează în această zonă de luncă. Râul Ialomița are un curs meandriform și o 

vale asimetrică pe lățime, variabilă între 1,5 km și 4,5 km.  

 Lunca prezintă numeroase brațe moarte și privaluri, dar și câteva zone cu exces de 

umiditate. In urma inundațiilor, pe malul drept al râului Ialomița, în partea de nord a comunei, 

a fost construit un dig menit să asigure scurgerea viiturilor, fără ca acestea să afecteze 

zonele locuite.  

 O altă zonă de relief o reprezintă zona de versant, coasta. Acest versant abrupt, 

taluzat mărginește la sud lunca Ialomiței. Taluzul ate înălțimi în jur de 20 m, iar panta sa (15% 

- 20%) îl face dificil pentru construire. La baza acestui versant se oprește terenul intravilan al 

satelor, deoarece prezintă un grad crescut de periculozitate, existând riscul unor alunecări de 

teren.  

 Cea de-a treia zonă specifică reliefului comunei Cosambesti este zona de câmpie 

înaltă. Aceasta se află în partea de sud a comunei, platoul variind între 70 m și 87,5 m 

altitudine. Zona prezintă, sub solul subțire de la suprafață, nisipuri eoliene și este destinată 

culturilor agricole. Această zonă de câmpie înaltă este utilizată pentru cultivarea grâului, 

porumbului, viei și legumelor. 

 

 Figura 2.1.2.1. Unitatile de relief ale Romaniei 
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  2.1.3. Clima 

 Clima este temperat continentala,cu veri foarte calde,ploi,nu prea abundente ce cad 

deseori sub forma de averse ,ierni reci,uneori cu viscole puternice ,cu frecvente perioade de 

incalzire ce provoaca discontinuitati repetate in stratul de zapada. 

 Temperatura medie anuala este de 11 grade C,in luna ianuarie media este de -2 gr 

C,iar in luna iulie media este de 23 gr C. Zilele tropicale,cand temperatura se situeaza intre 

30-40 gr C sunt de peste 50 pe an. 

 Numarul zilelor de inghet este de 110 pe an (zile de iarna ), temperatura maxima fiind 

sub 0 gr C ,minima ajungand si la- 10 gr. 

 Ceata este unul dintre parametrii caracteristici ai zonei,cu deosebire in perioada 

decembrie-februarie. 

 Regimul de vanturi este dominat de CRIVAT din directia NE si N si de AUSTRU pe 

directia V si SV. 

 Precipitatiile prezinta un caracter insular, local. Frecventa anilor secetosi si a 

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

ploioase. Fenomenele de seceta se pot produce pe tot parcursul anului. Astfel , in cursul unui 
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an mediu, pot avea loc cca 7 perioade de seceta cu o durata medie de 16 zile. Aceste 

perioade sunt cele mai frecvente ls sfarsitul verii- inceputul toamnei. 

 Figura 2.1.3.1. Harta temperaturi si precipitatii 

  

 

 

 

    Zona studiata 

 Ploile cad de obicei sub forma de aversa,care determina baltirea si nu infiltrarea 

normala a apei in sol. Vanturile dominante in tot cursul anului sunt cele din sector nord-

estic, cu frecvente intre 25-29 % toamna, 22-34 % iarna, 26-36 % rimavara si 22-25 % vara, 

urmate de cele din directie opusa, sectorul sud-vestic. Aceste caracteristici sunt influentate pe 

de o parte de relieful zonei (tabular, fara proeminente semnificative), pe de alta parte, de 

liniile mari de relief din vecinatate (Carpatii si Subcarpatii de curbura). 

 Vânturile caracteristice zonei sunt crivățul (foarte puternic, rece și uscat, determinând 

geruri, înghețuri, polei și viscol) și suhoveiul (uscat și fierbinte).  

 Potențialul energetic eolian al zonei este ridicat (între 4000 – 5000 ore/an vânt cu 

viteză de 3 m/s). Radiația solară globală variază între 125 și 127,5 kcal/cm² an, iar 

microclimatul generat de culoarul râului Ialomița este de cca 400 m în stânga și 500 m în 

dreapta albiei râului. 

 Figura 2.1.3.2. Unitatile climatice si topoclimatice din Romania 
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 2.1.4. Aer  

Pe teritoriul comunei Cosambesti, nu au fost semnalate obiective industriale care prin 

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

Printre ale surse fixe mentionam:  

 - sistemele  de incalzire locale; 

           - activitatile agrozootehnice desfasurate pe teritoriul orasului; 

 

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

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

 

 2.1.5. Apa 

 Din punct de vedere hidrografic  teritoriul administrativ  al comunei Cosambesti se 

afla sub dependenta raului Ialomita.  

  Reteaua hidrografica din zona comunei este formata in principal de raul Ialomita, 

care curge de la Vest la Est  in partea de Nord a teritoriului administrativ al comunei. Cursul 

raului Ialomita este sinuos in aceasta zona, are numeroase meander, pe anumite zone, 



 
RAPORT DE MEDIU  
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 
Comuna Cosambesti, Jud. IALOMITA 

 

________________________________________________________________________________ 43 

aceste au fost si “corectate” situatie intalnita in nordul satului Gimbasani. De asemeni, se 

mentioneaza ca au fost ridicate ca protective impotriva inundatiilor diguri care protejeaza cele 

doua sate. 

 Apele freatice sunt situate la 3 – 4 m adâncime în lunca Ialomiței au un caracter 

bicarbonatat – clorurat, iar cele situate la valori de peste 4 m și până la 18 m adâncime au un 

caracter bicarbonatat. Comuna Coșereni se află deasupra următoarelor corpuri de apă 

subterană: Câmpia Vlăsiei, Fetești, Nisipurile de dune Ialomița și Lunca Ialomiței. 

 

 Caracteristici hidrogeologice si hidrochimice 

 Caracteristicile hidrogeologice si hidrochimice ale formatiunilor sedimentare din 

regiune sunt conditionate de urmatorii factori: 

- Natura litologica si proprietatile fizice ale rocilor acvifere; 

- Subunitatea morfologica pe care se dezvolta; 

- Raportul de alimentare sau drenare fata de reteaua hidrografica; 

 Exista roci care imnagazineaza apa din Cretatic pana in Holocen, dar cele mai 

importante sunt cele Cuaternare. 

 Acviferul de mare adancime este reprezentat prin complexul stratelor de Fratesti, situat 

in jurul adancimii de 50 m si avand aproximativ aceeiasi grosime. Complexul cuprinde trei 

nivele nisipoase cu inclinari estice. 

 Alimentarea lui se face din infiltrarea apelor meteorologice si de suprafata, dar si din 

aflux subteran dinspre Subcarpati. 

 Directia de curgere este de la vest la est. Apa este in general potabila, depasiri la o 

parte din indicatori s-au inregistrat in putine cazuri. Acviferul de medie adancime cuprinde 

 Complexul Marmos situat sub 20 m adancime si este ascensional. Complexul are 

aceiasi inclinare , directia de curgere fiind NV-SE. 

 Gradul de mineralizare indica o alimentare prin infiltratiile apelor de suprafata si 

freatice. 

  Acviferul de mica adancime, Nisipurile de Mostistea, are apa cu nivel usor ascensional 

situandu-se intre 10 si 20 m adancime. Inclinarile stratelor rezervor sunt aceleasi ca la cele 

din adancime, iar directia de curgere este VNV-ESE.  Alimentarea se face prin infiltratii din 

ape meteorice si de suprafata, precum si din capetele de strat din interfluviul Arges-Mostistea. 

Pentru alimentarile cu apa se recomanda acviferele de mica si medie adancime. 
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 Freaticul este potabil si folosit de locuitori, are adancimea destul de mica, de 2-4.5 m si 

este puternic afectat de apele meteorice. In periadele de ploi puternice si indelungate nivelul 

apelor freatice se ridica cu atat mai mult cu cat canalul de desecare impiedica de fapt 

drenarea stratelor. 

 

2.1.6. Solurile 

 Pe teritoriul comunei Cosambesti principalele tipuri de sol sunt:  

- cernoziomuri (cu o textură lutoargiloasă),  

- cernoziomuri cambice freatic – umede,  

- cernoziomuri cambice și cernoziomuri argiloiluviale (în crovuri și padini),  

- cernoziomuri cambice tipice,  

- cernoziomuri cambice vermice, regradate,  

- cernoziomuri carbonatice, freatic – umede,  

- cernoziomuri gleizate, pe depozite fluviatile și fluvio – lacustre recente,  

- cernoziomuri semicarbonatice freatic – umede,  

- cernoziomuri tipice și cernoziomuri cambie tipice, pe depozite nisipoase,  

- protosoluri aluviale,  

- solonețuri tipice și solonețuri luvice,  

- soluri aluviale (inclusiv protosoluri aluviale),  

- soluri aluviale (inclusiv protosoluri aluviale),  

- soluri aluviale salinizate. 

       Conditiile pedogenetice in care s-au format cernoziomurile sunt determinate de: clima 

cu un pronuntat caracter continental (contraste mari de temperatura de la un sezon la altul, 

precipitatii reduse, evapotranspiratie ridicata, vanturi uscate), roca-mama formata din loess 

sau depozite loessoide (ale caror proprietati fizico-chimice, friabilitate,compozitie 

granulometrica, permeabilitate etc. -confera posibilitati de formare a acestor soluri), relief de 

campie cu altitudini reduse (25 – 50 m) etc.  

 Cernoziomurile sunt caracterizate printr-o fertilitate ridicata datorita cantitatii ridicate de 

humus. Prezenta unei bogate flore microbiene si faune (rame etc.) determina o mineralizare 

rapida a materiei organice cu eliberare de elemente nutritive necesare plantelor. 
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 Caracteristici geologice 

 Din punct de vedere geologic, depresiunea Valaha face parte din marea unitate 

structurala cunoscuta sub numele de ”Platforma Moesica”. Cuvertura acestei unitati cuprinde 

depozite paleozoice, mezozoice si neozoice. 

             Paleozoicul – cele mai vechi depozite de cuvertura sunt de varsta ordoviciana ( 

paleozoic inferior). Din datele de foraj grosimea depozitelor paleozoice este de cca 3500 m 

fiind intalnite etaje ordovician, devonian si carbonifer. 

             Ordovician- este constituit in majoritate din gresii cuartitice, gresii fine si 

conglomerate. 

             Devonian - este reprezentat prin calcare oolitice. Peste depozitele carbonifere sunt 

dispuse disconcordant depozite triarice, jurasice si cretacice avand o grosime de 1500 m. 

 Triasicul inferior – liasic mediu este reprezentat prin argile dolomite si marmocalcare. 

 Liasicul superior este reprezentat prin gresii silicoase. 

 Jurasicul a fost intalnit in forajele de la Urziceni, Piua Petrii, Ciochina, Smirna si 

Calarasi avand o grosime de cca 800 m si fiind reprezentat prin argile cu intercalatii marne si 

dolomite in care s-a identificat o fauna Rnynconella, Lacunoseta, etc care indica prezenta 

jurasicului mediu si superior.                       

 Cretacicul inferior este reprezentat prin calcare masive organogene albe, galbui, 

cretoase cu grosimi de 450 m intalnite la forajele de la Ciochina, Calarasi si bordei Verde. 

 Cretacicul superior este format in partea bazala dintr-un complex de marne peste care 

urmeaza un complex de calcare cretoase cu grosimi de 50-200 m. 

 Nezoicul este prezent prin urmatoarele perioade: 

Neogen – sta transgresiv peste depozitele cretacice fiind reprezentate prin depozite ce 

apartin Tortonianului, Sarmatianului, Neotianului, Pontianului, Dacianului si Romanianului, 

fiind intalnite in forajele de la Ciochina, Marculesti, Urziceni, Ciresul si Balta Alba ( Braila). 

 Tortonianul – a fost interceptat in forajele de la Ciresu si Moara Saraca unde acopera 

in discordanta formatiunile cretacice. Ele sunt constituite din marnocalcare, marne, nisipuri si 

gresii cu Amphistegina a caror grosime de aproximativ 50-80 m scade spre Est. 

 Sarmatianul in continuare de sedimente cu Tortonianul este constituit din gresii 

calcaroase, marnocalcare si marne rubanate in care s-au identificat specii de de Cerithium si 

Hydrobia Ervillia podolica, precum si o bogata microfauna.  
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 Meotianul in continuitate de sedimente cu Sarmatianul este constituit din nisipuri 

marnoase, marne, nisipuri si gresii cu grosime de cca 150 m. 

 Pontianul este reprezentat de marne, marne nisipoase , nisipuri marnoase cenusii, 

vinete cu Congeria, Hydrobia Phylocardium si Ostracode. Grosimea acestuia variaza intre 

100-500 m. 

 Dacianul  este reprezentat prin nisipuri, marne si argile carbunoase cu specii de 

Prosodacna Unio, Viviparus, etc, avand o grosime intre 100-500 m. 

 Romanianul inchie seria neogena fiind reprezentat printr-o alternanta de argile, marne, 

nisipuri argiloase, uneori carbunoase cu o fauna de Viviparus, Melanopsis, Theodoxus, etc si 

avand o grosime de 300-500 m ( Balta Alba). 

Cuaternar – incepe in partea bazala cu depozite de varsta pleistocen inferior reprezentate 

printr-un complex  de pietrisuri cu nisip si elemente de bolovanis cu unele intercalatii 

argiloase sau argilo-nisipoase marnoase , complex cunoscut in literatura de specialitate sub 

denumirea de “Strate de Fracesti”.  

 In partea de V, NV a judetului, in zona de confluenta a Ialomitei cu Prahova, gasim 

depozite mai vechi numite “Stratele de Candesti” atribuite pleistocenului inferior. 

 „Stratele de Fracesti‟ au fost intalnite prin foraje la adancimi ce variaza de la cca 20 m 

in partea de Sud pana la 70-90 m in partea de N si E. 

 Suita stratigrafica cuaternara se continua cu un orizont de marne si argile adesea cu 

concretiuni calcaroase sau grezoase. Acestea au intercalatii cu nisipuri fine si foarte fine, 

orizont cunoscut sub denumirea de “ complex marnos” (pleistocen mediu) care constitue o 

hidrostructura regionala cu o grosime de cca 50 m. In continuitate de sedimentare urmeaza 

depozitele pleistocenului superior. 

 Partea bazala a acestuia este constituita dintr-un orizont de nisipuri marunte si fine, 

galbui cu concretiuni calcaroase grezoase, uneori manganoase sau feruruginoase, cunoscute 

sub numele de “ Nisipuri de Moistea‟. Ele afloreaza pe malul drept al vaii Ialomita dind 

nastere unor linii de izvoare, iar grosimea interceptata in foraje este de de cca 10-30 m, chiar 

50 m in partea de V, NV al judetului. 

Peste aceste “Nisipuri de Moistea” urmeaza un strat de formatiuni loessoide care apartin , de 

asemenea, pleistocenului superior. 

 Depozitele grosiere ale terasei inferioare a Dunarii si formatiunile loessoide 

acoperitoare ale terasei superioare a Dunarii incheie secventa stratigrafica pleistocena. 
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 Cele mai noi formatiuni depuse  (halocen) sunt reprezentate prin aluviunile grosiere ale 

terasei joase compusedin pietrisuri si nisipuri de cca 5-10 m, din argile prafoase nisipoase ale 

terasei inferioare a dunarii ce masoara o grosime de cca 10-15 m ( halocen inferior) si prin 

depozitele loessoide de pe terasa joasa alaturi de aluviunile luncii ( halocen superior). 

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

ultima perioada - perioada cuaternara. 

 Procese geologice dinamice 

           Geologic zona apartine unitatii platformei Moesice unde apar formatiuni apartinand 

pleistocenului superior (qp3) si holocenului (qh2) si se face mentiunea ca acestea nu sunt 

afectate de accidente tectonice. 

 Teritoriul administrativ al comunei Cosambesti se caracterizeaza printr-o larga 

desfasurare a spatiilor interfluviale, in general cu energie mica de relief. 

 Datorita acestui fapt nu s-au semnalat procese geologice dinamice de natura 

alunecarilor de teren. 

 Stratificatia si caracteristicile fizico-mecanice ale terenului 

           Teritoriul administrativ al comunei Cosambesti a fost impartit in trei zone geotehnice, 

limitele acestora corespunzand in general limitelor geomorfologice. Teritoriul intravilan este 

amplasat pe o singura zona geotehnica – respectiv lunca. Fundarea se va face in straturile de 

roci holocene superioare, de obicei loess-uri. 

 Lunca- zona 1 

 Staturi de fundare intravilan comuna Cosambesti: 

- 0.00 m -0.90 m terenuri vegetale si 

-0.90m -4.10 m strat de praf argilos 

- 4.10 m – 6.00 m nisip fin prafos. 

 Mai jos de aceasta cota se gasesc depozitele aluvionare ale luncii Ialomitei. Aceste 

nisipuri prafoase sunt plastic moi pana la plastic consistente, cu compresibilitate de la mare la 

foarte mare. Roca este neomogena si caracterizata de variatii litologice de la prafuri de argile 

cu nisipuri in proportii foarte variabile. In general, nivelul freatic se gaseste la 4.5 m 

prezentand variatii periodice in functie de regimul ploilor. 

Apa freatica prezinta agresivitate sulfatica asupra betoanelor si metalelor. Conditiile de 

fundare sunt considerate dificile.  
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 Roca de fundare se incadreaza , conform normativului P7/92 in grupa A a pamanturilor 

sensibile la umezire. Riscul unor constructii consta in faptul ca roca de fundare se poate tasa. 

Fundarea se recomanda , in general, sa fie directa sau cu imbunatatirea terenului, iar 

fundatiile continue. 

 Suprastructura se recomanda sa fie din zidarie portanta sau cu cadre de beton armat 

pentru cladirile mai inalte de P+2. Se recomanda, de asemenea , sa fie ridicate de la sol cu 

un soclu de cel putin 45 cm. 

Subsolurile trebuiesc hidroizolate. 

Structura ( infra si supra) va avea conformare de structura rigida. 

 Raportul lungime/latime al constructiilor va trebui sa se aproprie de 1, iar lungimea 

maxima recomandata pentru un tronson sa nu depaseasca 15-20 m. 

Fundatiile vor fi izolate de agresivitatea si coroziunea apelor freatice. Apa meteorica trebuie 

impiedicata sa se infiltreze in apropierea cladirilor, se vor prevedea trotuare de mimin 0.80 m 

latime cu pante de scurgere spre exterior de min. 5 %. 

 Cladirile cuplate se vor executa in acelasi timp, retelele hidroedilitare se vor poza la 

minimum 5 m de constructii. 

 Distantele minime dintre 2 constructii vor fi de minim ½ din inaltimea lor. Constructiile 

mai inalte de 9.00 m se vor executa in mod obligatoriu cu imbunatatirea terenului si cu 

realizarea de radier general. 

 Pentru drumuri se admite ca tip de trafic – FOARTE GREU – daca la proiectarea 

drumului se va tine cont de terenul dificil si se vor adopta solutii pentru imbunatatirea 

terenului. 

 Datorita acestor conditii dificile de fundare, se estimeaza ca pretul cladirilor va fi cu 10-

12 % mai mare decat in cazul unor conditii bune de fundare. 

 Toate constructiile necesita studii geotehnice in care sa se specifice parametrii 

geotehnici ai terenului de fundare, masuri constructive specifice si conditii de executare a 

sapaturilor in vecinatatea constructiilor. 

 Versant – zona 2 

 Aceasta zona margineste spre sud intravilanul comunei Cosambesti, fiind versantul 

creat de erozinea raului Ialomita in terasa Dunarii. Sub stratul subtire de sol se gasesc , in 

pozitie aproape orizontala capete stratelor ce formeaza terasa. Inclinarea acestui versant este 
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de 15-20%. Caracteristica neomogena aterenului – rocile se schimba de la metru la metru- nu 

permite o incadrare generala a zonei la un anume tip geotehnic. Versantul nu este stabilizat. 

 Nivelul hidrostatic este de asemenea variabil in functie de limita superioara si inferioara 

a versantului.  

 Rezulta de aici ca in zona II conditiile de fundare sunt atat de dificile incat construirea 

pe acest versant se poate executa numai in conditii speciale. 

 Se recomanda fundarea doar cu imbunatatirea terenului si sistematizarea verticala. 

 Adancimea minima de fundare variaza in functie de litologie si nivel hidrostatic. 

 Fundatiile vor fi continue sau pe radier. Suprastructura va fi doar in sistem cadre de 

beton armat si ridicata de la nivelul solului. Subsolurile vor fi exclusiv tehnice. 

 Pentru infrastructura se vor adopta solutii rigide hiperstatice. Raportul lungime/latime al 

constructiilor va trebui sa se aproprie de 1, iar lungimea maxima recomandata pentru un 

tronson se va stabili in functie de conditiile de fundare.inaltimea maxima  recomandata va fi 

de 3-4 m. 

 Regimul de constructie va fi izolat, iar orientarea paralela cu panta. Se vor realiza 

plantatii speciale pentru stabilizarea versantului. Fundatiile se vor hidroizola si apara de 

coroziune, de asemenea, se vor evacua apele meteorice si, daca este necesar, se vor realiza 

sisteme de drenare a apelor subterane.  

 Retelele hidroedilitare sau de alta natura se vor amplasa in galerii ramforsate sau in 

canale de protectie.  

 Se admite tipu de trafic- USOR. 

 Datorita acestor conditii dificile de fundare, se estimeaza ca pretul cladirilor va fi cu 50 

% mai mare decat in cazul unor conditii bune de fundare. 

 Toate constructiile necesita studii geotehnice in care sa se specifice parametrii 

geotehnici ai terenului de fundare, masuri constructive specifice,  si conditii de executare a 

sapaturilor in vecinatatea constructiilor, se vor face studii de estimare a actiunilor seismice, de 

amenajare a terenului de amplasament. 

 Platou – zona 3 – zona situata in sudul teritoriului administrativ in afara intravilanului 

actual. Solurile care se gasesc aici sunt nisipuri de dune care stau pe loess-uri si rocile 

detritice caracteristice teraselor. 

 Terenurile din zona sunt incadrate- din punct de vedere al terenurilor de fundare – 

conform P7/92 in grupa A a pamanturilor sensibile la umezire, la care tasarile suplimentare 
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din umezire se pot duce in limitele de deformare a fundatiilor, fiind provocate de incarcarile 

fundatiilor sau de alte solicitari. Tasarile sub sarcina geologica nu depasesc 5 cm.  

 Roca este in general, neomogena: stabilitatea sa este asigurata. Riscul tasarilor 

diferentiale este mic. 

 Nivelul apelor freatice este, de obicei, sub nivelul fundatiilor. In zona s-a observat o 

crestere puternica a nivelului apelor freatice in perioadele ploioase, asa ca se recomanda sa 

se hicroizoleze fundatiile si sa se ia masuri pentru contracararea agresivitatii apei. Rezulta 

conditii bune de fundare. 

 Se recomanda fundarea directa sau cu imbunatatirea terenului. 

 Fundatiile vor fi pe talpi sau continue. Suprastructura poate fi din zidarie portanta sau 

pe cadre de beton armat, in cazul cladirilor mai inalte, sunt admise subsolurile, in cazul in 

care panza freatica este mai jos decat baza fundatiilor. Raportul lungime/latime al 

constructiilor recomandat este de 1/2, iar lungimea maxima recomandata pentru un tronson 

va fi de 20-30 m, inaltimea maxima  recomandata va fi de 4-5 m, admisa si 9 m si conditionat 

pentru inaltimi mai mari. Este admis regimul de construire cuplat. 

 Se recomanda pastrarea enei distante minime de 5 m intre cladiri si retelele 

hidroedilitare.  

           Toate constructiile necesita studii geotehnice in care sa se specifice parametrii 

geotehnici ai terenului de fundare, masuri constructive specifice si conditii de executare a 

sapaturilor in vecinatatea constructiilor. 

 Protectia seismica. 

 Normativul P100-2013 stabileste pentru zona comunei Cosambesti urmatoarele valori 

ale coeficientilor Tc si Ag privind proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-

culturale, agrozootehnice si industriale: Tc = 1,6 sec, respectiv ag = 0,30 g (zona sesismica 

de calcul D),si corespund unui interval mediu de recurenta de IMR = 225 ani (20 % 

probabilitate de depasire in 50 ani). 

 Adancimea de inghet. 

           Conform STAS 6054-77, pe teritoriul administrativ al comunei Cosambesti adancimea 

de inghet este cuprinsa intre 0,70-0,80 m de la nivelul terenului. 
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     2.1.7.  Riscuri naturale 

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

inundatii, seceta, arsita, cutremure si radioactivitate. Datorita prezentei versantului – vechea 

albie a raului Ialomita exista zone ( excluxiv in extravilan) cu riscuri de alunecari de teren. 

Datorita vecinatatii cu raul Ialomita exista un risc natural de inundatii. 

Versantul, numit si coasta, margineste spre sud intravilanul comunei Cosambesti, este 

versantul creat de erozinea raului Ialomita in terasa Dunarii.  Inclinarea acestui versant este 

de 15-20% si are o inaltime de cca 20 m. Caracteristica neomogena a terenului – rocile se 

schimba de la metru la metru- nu permite o incadrare generala a zonei la un anume tip 

geotehnic. 

 Versantul nu este stabilizat, existand riscuri de alunecari de teren.  

 Legat de riscul de inundatii, in zona localitatii Cosambesti, exista acest risc, evaluat si 

in hartile de risc. Pentru a contracara acest fenomen au fost realizate diguri, sisteme de 

protectie impotriva inundatiilor. Digurile sunt marcate in partea desenata a PUG si sunt 

realizate intre zona construita a celor doua localitati componente, Cosambesti si Gimbasani, 

si raul Ialomita. 

 De asemenea o masura importanta, impotriva inundatiilor, este aceea de a decolmata 

si regulariza albia Ialomitei. 

Autoritatile locale au aporobat „Planul local de aparare impotriva inundatiilor, 

gheturilor si poluarii artificiale 2014-2020‟, plan ce contine strategia organizatorica si 

masurile ce trebuiesc luate in caz de calamitati naturale. 

           

   2.1.8. Flora si fauna 

 Vegetația județului Ialomița are caracter de stepă. Pe 65% din suprafața sa se 

întâlnesc următoarele tipuri: 

• stepă primară la Cocora, Sălcioara, Movila, formată din graminee lipsite de valoare furajeră; 

• silvostepă, în sud - vestul județului, cu păduri mari la Groasa, Odaia Călugărului, Sinești, 

Deleanca, Morăreanca, unde se înregistrează arborele de stejar pufos și brumăriu, cer, 

gârniță, salcâm; 

• stepă, cu arbori și arboret de pădure, regăsiți în pădurile de la Redea (com. Ion Roată), 

Cornatele (com. Cosâmbești), Beslești - Popești (com. Sudiți), Ciunga (com. Movila) și care 
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cuprind frasinul, părul și mărul pădureț, ulmul, jugastrul, păducelul, porumbarul, lemnul 

câinesc, măceșul, cornul, sângerul; 

• luncă: stuf, papură, rogoz, salcie, plop, stejar în Lunca Ialomiței (Bărcănești, Speteni, 

Alexeni, Slobozia, Bueasca, Andrășești) și în Lunca Dunării (Bordușani, Săltava, Balaban); 

• lacustră - orzoaica de baltă, brădișul, lintița, coada calului, limba broaștei, săgeata apei, 

cucuta de apă, piciorul cocorului; 

 alte tipuri: urzica, troscot, pălămida, mohor, mușețel, coada șoricelului, păpădie, ceapa 

ciorii, ghiocel, brebenel etc. 

 Fauna existentă în județul Ialomița se poate clasifica astfel: 

• animale de stepă și de pădure : popândăul, hârciog, orbete, șoarecele de câmp, dihor de 

stepă, iepure de câmp, prepeliță, potârniche, șoarecele de câmp, nevăstuica, căpriorul, 

mistrețul, vulpea, șoarecele de pădure, viezurele, iar dintre reptile menționăm: șarpele rău, 

șopârla de stepă, șopârla de câmp. S-au mai semnalat: bizamul, câinele enot, vrabia 

spaniolă. 

Până în 1940 (în vestul județului) și 1967 (în estul său) a existat dropia, azi dispărută, la fel și 

spurcaciul dispărut după 1945. 

 
• păsări: prigoria, fluierarul, dumbrăveanca, ciocârlia, cioara, vrabia, graurul, turturica, 

guguștiucul, fazanul colorizat, prepelița, potârnichea, vrabia, sitarul, lișița, rața sălbatică, 

șoimul dunărean etc. 

• ihtiofauna este alcătuită din: bibanul, plătică, crap, caracudă, babușcă, știucă, somn, nisetru, 

morun etc. 

Poziţia planului în raport cu ariile naturale protejate din Reţeaua Natura 2000 

Obiectivul principal al Reţelei Natura 2000 îl constituie conservarea habitatelor naturale 

şi a speciilor sălbatice de interes comunitar, luând în considerare cerinţele economice, sociale 

şi culturale, precum şi specificul regional şi local caracteristic fiecărui stat membru. 

Directivele „Păsări” şi „Habitate” stabilesc obligaţii în ceea ce priveşte managementul 

conservării naturii în statele membre, în general, şi a siturilor Natura 2000 a habitatelor 

naturale şi speciilor, în special.  

Articolul 6(3) din Directiva „Habitate” impune ca „orice plan sau proiect care nu are o 

legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul sitului Natura 2000 în cauză, 
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dar este probabil să aibă un efect semnificativ asupra acestuia, singur sau în combinaţie cu 

alte planuri şi proiecte, se supune evaluării adecvate”. 

 

Intersecţia UAT Cosâmbeşti cu Reţeaua Natura 2000 

UAT Cosâmbeşti include 98.8ha din ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei,  sit desemnat 

prin Ordinul ministerului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea 

regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, modificat şi 

completat prin ordinele 2387/2011, respectiv Ordinul 46/2016 dar şi în situl ROSPA0152 

Coridorul Ialomiţei, sit desemnat prin HG 663/2016 privind instituirea regimului de arie 

naturală protejată şi declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a 

reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Pe acest sector limitele celor două situri 

se suprapun. 

Din suprapunerea limitelor intravilanului cu limitele siturilor, figura 4, se constată că 

există circa 1500m din intravilanul satului Cosâmbeşti la limita siturilor.  Nu există alte trupuri 

care să fie incluse în situri. Staţia de epurare propusă se află în afara siturilor (coordonate 

stereo x=696189,5, y=343690,2), conform figurii 5. După epurarea în staţia de epurare apele 

vor fi evacuate în emisar, cu încadrarea indicatorilor de calitate ai apelor epurate, evacuate, 

în limitele maxim admise de normativul NTPA 001/2002 - cf. H.G. 188/2002, modificată şi 

completată prin H.G. 352/2005.. 
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Poziţia intravilanului în raport cu siturile Natura 2000 

Amplasament staţia de epurare 

Soluţia tehnică pentru consolidarea malului râului Ialomita va fi în acord cu 

recomandările pentru arii protejate astfel încât să se elimine construcţiile din beton(Ordinul 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1163 din 16 iulie 2007 privind aprobarea unor 

măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor 

hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor 

de mediu din domeniul apelor). 
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Lucrările la captarea de mal nu se vor executa primăvara (lunile martie, aprilie, mai), 

perioada de depunere a pontei pentru speciile de peşti, dar şi pentru a proteja populaţiile de 

batracieni şi păsări sălbatice existente în zonă (perioadă de reproducere). 

 

 2.1.9. Zona destinata spatiilor verzi si sport. 

 Spatiile verzi se vor organiza in urmatoarele forme: 

- spatii verzi stradale , parcuri; 

- vegetatie de aliniament; 

- spatii de agrement si sport; 

- zone de protectie - a localitatilor fata de vanturi dominante, a locuintelor fata de cimitire 

si a zonelor inconjuratoare fata de depozitul de deseuri. 

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

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

 Suprafata cimitirelor din localitatea Cosambesti au o suprafata de 3,41 HA, suprafata 

existenta de spatiu verde luata in calcul. 

 Suprafata alocata stadionului, suprafata inerbate din localitate este de 2.99 HA, 

suprafata verde propusa luata in calcul. 

 Suprafata parcurilor, zonelor verzi existente din Cosambesti si Gimbasani este de 3.89 

ha, suprafata existenta de spatiu verde luata in calcul. 

 Suprafata totala a spatiilor verzi asigurate in domeniul public este de : 

3.41 HA +2.99 HA +3.89 HA  = 10.29 HA 

 La aceasta suprafatase poate adauga din profilele propuse pentru modernizarea 

strazilor din comuna Cosambesti, spatii verzi de aliniament. 

 Se recomanda si in zona extinderilor de intravilan sa fie realizate spatii verzi, acolo 

unde va fi posibil. 

 Populatia comunei Cosambesti raportata la ultimul recensamant este de 1902 locuitori. 

 Algoritm de calcul : 

 1902 locuitori x 26 mp = 49 452mp adica 4.94ha care inseamna minimum de spatiu 

verde care trebuie asigurat in intravilanul comunei Cosambesti. 

 Din insumarea spatiilor verzi din comuna Cosambesti, se constata o suprafata de 

10.29ha, suprafata care depaseste cu mult minimul necesar rezultat din calcul, de 4.94ha 

spatiu verde/locuitor . 
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 In afara spatiilor verzi amenajate in mediul rural mai mult de jumatate din suprafata 

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

inalte care aduc un aport important la imbunatatirea factorilor de mediu. 

 Conform OUG 114/2007 schimbarea destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi 

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

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

 Pentru protectia si conservarea spatiilor verzi, persoanele fizice au urmatoarele 

obligatii:  

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

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

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

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

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

existente pe spatiile verzi;  

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

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

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

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

salinizarii si inmlastinirii prin lucrari de drenaj si lucrari de combatere a eroziunii solului pe 

baza avizelor si a acordurilor autoritatii centrale pentru protectia mediului si gospodarirea 

apelor;  

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

autoritatii centrale pentru amenajarea teritoriului si cu autoritatile administratiei publice locale 

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

amenajarii acestora;  

d) sa nu diminueze suprafetele inventariate ca zone verzi. 

 Prin administrarea spatiilor verzi se asigura indeplinirea urmatoarelor obiective:  

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

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

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

mediului si asigurarii calitatii vietii;  



 
RAPORT DE MEDIU  
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 
Comuna Cosambesti, Jud. IALOMITA 

 

________________________________________________________________________________ 57 

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

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

verzi in starea corespunzatoare functiilor lor;  

e) identificarea zonelor deficitare si realizarea de lucrari pentru extinderea suprafetelor 

acoperite cu vegetatie;  

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

publice a terenurilor cu potential ecologic sau sociocultural. 

Trebuie avut in vedere ca persoanele juridice care concesioneaza terenuri pentru 

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

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

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

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

teritoriului si urbanism, avizate si aprobate conform legii, cu obligativitatea ca suprafetele 

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

respectiv.  

 

Conform legii 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic, primaria va 

declara printr-o hotarare de Consiliu Local zonele care vor deservi pentru activitatile de 

picnic, zone care vor fi introduse in intravilanul comunei. 

PROPUNERI PENTRU RESPECTAREA LEGII 54/2012 privind desfasurarea 

activitatilor de picnic . 

Amenajarea locului pentru picnic, conform noilor norme Legea 54/2012, se face in 

urmatoarele conditii: 

- Stabilirea punctului (punctelor) de picnic se va face numai cu avizul Consiliului Local; 

-  Locurile propuse nu vor afecta vegetatia valoroasa din zona; 

- Amenajarea unor zone cu mobilier si dotari specifice activitatii de picnic; 

-  Luare de masuri drastice pentru cei ce degradeaza calitatile cadrului natural, prevederea de 

containere pentru colectarea deseurilor de tip menajer; 

- Stabilirea unor locuri de parcare si asigurarea accesului fara afectarea circulatiei principale; 

- Luarea de masuri pentru prevenirea si evitarea unor eventuale incendii; 

- Asigurarea unei echipari edilitare: puncte de apa tip cismea, cabine WC ecologice. 
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 Factorul antropic. Populatia. 

 Numarul, densitatea si structura populatiei 

 Populaţia comunei Cosambesti era la data de  01.01.2010, de aproximativ 1902 

locuitori, de-a lungul ultimilor  10 ani,  numărul locuitorilor comunei fiind într-o uşoară crestere 

(1876 locuitori la recensamantul din 2002).  

 Majoritatea locuitorilor sunt români (97,37%). Pentru 2,58% din populație, apartenența 

etnică nu este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor 

sunt ortodocși (97,16%). Pentru 2,58% din populație, nu este cunoscută apartenența 

confesională.           

 Structura populaţiei ocupate relevă un profil socio-economic preponderent agricol, 

peste 80% din populaţia comunei, aptă de muncă, fiind ocupată  cu agricultura. Comuna 

Cosambesti are un potenţial uman caracteristic localităţilor rurale, în care agricultura 

constituie funcţiunea dominnată în structura economico-socială,  principal domeniu de 

ocupare a resurselor de muncă şi, implicit, sursă principală de venituri. 

 
 Economia. 

 Economia judetului lalomita, implicit a comunei Cosambesti, reflecta caracteristica 

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

industria agroalimentara. Localizarea teritoriului administrativ al comunei in interiorul unei 

vaste regiuni de campie si-a pus amprenta asupra potentialului economic si a posibilitatilor 

de valorificare a resurselor de dezvoltare. Atributele calitative ale mediului natural - conditiile 

geo-morfice, climatice, hidrografice - au condus la specializarea economica a comunei 

Cosambesti in activitati agricole.  

 

 Agricultura, legumicultura, silvicultura si piscicultura. 

 Datorita potentialului productiv important al solurilor prezente pe teritoriul administrativ 

al comunei Cosambesti, precum si conditiilor climatice propice, in comuna Cosambesti se 

intalnesc conditii favorabile pentru dezvoltarea agriculturii. 

 Fondul funciar agricol constituie principala resursă naturală a teritoriului localității, 

valorificarea acestuia conducând la dezvoltarea agriculturii ca funcțiune dominantă în profilul 

său social - economic. 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2ni
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Ortodox%C4%83_Rom%C3%A2n%C4%83
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 Industria 

 Structura pe ramuri a agentilor economici privati este dominata de activitatile agricole, 

comerciale, putini intreprinzatori asumandu-si riscul unor activitati de productie. Dar, odata cu 

limpezirea legislatiei in domeniu si cu acumularea de capital, exista posibilitati ca activitatile 

private sa se indrepte mai mult spre productie si servicii. 

 Servicii 

 In comuna Cosereni functioneaza urmatoarele servicii si institutii publice: 

1.PRIMARIE 

2.POLITIE 

3. SCOALA 

4.GRADINITA 

5. DISPENSAR VETERINAR 

6. DISPENSAR UMAN 

7. MAGAZIN 

8. BISERICA 

9. POSTA 

10. CAMIN CULTURAL 

11. MOARA 

12. BIBLIOTECA 

 

 Activitati tertiare:  

 Sunt reprezentate prin cele elementare, absolut obligatorii pentru viata sociala a unei 

comunitati . Se desfasoara activitati de invatamant primar si gimnazial, de ocrotire a sanatatii. 

 Cele mai dinamice sunt activitatile comerciale.  

 Se mentioneaza distributia cadrelor didactice si a elevilor in unitatile de invatamant din 

comuna Cosambesti : 

Nr. 

Crt. 

Unitatea școlară Nr.cadre didactice Nr.elevi 

1 Grădinița Cosîmbești 1 20 

2 Școala Gimnazială Cosîmbești 11 43 

3 Grădinița Gimbășani 1 20 

4 Școala Primară Gimbășani 3 58 

 

 Dotari pentru asistenta social- sanitara:  dispensar uman. 

 Se mentioneaza ca numarul de asistați social  este de 70 persoane din care : 

-ajutor social = 27 ; 

-alocații pentru susținerea familiei = 31 ; 

-indemnizații handicap = 12. 
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 2.2. Evolutia probabila a calitatii mediului in situatia neimplementarii PUG 

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

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

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

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

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

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

mediu existente. 

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

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

neimplementarii PUG al comunei Cosambesti, judetul Ialomita. 
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Factor de 

mediu 

 
Aspect identificat 

 
Propuneri PUG 

 
Efecte in cazul neimplementarii 

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

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

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

Aer Infrastructura rutiera necorespunzatoare 
calitativ: 
 

Modernizari de drumuri comunale prin 
executarea unor lucrari de reabilitare a 
acestora conform normelor de specialitate  
a profilelor drumurilor si modernizarea 
sistemelor rutiere . 
 
 
 
 

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

Sol Inexistenta sistemului de colectare si 
tratare a apelor uzate 
 

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

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

Sanatatea 
populatiei 

Inexistenta sistemului de colectare si 
tratare a apelor uzate 
 

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

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

Biodiversitate Pe teritoriul comunei exista siturile Natura 
2000: ROSCI 0290 si ROSPA 0152 
Coridorul Ialomitei. 
 

Obiectivele planului nu se suprapun peste 
suprafata SCI-ului. 

Din analiza posibilelor impacturi pe care le 
poate genera planul asupra obiectivelor de 
conservare pentru care au fost desemnate 
ROSCI 0290 si ROSPA , concluzia este ca 
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implementarea PUG -  Cosambesti nu va 
afecta speciile si habitatele pentru care 

siturile au fost desemnate fost desemnate. 
 

Patrimoniu 
arhitectonic , 
arheologic si 
cultural 

Pe teritoriul Comunei Cosambesti 
figureaza  monumente istorice incluse in 
actuala Lista a  Monumentelor Istorice. 
 

Va fi intituita zona de protectie necesara 
care sa asigure conservarea integrata a 
acestora. 

Neimplementarea PUG si a masurilor 
propuse pentru instituirea zonelor de 
protectie va conduce la degradarea 
starii de conservare si la distrugerea 
siturilor arheologice . 

Peisaj Introducerea in intravilan a unei suprafete 
de 8,3 ha repartizata in cea mai mare 
parte zonei pentru locuinte; se vor mentine 
spatiile  verzi existente si vor fi amenajate 
noi suprafete plantate. 
 

Suprafata introdusa in intravilan va ramane 
in continuare in circuitul agricol pana la 
emiterea autorizatiilor de construire pe 
amplasamentele respective; 
Se va asigura suprafata minima de 26 mp 
spatiu verde pe cap de locuitor.  

In cazul neimplementarii PUG spatiile verzi 
vor fi in continuare neamenajate sau chiar 
inexistente , se va construi fara a respecta 
regulamentul de urbanism local. 

Mediu social si 
economic 

Infrastructura rutiera necorespunzatoare 
calitativ; 
Neacoperirea cu servicii de utilitate 
publica; 
Introducerea in intravilan a unei suprafete 
de 8,3 ha. 

Consolidarea si refacerea infrastructurii 
rutiere; 
Realizarea sistemului de colecare ape uzate 
prevazut cu statie de epurare. 

Neimplementarea PUG ar putea conduce la 
diminuarea standardului de viata al 
cetatenilor din localitate. 
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 CAPITOLUL 3 

CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE  ZONEI  POSIBIL 

A FI AFECTATA 

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

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

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

activitatile ce se vor desfasura pe teritoriul analizat. 

Din analiza obiectivelor prevazute in Planul Urbanistic General al comunei 

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

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

si nu aduc atingere acestuia. Se apreciaza ca impactul asupra mediului  se va resimti numai 

la nivel local si in imediata vecinatate a acestuia  datorita lucrarilor de constructii ce se vor 

efectua si care implica amenajarea unor organizari de santier, realizarii constructiilor. 

Aplicarea masurilor prevazute in PUG limiteaza fenomenele de poluare si asigura baza 

dezvoltarii durabile a orasului. 

Inexistenta unor sisteme de canalizare stradala pentru apele uzate menajere, folosirea 

fertilizantilor in agricultura, surse de apa (fantani) incorect construite si amplasate, lipsite de 

protectie sanitara, ce pot determina  prin spalari, scurgeri neorganizate si infiltratii de ape 

meteorice, impurificari ale apelor de suprafata si mai ales a celor subterane cu substante 

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

problemele ce le ridica, pot influenta la nivel punctual sau zonal starea calitatii factorilor de 

mediu. 

 

 3.1 Aer 

 Calitatea aerului  

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

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

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

agricol, principalele surse antropice de poluare a aerului care pot fi luate in consideratie sunt:  
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 arderea combustibililor solizi in surse stationare, respectiv in locuintele si dotarile 

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

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

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

azot;  

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

emana amoniac si metan prin fermentarea dejectiilor.  

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

 activitatile economice ce se desfasoara pe amplasamentul orasului sunt reprezentate 

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

 

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

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

procedurii de emitere a autorizatiei de mediu. 

Conform autorizatiilor de mediu emise ,poluantii principali asociati acestor surse 

trebuie sa se incadreaza in limitele impuse de STAS 12574/1998 – Aer din zonele protejate si 

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

Normelor metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de 

surse stationare. 

Amploarea mica a  activitatilor desfasurate in localitate  a determinat ca in ordinul nr. 

348 din 12 martie 2007 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor privind aprobarea 

încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 3 în liste, localitatea Cosambesti, judetul Ialomita sa 

fie incadrata in lista 3 – unde nivelurile concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai 

mici decat valoarea limita stabilita prin legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator: 

-pentru NO, NOx si PM10 se incadreaza in sublista 3.1 – Zonele unde nivelurile 

concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea-limita, dar se 

situeaza intre aceasta si pragul superior de evaluare. 

- pentru SO2 se incadreaza in sublista 3.2. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau 

mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită, dar se situează între pragul superior 

de evaluare şi pragul inferior de evaluare. 
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- pentru poluantii, Pb, CO , benzen se incadreaza in sublista 3.3. in zonele unde nivelurile 

concentratiilor unuia sau mai multor poluanti sunt mai mici decat valoarea limita, dar nu 

depasesc pragul inferior de evaluare. Evaluarea calitatii aerului s-a realizat pe baza 

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

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

atmosfera. 

 

 3.2.Apa  

Intre apele uzate neepurate si mediul inconjurator in care acestea sunt deversate se 

stabileste o relatie bilaterala: prin impuritatile pe care le contin, apele uzate actioneaza asupra 

receptorului, de cele mai multe ori in sens negativ, iar acesta la randul sau, contribuie la 

inlaturarea poluantilor, prin procese de autoepurare. 

Apele uzate actioneaza asupra receptorului prin urmatoarele actiuni: 

- modificarea calitatilor fizice, prin schimbarea culorii, temperaturii, conductibilitatii 

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

pelicule plutitoare; 

-  modificarea calitatilor organoleptice; 

- modificarea calitatilor chimice prin schimbarea reactiei apei (pH-ului), cresterea 

continutului de substante toxice, schimbarea duritatii, reducerea cantitatii de oxigen 

datorita substantelor organice din apele uzate; 

Factorii de mediu, apa, aerul, solul au capacitatea de autoepurare, insa numai pentru o 

incarcare limitata cu poluanti. Pentru pastrarea calitatii apelor si implicit a sanatatii populatiei 

si vietuitoarelor se impune ca inainte de deversarea in sursele de apa a apelor uzate aceste 

sa fie epurate astfel incat sa se incadreze in limitele impuse prin norme. 

Calitatea apelor de suprafata, freatice si de adancime, de pe raza orasului  este 

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

absorbante. 

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

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

executarea canalizarii in toate subunitatile teritoriale ale comunei Cosambesti si epurarea ape 

reziduale menajere. 
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Restituirea apelor uzate incarcate cu impuritati (suspensii solide, substante organice 

biodegradabile de origine animala sau vegetala, substante organice de sinteza, pesticide, 

etc.) constituie o grava agresiune asupra mediului in general si asupra apelor de suprafata si 

subterane in special. 

 Tipurile de ape uzate rezultate ca urmare a studierii situatiei existente intra in 

categoriile: 

 ape uzate menajere care prezinta incarcari: 

o din gospodarii individuale: materii in suspensie, detergenti, substante 

extractibile in eter de petrol, substate organice; 

o din activitatile desfasurate la cabinetul medical rezulta poluanti specifici: cloruri, 

azot total, fosfor total, potasiu, substante organice, suspensii, metale, 

microorganisme, detergenti, virusuri; 

 

 ape meteorice: 

o apele meteorice directe prezinta incarcare cu azot, fosfor, suspensii si substante 

organice (CBO5, CCOCr); 

o apele de scurgere colectate din zona locuita in special de pe zona carosabila si 

de pe acoperisuri, ce pot fi incarcate cu substante organice, COT, suspensii, 

extractibile cu solventi organici, nitriti, nitrati,  produse petroliere; 

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

ingrasamintelor chimice pe terenurile agricole. 

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

organice sau chimice provenite din depozitarile necorespunzatoare de deseuri menajere si 

dejectii zootehnice , din substantele fertilizante si de combatere a daunatorilor utilizate in 

agricultura, din  fosele septice ale populatiei in sate. La aceste cauze se mai adauga 

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

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

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

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

 Comuna  COSAMBESTI  dispune  de  sistem  centralizat de alimentare cu apa  ce 

cuprinde:  

         A.  SURSA  - sistemul de alimentare cu apa al  municipiului  SLOBOZIA;   

         B. CONDUCTA DE ADUCTIUNE –intre  sistemul de alimentare cu apa al  municipiului  

SLOBOZIA   si  rezervoarele  de imagazinare  din localitatea COSAMBESTI,  realizata din 

tuburi de polietilena inalta densitate tip PE 80 –SDR 17.6 pn 6 bari. 

         C. INMAGAZINARE- inmagazinarea volumului rezervei intangibile pentru incendiu Vi= 

54mc impusa prin P66/2001 pentru localitati cu <5000 de locuitori, si a volumului pentru 

compensarea  variatiei orare a consumului se realizeaza in trei  rezervoare  din polistif –

cilindrice, deschise, amplasate, semiingropat  in incinta  gospodariei de apa sat 

COSAMBESTI . 

 D. STATIE DE POMPARE – S 2 -instalatie de ridicare a presiunii, pentru asigurarea  

presiuni de utilizare la toate punctele de folosinta se propune,  statie de pompare echipata cu 

grup pompare (2)electropompe avand Qp nec=22.2 l/s   Hpnec=56 Mca  cu  convertizor de 

turatie si  pornire in cascada; 

       E. RETEA DE DISTRIBUTIE – ramificata – de joasa presiune < 6 bar., sunt executate 

din tuburi de polietilena de inalta densitate tip PE  SDR 17.6 Pn 6 bar. Lungimea totala a 

retelei=Lt=  m. 

 Lungimea totala a retelei  existente Lt= 28963 m repartizata pe localitati si pe lungimi 

astfel :  

 COSIMBESTI      L=  14748 m; 

 GIMBASANI        L=  14215 m; 

      F. BRANSAMENTE contorizate a gospodariilor individuale  la retele de distributie. 

  Pe lângă rețeaua de apă distribuită în sistem centralizat, locuitorii comunei folosesc 

fântâni săpate de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime.  

 In perspectiva uramatorilor 20-25 de ani, a introducerii  sistemului de canalizare 

(conform cu Legea Apelor nr. 107/1996) se propune : 

- intretinerea retelei de alimentare cu apa;  

- extinderea  retelei de distributie  apa existenta. 

- realizarea de bransamente pentru toti locuitorii din comuna. 
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 Canalizare 

 In prezent localitatile  Cosambesti si Gimbasani, nu dispun de un sistem centralizat de 

colectare a apelor menajere, ceea ce contravine  legislatiei actuale în domeniul protectiei 

mediului si calitătii apelor. 

    Astfel, Legea Mediului nr.137si Legea Apelor nr.107, impun existenta sistemului de 

canalizare pentru ca gospodăriile individuale, institutiile publice, societatile comerciale, să fie 

conectate la sistemul de alimentare cu apă. 

 In prezent problema evacuării apelor menajere este rezolvată individual la nivelul 

fiecărei gospodării, prin puturi absorbante, fose vidanjabile, evacuări directe în văile din zona 

localităti, astfel încât nu sunt respectati indicatorii de calitate impusi prin legislatie (NTPA 001) 

cu privire la apele uzate evacuate în emisar. 

 Toate aceste aspecte cu implicatii majore asupra localitătilor, atât din punct de vedere 

al protectiei mediului cât si din punct de vedere social si economic, justifică necesitatea  

stringentă a infiintatrii  unui sistem centralizat de canalizare si de epurare a apelor uzate. 

 In consecinta, a fost intocmit un studiu de fezabilitate conform HGR 28/2008, realizat 

de catre SC PROCIVIL SRL, in anul 2011, pentru  infiintarea unui  sistem de canalizare ape 

uzate menajere –prin vacuumare, precum si constructia unei statii de epurare pentru ape 

uzate in localitatile   Cosambesti si Gimbasani,  comuna Cosambesti. 

 Sistemul de canalizare proiectat  de tip  separativ ( divizor) va deservi locuitorii   

comunei Cosambesti.      

           In ceea ce priveste proiectarea statiei de epurare, se propune realizarea unei scheme 

de epurare mecano–biologică avansată, cu eliminarea carbonului organic şi a fosforului, 

nitrificare - denitrificare şi stabilizarea (mineralizarea) nămolului în exces în bioreactor, până 

la limitele impuse de NTPA 001/2002. 

 Pentru economia de spatiu construit se cere concentrarea si deshidratarea mecanica a 

namolului. Tot pentru economia de spatiu construit se cere elaborarea unei dispozitii generale 

compacte care sa realizeze epurarea biologica avansata, stabilizarea namolului si decantarea 

apei intr-un singur obiect tehnologic.  Emisarul pentru apa epurata este raul Ialomita. 

 Lucrarile proiectate vor cuprinde: 

- realizarea retelelor de canalizare menajere in localitatile Cosambesti si Gimbasani, comuna  

Cosambesti.     
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- prevederea unei statii de  vaccuum; 

- asigurarea evacuarii apelor uzate conform NTPA001 prin constructia unor statii de epurare; 

- automatizarea si monitorizarea functionarii sistemelor de canalizare si a statiei de epurare. 

 

 Statia de epurare – Statia de epurare-compacta  se va amplasa in partea de  NORD   a 

localitatii Gimbasani la o distanta de minim 300 m fata zona locuita, pe teren apartinand 

domeniului public al consiliului local Cosambesti.  Suprafaţa ocupata de  STATIA DE 

VACUUM +STAŢIA DE EPURARE, având in vedere obiectele tehnologice si reţelele 

necesare intre acestea, este de Sc= 0.9ha. 

 Descarcarea  in   raul  Ialomita   se  va  face printr-o gura de varsare  –constructie din 

beton armat  amplasata pe malul emisarului. La  gura de descarcare se vor executa lucrari de 

aparare de mal.  

  

 CANALIZARE PLUVIALA 

 Apele pluviale din de pe raza  comunei se vor prelua si evacua in afara  localitatii prin 

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

corespunzatoare a acestora.  

 Proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de canalizare se va face conform 

normativelor si standardelor vigoare.( -SR  1846-2 Canalizari exterioare –Determinarea 

debitelor de apa meteorice  si - GP106-04-Ghid de proiectare ,executie si exploatare a 

lucrarilor  de  alimentare cu apa si canalizare in mediul rural ) 

 

 3.3. Solurile 

Solul, ca rezultat al interactiunii tuturor elementelor mediului si suport al intregii 

activitati umane, este influentat puternic de acestea, atat prin actiuni antropice, cat si ca 

urmare a unor fenomene naturale. Principalele activitati si fenomene care pot influenta 

negativ calitatea solului  sunt reprezentate prin:  

-   depuneri intamplatoare de deseuri menajere si dejectii de grajd de la populatia orasului,  

- administrarea incorecta a substantelor chimice fertilizante si pentru combaterea 

daunatorilor, ceea ce a dus de-a lungul anilor la acumularea lor in sol;  
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Conform Ordinului 1552/2008, comuna Cosambesti, judetul Ialomita se incadreaza in  

lista localitatilor unde exista surse de nitrati din activitati agricole, astfel  planul urbanistic 

propune cai de reducere a aportului de poluanti prin : 

- realizarea unui sistem centralizat de canalizare, cu stații de epurare, pentru ca restitui-rea 

apei in natura sa se faca cu protejarea factorilor de mediu apa, sol. 

-promovarea, in cadrul comunitatii fermierilor si producatorilor agricoli, a aplicarii Codului de 

bune practici agricole, actiune obligatorie in zonele declarate vulnerabile; 

-stabilirea Planurilor de fertilizare pentru terenurile agricole si respectarea perioadelor de 

interdictie la aplicare a ingrasamintelor naturale, in colaborare cu autoritatile publice 

competente in domeniu : Directia Agricola Judeteana, Oficiul de Pedologie si Agrochimie; 

 

3.4. Flora , fauna, rezervatii naturale  

Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafeţe, tipuri de      

ecosisteme, tipuri de habitate şi speciile ce pot fi afectate prin implementarea planului 

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 ROSCI0290  CORIDORUL IALOMIŢEI1 

1. Suprafaţa sitului – 27109,2ha 

2. Regiunea biogeografică – Continentală -27.90%,   -  Stepică -72.10% 

3. Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 

Tipuri de habitate Evaluare 
AIBICI 

Evaluare 
AIBIC 

Cod 
 
 

PF 
 
 

NP 
 
 

Acoperire 

(Ha) 

 
 

Peşteri 

(nr.) 

 
 

Calit 
.date  
 
 

Reprez. 
 

Supr. 
rel. 

Status 
conserv. 

Eval. 
globală 

3260   13 
 

 
 

Buna 
 
 

A C B B 

3270   0  Buna B C B B 

40C0   0  Buna B C B B 

6430   2  Buna B C B B 

91F0   1772  Buna B B B B 

9110   271  Buna B C B B 

91Y0   5633  Buna B B B B 

92A0   3383  Buna B B B B 

Legendă 
Reprezentativitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D – nesemnificativă 
Suprafaţa relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0% 

                                                 
1
 Ministerul Mediului – 11.08.2017 
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Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă 
Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă 

4. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II 

la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 

Specie Populaţie Sit 

Grup Cod 

1337 

Denumire 

ştiinţifică 

Castor 

fiber(Castorul) 

S NP Tip 

 

Mărime Unit. 

măsura 

i 

Categ. Calit. 

date 

G 

AIBICID AIBIC  

Min. Max. CIRIVIP 

C 

Pop. Conserv. Izolare Global 

M 1337 Castor fiber  

 

 P 200 240 i 

 

C  

 

B B C B 

M 1355 Lutra lutra   P    P  C B C B 

M 1335 Spermophilus 
citellus 

  P    P  C B c B 

A 1188 Bombina 
bombina 

  P    P  C B c B 

A 1220 Emys orbicularis 

orbicularis 

  P    P  C B c B 

A 1166 Triturus cristatus 

cristatus 

  P    P  C B c B 

 
Legendă 
Populaţie: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă 
Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă  
Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă  
Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie 
ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

 5. Clase de habitate 

Cod Clase habitate Acoperire (%) 

N06 Râuri, lacuri 6.68 

N07 Mlaştini, turbării 0.54 

N12 Culturi (teren arabil) 8.09 

N14 Păşuni 8.42 

N15 Alte terenuri arabile 2.26 

N16 Păduri de foioase 69.48 

N23 Alte terenuri artificiale (localităţi, mine..) 1.40 

N26 Habitate de păduri (păduri în tranziţie) 3.08 

Calitate şi importanţă. Situl reprezintă cel mai important coridor ecologic care străbate 

Bărăganul, care se dezvoltă de la vest la est, legând Subcarpaţii şi Câmpia Ploieştiului de 

Dunăre, Ialomiţa fiind singurul râu alohton din Câmpia Bărăganului. In acest fel, Ialomiţa şi 

afluenţii săi principali - Prahova şi Teleajenul - conectează lunca Dunării cu zona de câmpie 

forestieră şi colinară, străbătând zona cea mai uscata a ţării - Câmpia Bărăganului. Situl este 

deosebit de important prin prisma habitatelor specifice luncilor marilor râuri pe care le 

adăposteşte - şleauri de luncă cu stejar pedunculat, zăvoaie de plopi şi sălcii, vegetaţia de 
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cursuri de apă şi de maluri, comunităţile de ierburi higrofile, pajiştile de altitudine joasă -, dar 

şi prin vegetaţia specifică teraselor din stepă care mărginesc lunca - tufărişuri ponto-

sarmatice, pajişti stepice, etc., precum şi prin speciile de faună existente aici - castor, etc.  

Vulnerabilitate Râul Ialomiţa şi afluenţii săi - Prahova şi Teleajenul - constituie coloana 

vertebrală a Coridorului Ialomiţei şi, prin urmare, activităţile care generează un impact negativ 

asupra răului constituie factori de vulnerabilitate. Dintre aceştia amintim lucrările de 

regularizare a cursului Ialomiţei, baraje şi captări de apă din Ialomiţa şi afluenţii săi, extracţia 

de agregate minerale, poluarea apei, etc. La acestea se adaugă tăierea pădurilor din luncă, 

înlocuirea arboretelor naturale cu plantaţii de plopi şi sălcii selecţionate, extinderea speciilor 

invazive, construcţiile în zona de luncă, etc.  

 

FORMULARUL STANDARD NATURA 2000 ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei
2
 

Suprafaţa sitului – 25307,90 ha 

3. Specii prevăzute la articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în anexa II 

la Directiva 92/43/CEE şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte 

Tip: R- rezidentă; C- cuibăritoare; W- de pasaj, P- permanentă 

Populaţie: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă 

Evaluare (populaţie): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D – nesemnificativă 

Evaluare (conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă 

Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - populaţie ne-izolată, dar la limita ariei de distribuţie, C - populaţie 

ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

Specie Populaţie Sit 

Grup Cod 
Denumire ştiinţifică 

S NP Tip Mărime Unit. Categ. Călit. AIBICID AIBIC 

     Min. Max. măsură CIRIVIP date Pop. Conserv. Izolare Global 

B A402  Accipiter brevipes   R 3 5 p  G C B C B 

B A086  Accipiter nisus    R    P      

B A229  Alcedo atthis    R 20 30 p  G C B C B 

B A060  Aythya nyroca    R 8 12 p  G D    

B A403  Buteo rufinus    R 2 3 p  G C B C B 

                                                 
2
 Hotărârea Guvernului nr. 663/2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată şi declararea ariilor de 

protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice Natura 2000 în România 
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B A030  Ciconia nigra    R 1 1 p  G C B C B 

B A030  Ciconia nigra    C 50 100 i  G C B C B 

B A231  Coracias garrulous    R 50 70 p  G C B C B 

B A238  Dendrocopos medius    
P 200 250 p  G C B C B 

B A236  Dryocopus martius    
P 20 35 p  G D    

B A026  Egretta garzetta    
R 20 50 p P G C C C B 

B A379  Emberiza hortulana    R 100 200 p  G D    

B A097  Falco vespertinus    C 200 300 i  G C B C B 

B A075  Haliaeetus albicilla    R 1 1 p  G C B C B 

B A092  Hieraaetus pennatus    
R 1 1 p  G C B C B 

B A022  Ixobrychus minutus    R 10 15 p  G C B C B 

B A338  Lanius collurio    
R 200 300 p  G D    

B A339  Lanius minor    
R 80 150 p  G C B C B 

B A246  Lullula arborea    
R 100 150 p  G D    

B A023  Nycticorax nycticorax    R 30 60 p P G C C C B 

B A072  Pernis apivorus    R 4 7 p  G D    

B A232  Picus canus    P 50 70 p  G C B C B 

B A307  Sylvia nisoria    R 200 300 p  G C B C B 

Situl este constituit din culoarul Văii Ialomiţei, în aval de confluent cu râul până la 

confluenţa cu Dunărea, la care se adaugă în partea din amonte culoarul râului Prahova, în 

aval de localitatea Cocorăştii şi râul Teleajen, în aval de localitatea Coşlegi, precum şi dintr-o 

serie de trupuri de pădure situate pe traseele/interfluviile de pe partea dreapta a râului 

Ialomiţa. Lunca are o lăţime cuprinsă între 4-6km, este asimetrică, mai dezvoltată în partea 

stângă şi cu albia minoră situată imediat sub malul drept. In cadrul luncii apar frecvente “braţe 

moarte”, lacuri de luncă, mlaştini, dar şi porţiuni uscate de grinduri şi plaje. Altitudinea variază 

între 150m în amonte de sit şi la cca. 20m la vărsarea Ialomiţei în Dunăre. Litologia de 

suprafaţă este alcătuită din depozite aluvionare, adesea acoperite cu loess. Solurile sunt de 

tip aluviosol în luncă şi cernoziom pe terase. In luncă vegetaţia este reprezentată de zăvoaie 

de plopi şi salcie, de şleauri de luncă, dar şi de pajişti. Pe terase apar păduri de stejar 

brumăriu ( din baza de date Natura 2000, Iovu Adrian Biriş, 2011, pentru SCI Coridorul 

Ialomiţei). 
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Calitate şi importanţă 

ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei s-a propus să fie conform limitelor ROSCI0290 

Coridorul Ialomiţei în vederea consolidării capacităţii de conservare pe termen lung a 

populaţiilor speciilor de păsări, mai ales acvatice, care cuibăresc, migrează şi iernează în 

această zonă. Zona est importantă pentru populaţia cuibăritoare de dumbraveancă (Coracias 

garrulous), ciocanitoarea de stejar (Dendrocopus medius), şorecar mare (Buteo rufinus), uliu 

cu picioare scurte (Accipiter brevipes), pescărel albastru (Alcedo atthis), silvia porumbacă 

(Sylvia nisoria), egreta mică (Egretta garzetta), vânturelul de seară (Falco vespertinus), 

stârcul pitic (Ixobrychus minutus) şi stârcul de noapte (Nycticorax nycticorax). 

Impactul Planului - Zone posibil de afectat  

 

Zona staţiei de epurare 

 

Zona limitrofă siturilor - braţele moarte ale Ialomiţei 
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După cum este reglementat planul, extinderile de intravilan nu vizează zonele dinspre 

situri. Doar staţia de epurare se apropie de limitele siturilor (coordonate stereo x=696189,5, 

y=343690). Pentru realizarea staţiei de epurare nu se utilizează materiale din sit, nu se 

tranzitează situl ci va exista  doar o gură de deversare în sit. În condiţiile în care apele uzate 

ale comunei, actualmente se pot scurge în Ialomiţa, sistemul de canalizare şi staţia de 

epurare va deversa ape epurate, conform standardelor existente, ceea ce va contribui la 

îmbunătăţirea stării de conservare a ROSCI0290 Coridorul Ialomiţei, inclusiv starea 

ihtiofaunei protejate. 

Soluţia tehnică pentru consolidarea malului râului Ialomiţa va fi în acord cu 

recomandările pentru arii protejate astfel încât să se elimine construcţiile din beton(Ordinul 

ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1163 din 16 iulie 2007 privind aprobarea unor 

măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor 

hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor 

de mediu din domeniul apelor) 

Având în vedere că emisiile ce vor fi produse de acest obiectiv se proiectează 

astfel încât să se încadreze în limitele admisibile ale legislaţiei în vigoare iar în 

perioada de funcţionare acestea vor fi monitorizate permanent, se poate considera că 

nu există un impact semnificativ asupra habitatelor şi speciilor pentru care siturile 

ROSCI0290 şi ROSPA 0152 Coridorul Ialomiţei au fost proiectate. Deasemenea  

gospodărirea tuturor materialelor utilizate la staţie şi nămolul rezultat se va face 

respectând normele în vigoare. 

Pe malul drept al Ialomiţei, în perimetrul comunei Cosâmbeşti,  nu există habitate 

naturale specifice sitului de importanţă comunitară. Pentru ROSCI0290, speciile care pot fi 

afectate de comunitatea locală sunt speciile posibil existente în braţele moarte ale Ialomiţei 

(Bombina bombina, Emys orbicularis). Se impune ca în zona siturilor să se interzică 

depunerile de deşeuri, în special cele rezultate din demolări,  şi păstrarea nealterată a zonelor 

de retenţie a apei. 

ROSPA0152 Coridorul Ialomiţei este desemnat în special pentru păsările de apă 

care în general nu tranzitează zonele locuibile pentru hrană ( Egreta garzetta, Ixobrychus 

minutus) şi care frecventează în special zona braţelor moarte (figura 8). Este necesară totuşi 

o informare a locuitorilor cu privire la protecţia păsărilor sălbatice, respectiv: gestionarea 
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corespunzătoare a deşeurilor, în special a celor periculoase, reducerea cantităţilor de 

substanţe fitosanitare utilizate în agricultură, interzicerea capturării sau uciderii acestora, 

protejarea cuiburilor şi juvenililor, etc. Câteva specii au ca areal câmpurile deschise şi 

cuibăresc în arbuşti ( Lanius collurio,   Lanius minor), motiv pentru care se impune păstrarea 

arbuştilor de pe malul râului şi al celor de la limita parcelelor agricole.  

Pentru menţinerea stării favorabile de conservare a habitatelor şi speciilor pentru care 

siturile au fost desemnate este necesar să se realizeze permanent prevenirea eroziunii 

malurilor, promovarea vegetaţiei lemnoase tipice habitatelor de luncă, stimularea lemnului 

mort pe picior sau orizontal, păstrarea dinamicii apelor curgătoare şi ale inundaţiilor, 

interzicerea exploatării prundişurilor şi a tăierii speciilor lemnoase. 

Densitatea demografică cât şi densitatea gospodăriilor la nivel de sit acţionează ca factori ce 

favorizează apariţia de comportamente indezirabile la nivelul mediului înconjurător prin: 

- Intensificarea aruncării/depozitarii ilegale a gunoaielor; 

- Intensificarea prezenţei umane în interiorul sitului pentru activităţi recreative (plimbări); 

- Intensificarea turismului de week-end (grătare, ieşiri la iarbă verde). 

Planul îşi propune să îmbunătăţească managementul deşeurilor în comună ceea ce ar 

reduce impactul negativ al acestora asupra siturilor. De asemenea modernizarea 

infrastructurii, colectarea apelor pluviale şi celor uzate vor reduce poluarea apelor, a aerului şi 

va reduce zgomotul din trafic. Devine important ca autorităţile locale să amenajeze spaţii 

pentru picnic, conform legislaţiei actuale 

Managementul siturilor Natura 2000 presupune: 

 planuri de management adecvate, specifice siturilor desemnate sau integrate în alte 

planuri de management şi măsuri legale, administrative sau contractuale în scopul 

evitării deteriorării habitatelor naturale şi a habitatelor speciilor, precum şi a perturbării 

speciilor pentru care zonele au fost desemnate; 

 măsurile prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale protejate se 

elaborează astfel încât să ţină cont de condiţiile economice, sociale şi culturale ale 

comunităţilor locale, precum şi de particularităţile regionale şi locale ale zonei, 

prioritate având însă obiectivele de management ale ariei naturale protejate;  

 respectarea planurilor de management şi a regulamentelor este obligatorie pentru 

administratorii (custozii) ariilor naturale protejate, pentru autorităţile care 
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reglementează activităţi pe teritoriul ariilor naturale protejate, precum şi pentru 

persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri 

şi/sau care desfăşoară activităţi în perimetrul şi în vecinătatea ariei naturale protejate 

 

Justificarea necesităţii planului 

Reactualizarea Planul Urbanistic General  ( P.U.G. ) are caracter de reglementare şi 

răspunde programului de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţii. În planurile de 

management ale siturilor comunitatea locală are un loc bine definit. Reţeaua Natura 2000 are 

în vedere şi dezvoltarea comunităţilor locale. Este important ca planul să nu conţină obiective 

care să afecteze semnificativ starea de conservare a siturilor. Menţionăm că prin plan nu se 

schimbă categoriile de folosinţă ale terenurilor din situri. 

 

Măsuri pentru reducerea impactului planului asupra obiectivelor de conservare ale 

celor două situri Natura 2000, în etapa de implementare staţiei de epurare şi canalului 

de scurgere(pentru acord de mediu) 

- Soluţia tehnică pentru consolidarea malului râului Ialomiţa va fi în acord cu 

recomandările pentru arii protejate astfel încât să se elimine construcţiile din 

beton(Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1163 din 16 iulie 2007 

privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi 

de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, 

pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor) 

- Toate etapele lucrărilor se vor realiza  în conformitate  cu documentaţia tehnică 

prezentată şi  cu  respectarea  condiţiilor  impuse  prin  actele  emise   de  instituţiile   

de  avizare; 

- Gestionarea deşeurilor tehnologice şi a celor menajere se va face conform legislaţiei în 

vigoare, Legea nr.211/2011; 

- Personalul ce implementează proiectele din plan trebuie să fie instruit cu privire la 

protejarea speciilor de floră şi faună din zonă; 

- Se interzice arderea vegetaţiei uscate din zonă; 
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Alte măsuri ce ţin de autorităţile locale 

- Se vor conserva arborii izolaţi din extravilan, utilizaţi de păsările sălbatice pentru 

cuiburi 

- Se vor conserva toate zonele umede de pe suprafeţele înscrise în situri; 

- Este necesar reducerea numărului de câini hoinari ce pot afecta direct păsările 

sălbatice, cuiburile şi juvenilii acestora; 

- Este interzisă arderea stufului şi a miriştilor. 

- Conştientizarea comunităţii locale cu privire la protecţia păsărilor sălbatice şi a faptului 

că sunt interzise: 

 uciderea sau capturarea intenţionată, indiferent de metoda utilizată,  

 deteriorarea, distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi/sau 

ouălor din natură, 

 culegerea ouălor din natură şi păstrarea acestora, chiar dacă sunt goale; 

 perturbarea intenţionată, în special în cursul perioadei de reproducere, 

de creştere şi de migraţie,  

 deţinerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea şi 

capturarea;  

 comercializarea, deţinerea şi/sau transportul în scopul comercializării 

acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părţi ori produse provenite 

de la acestea, uşor de  identificat, 

 deranjarea păsărilor prin deplasări cu mijloace motorizate generatoare de 

zgomote. 

 

Calendarul implementării măsurilor de reducere propuse 

Măsurile propuse pentru diminuarea impactului vor fi realizate pe parcursul 

implementării proiectelor înscrise în P.U.G. analizat, respectiv  10 ani. Responsabil pentru 

implementarea măsurilor de diminuare a impactului şi monitorizarea  celorlalte planuri ce se 

vor realiza pe teritoriul localităţii este Primăria  Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa. 
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Concluzii finale 

Implementarea planului supus analizei nu va afecta semnificativ starea de conservare 

a nici unui tip de habitat şi a nici unei specii de floră sau faună de interes comunitar, fiind 

asigurate din acest punct de vedere menţinerea condiţiilor pentru protecţia şi conservarea pe 

termen lung a habitatelor şi populaţiilor speciilor de floră şi faună specifice celor două situri. 

Implementarea planului nu presupune modificări legate de climă, vânturi, relief, 

substrat geologic, hidrologie, vegetaţie şi floră, faună şi seismicitate, factori care pot 

determina modificarea relaţiilor funcţiilor ecologice ale celor două arii protejate de interes 

comunitar. 

Numărul exemplarelor de specii de interes comunitar nu se va reduce deoarece orice 

pierdere va fi accidentală, planul nu schimbă destinaţia terenurilor din situri. 

 

3.5. Patrimoniul cultural 

 Monumente istorice protejate prin Legea de protejare a monumentelor istorice 

422/2001 conform Listei monumentelor istorice aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional nr. 2361/12.07.2010 publicată în Monitorul Oficial al României , partea 

I, nr. 670bis/1.10.2010. 

 Potrivit Legii 422/2011, art. 9: “Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de 

protective, delimitate pe baza reperelor fotografice, geografice sau urbanistice, in functie de 

trama stradala, relief si carateristicile monumentului istoric, dupa caz, prin care se asigura 

conservarea integrate si punerea in valoare a monumentului istoric si a cadrului sau construit 

sau natural”. 

In lista monumentelor istorice din România actualizată, anexă la Ordinul Ministrului 

Culturii, nr. 2.828/2015,, publicat în Monitorul Oficial al României, Nr. 113 bis, 15.02.2016,  si 

având un caracter oficial și legal, gasim urmatoarele monumente si situri arheologice cu 

caracter de  monument istoric pe raza comunei Cosambesti. 

I. Situri arheologice 

- IL – I – s – B – 14034 – COD RAN 93245.01.01 – sat Cosambesti, com. Cosambesti - 

Asezare medievala de tip Dridu – locuire civila – sec IX-XI – coordonate 44. 56694 N, 

27.44583 E. Situl se afla la E de sat, pe malul drept al raului Ialomita, la Sud de raul 

Ialomita. Suprafata sitului este de cca 2 ha. 



 
RAPORT DE MEDIU  
PLAN URBANISTIC GENERAL 
Comuna Cosambesti, Jud. IALOMITA 

 

________________________________________________________________________________ 80 

- IL- I- s – B – 14049 – COD RAN – 93254.01.01 –SAT Gimbasani, com. Cosambesti -  

Asezare medievala de tip Dridu – locuire civila – sec IX-XI – coordonate 44. 57278 N, 

27.4925 E. Situl se afla la Nord  de sat, pe malul drept al raului Ialomita, la Sud de raul 

Ialomita. Suprafata sitului este de cca 2 ha. 

 

                    II. Monumente istorice 

- SAT COSAMBESTI 

- IL – II – m- A – 14106 – Ansamblul Bolomey – 1898 – Sos Slobozia – Tandarei nr. 45 

- IL – II – m- A – 14106.01 – Conacul Bolomey – 1898 – Sos Slobozia – Tandarei nr. 45 

- IL – II – m- A – 14106.02 – Anexa – Grajd ansamblu Bolomey – 1898 – Sos Slobozia – 

Tandarei nr. 45 

- IL – II- m – B – 14107 – Biserica Sf. Nicolae – 1859 – Sos. Slobozia – Tandarei nr. 58 

- IL – II- m – B – 14108 – Casa Cristofor Zupcu – 1901 – Sos. Slobozia – Tandarei nr. 

174 

- IL – II- m – B – 14109 – Casa Frusina Popescu – 1891 – Sos. Slobozia – Tandarei nr. 

176 

 

                  III. Monumente memoriale si funerare 

SAT COSAMBESTI 

- IL – IV- m – B – 14176 – Doua cruci de piatra – 1859 – in incinta scolii – datate 1818-

1821 

 
 Castelul Bolomey (1898) - monument istoric. Construit în anul 1898 de familia Gheţu, a 

fost vândut în 1932 lui Constantin Bolomey, a cărui moşie cuprindea conacul cu atenanşe, o 

biserică de mici dimensiuni, zona de pădure, parc dentrologic, livadă, orezarie, crescătorie de 

animale, cărămidărie, teren agricol. Clădirea este masivă, de cărămidă, cu forma în plan 

apropiata de pătrat, care prezintă două decroşeuri la faţada principală şi cea posterioară. 

Conacul a fost inclus în Programul de restaurări al Ministerului Culturii în anul 1997.   

 Moşia boierului Bolomey din localitatea ialomiţeană Cosâmbeşti era locul de întâlnire al 

protipendadei bucureştene. La fiecare sfârşit de săptămână caleştile boiereşti  băteau 

drumurile Bărăganului pentru ca nobilii să participe la cele mai rafinate petreceri. 
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 Construit undeva la finele secolului al XIX-lea, de o anume familie Gheţu, al cărui 

nume se pierde în istorie, ajutată de câţiva meşteri italieni, conacul a fost cumpărat, în 1932, 

de boierul Constantin Bolomey, originar din Elveţia. 

 „Conacul în sine, prin materialele de construcţii folosite, poartă amprenta specifică 

începutului de secol XIX. Clădirea, una masivă, s-a impus în Bărăgan ca o construcţie unică. 

 Mai mult decât atât, o legendă referitoare la această construcţie, vorbeşte despre 

faptul că boierul Bolomey  era atât de extravagant, încât a preferat să îmbrace acoperişul 

conacului cu monede de aur. Nobili, scriitori şi intelectuali ai secolului XX participau la 

petrecerile rafinate care se desfăşurau aici. Meniul era bogat, iar distracţia dura câte trei zile 

şi trei nopţi. 

-  

Conacul Bolomey 
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Detaliu stucatura Conac Bolomey 

 

Detaliu bovindou Conac Bolomey 
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Anexa – Grajd Ansamblul Bolomey 

 

Ansambul Bolomey vazut de pe DJ 201 dinspre Gimbasani 

 Biserica Sf Nicolae – sat Cosambesti - Actuala Biserică cu hramul Sf. Ierarh Nicolae 

a fost construită de obştea satului intre anii 1859 -1861 în timpul domnitorului Alexandru loan 

Cuza, cu binecuvântarea Mitropolitului Nifon al Ungrovlahiei. 

Biserica este construilă din zidărie portantă. Cărămida folosită a fost cea de tip 

"oltenesc" de mici dimensiuni. 

Lucrările de pictură s-au finalizat la 3 iulie 1861 de Nicolae Zugravul iar târnosirea bisericii  s-

a făcul de către protoierul Gheorghe Sachelarie. 

In urma cutremurului din 1940 când biserica a suferit avarii serioase s-au executat 

reparaţii la tencuieli interioare şi exterioare şi s-a zugrăvit biserica la exterior. 

În anul 1965 locaşul de cult a fost electrificat, iar intre anii 1966-1967 pictura a fost 

restaurată de pictorul Toma Lăscoiu din Bucureşti. În anul 1988 a fost zugrăvită la exterior. 

Seismele din 1977, 1986, 1990, acţiunile negative ale infiltraţiilor de apă, degradarea 

invelitorii de tablă impuneau necesitatea executării unor lucrări de consolidare pentru a se 

evita prăbuşirea bisericii. S-a intocmit documentaţia necesară obţinându-se Autorizaţia de 

construire. 
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La data de 18.07.1997 s-a produs prăbuşirea pereţilor din partea de nord în întregime 

şi parţial a celui estic producându-se avarii serioase la turlă, acoperiş, pictură, mobilier. 

S-au efectuat în perioada 1997-2002 de către firma S.C. Casecom Slobozia condusă 

de Domnul Ing. Gherman Florin următoarele lucrări: refacerea zidurilor nordic şi estic, 

centuri şi simburi la cel sudic şi vestic, refacerea şarpantei şi a turlei, învelitoarea fiind 

executată din tablă zincată, executarea pardoselii cu 30 cm. peste cota iniţială de călcare. 

Dezvoltată pe un plan dreptunghiular cu o turlă de lemn tencuită pe pronaos, biserica 

conţine părţile tradiţionale: pronaos, naos şi sfântul Altar. 

Pronaosul de formă dreptunghiulară este despărţit de naos prin trei arce de zidărie, 

bolta pronaosului fiind o structură de metal de forma unui semicilindru cu axul în sens 

longitudinal. 

Naosul este de asemenea de formă dreptunghiulară cu o cupolă dintr-o structură 

metalică sprijinită pe pandantivi (unghiuri sferice). 

Sfântul Altar, semicircular atât la exterior cât şi la interior este acoperit de o structură 

metalică sub forma unei bolţi sferice. 

Biserica are o lungime de 18,34 m, lăţimea de 9 m şi înălţimea de 16 m. 

Pictura interioară a fost executată în tehnica frescă în perioada 2002-2004 de pictorul 

bisericesc Ristea Nicolae din Feteşti, instalaţia electrică de S.C. Puchi Electro Slobozia iar 

mobilierul din lemn de stejar a fost confecţionat în comuna Vânători-Neamţ de meşterii 

Cosofreţ şi Cristei. 
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Biserica Sf Nicolae – Cosambesti – cu zidul prabusit 

 

Biserica SF Nicolae in perioada de restaurare 

 

Biserica SF Nicolae in perioada de restaurare 

 

Biserica Sf Nicolae – restaurata 
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 CAPITOLUL 4   

 PROBLEME DE MEDIU RELEVANTE PENTRU PUG 

Calitatea globala a factorilor de mediu din localitate Cosambesti, este apreciata ca fiind 

buna, pe teritoriul orasului nu exista surse majore de poluare a factorilor de mediu. 

Pe viitor se propune conservarea si imbunatatirea calitatii mediului, tinandu-se seama 

seama de problemele specifice ale obiectivelor economice din zona, existente si viitoare. 

 Aspect de 

mediu 

Probleme de mediu relevante pentru PUG 

Apa Inexistenta unui sistem centralizat de  colectare a apelor uzate care sa fie tratate in 

cadrul unei statii de epurare; 

Aer Calitatea aerului este buna, activitatile economice existente nu constituie surse 

majore de poluare . 

Infrastructura rutiera necorespunzatoare calitativ; 

Folosirea de combustibil solid pentru incalzirea locuintelor si la necesitati 

gospodaresti. 

Sol Activitatea de salubrizare se  realizeaza prin  gestiune delegata – operator autorizat. 

Conform Ordinului 1552/2008 , Localitatea Cosambesti, judetul Ialomita se 

incadreaza in  lista localitatilor unde exista surse de nitrati din activitati agricole, 

astfel  planul urbanistic propune cai de reducere a aportului de poluanti prin : 

-promovarea, in cadrul comunitatii fermierilor si producatorilor agricoli, a aplicarii 

Codului de bune practici agricole, actiune obligatorie in zonele declarate vulnerabile; 

-stabilirea Planurilor de fertilizare pentru terenurile agricole si respectarea 

perioadelor de interdictie la aplicare a ingrasamintelor naturale, in colaborare cu 

autoritatile publice competente in domeniu : Directia Agricola Judeteana, Oficiul de 

Pedologie si Agrochimie; 

 

Riscuri naturale Extinderea intravilanului se va face pe suprafete fara pericolul inundatiilor. 

Patrimoniu 

cultural 

Conform Listei Nationale a Monumetelor Istorice aprobata in 2004, pe teritoriul 

comunei Cosambesti exista monumente istorice. 

Avand in vedere acest aspect se va instituii zona de protectie a acestora si 

interdictia de construire fara acordul institutiilor cu atributii stabilite prin lege. 

Constientizarea Implementarea legislatiei de mediu face necesara o vasta campanie de informare a 
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publicului 

asupra 

problemeor de 

mediu 

populatiei, a tuturor categoriilor de varsta sau pregatire privind obligatiile 

administratiei publice locale, a persoanelor fizice si juridice de a mentine un mediu 

curat, nepoluat. Populatia trebuie implicata in actiuni de protectie a mediului. 

 

 Gestiunea deseurilor 

In general, ca urmare a lipsei de amenajari si a exploatarii deficitare, gestiunea 

deseurilor poate reprezenta o problema generatoare de impact si risc pentru mediu si 

sanatatea publica. Principalele forme de impact si risc determinate de depozitele de deseuri 

in ordinea in care sunt percepute de populatie, sunt:  

- modificari de peisaj si disconfort vizual;  

- poluarea aerului;  

- poluarea apelor de suprafata;  

- modificari ale fertilitatii solurilor  

 
 Gestiunea deseurilor 

 La nivelul comunei Cosambesti,  problema gestiunii deseurilor este  rezolvata 

 prin urmatoarele actiuni: 

Cele doua platformele de deseuri menajere din localitate au fost inchise, urmand 

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

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

solului si a biocenozei. Aceste zone se vor urmari post inchidere pe o perioada de 30 

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

Se recomanda realizarea de perdele de vegetatie perimetral fiecarui depozit 

inchis, prin plantarea de arbori cu dezvoltare rapida. 

La momentul elaborarii prezentei documentatii, primaria este in curs de 

organizare a unei licitatii pentru incheierea unui contract cu un operator autorizat, 

pentru asigurarea activitatii de salubrizare la nivelul comunei. 

Deseurile de tip menajere vor fi colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice 

sau juridice si ridicate ritmic de catre operatorul autorizat, astfel, acestea vor fi ridicate din 
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poarta in poarta, pe baza unui program stabilit prin contract si transportate conform legislatiei 

in vigoare la un depozit de deseuri conform. 

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

face in recipiente acoperite, dimensionate corespunzator.  

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

juridice si ridicate ritmic de operatorul specializat in servicii de salubritate. Astfel deseurile 

menajere sunt ridicate din poarta in poarta, pe baza unui program stabilit prin contract si 

transportate conform legislatiei in vigoare. 

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

face in recipiente acoperite, dimensionate corespunzator.  

In privinta deseurilor valorificabile, la nivelul comunei sunt amplasate si amenajate 

doaua platforme cu containere pentru colectarea selectiva a deseurilor valorificabile.  Acestea 

sunt  ridicate si transportate de catre operatorul specializat SC SALUBRITATE COMUNALA 

SLOBOZIA SRL, in vederea valorificarii.  

In privinta deseurilor agrozootehnice. 

In comuna Cosambesti s-au înființat doua platforme de gunoi de grajd. Locuitorii 

transporta dejectiile cu propriile utilaje la platforma, unde sunt depozitate temporar in vederea 

mineralizarii si utilizarii acestora ca fertilizant pentru terenurile agricole. 

Depozitarea si valorificarea deseurilor agrozootehnice, se realizeaza si individual in 

fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile proprii pentru mineralizare si utilizare ca 

fertilizant impreuna cu resturile vegetale. Platforma de gunoi de grajd va fi amplasata la minim 

10,00 m  distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa; 

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

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

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

SC ECO NEUTRALIZARE GRINDASI SRL.   

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

echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare, cu 

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

de colectare cu societati autorizate.  
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Deseurile spitalicesti provenind de la cabinetele medicale, considerate periculoase 

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

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

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

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

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

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

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

legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de deseuri). Pentru preluarea acestui tip 

de deseu, prtimaria a incheiat contract cu un operator autorizat. 

 Gestionarea namolului provenit de la statia de epurare.  Namolul provenit de la 

statia de epurare propusa a apelor uzate va fi uscat si deshidratat in modulul statiei si 

depozitat in saci pe o platforma betonata in vederea folosirii lui ca ingrasamant agricol.  

 

 CAPITOLUL 5 

OBIECTIVE DE PROTECTIE A MEDIULUI 

 5.1 Corelarea PUG cu obiectivele de protectie a mediului stabilite la nivel 

national, comunitar sau international 

Aderarea Romaniei la UE a impus transpunerea in legislatia romana a aquis–ului 

comunitar, implementarea si controlul implementarii legislatiei specifice. Politica Uniunii 

Europene si actiunea sa asupra mediului pot fi schitate prin programele sale de actiune 

asupra mediului incepute in 1973. 

 Planul National pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana 
 
In conformitate cu Planul National pentru Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana si 

a prevederilor Legii nr.151/1998 privind Dezvoltarea Regionala, a fost elaborat in luna 

octombrie 1999 Planul National de Dezvoltare al Romaniei, care a fost revizuit la jumatatea 

anului 2000. 

Acest document coreleaza si integreaza urmatoarele documente: 

- Planul Regional de Dezvoltare; 

- Planul National pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala; 
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- Planul National pentru Transport; 

- Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului; 

- Strategia Nationala pentru Dezvoltarea Resurselor Umane. 

Din acest punct de vedere, dezvoltarea regionala a Romaniei va tine seama de 

considerentele privind protectia si conservarea mediului. Strategia propusa s-a axat pe 

urmatoarele domenii importante: imbunatatirea calitatii apei, reducerea emisiilor in aer (in 

special a celor de dioxizi de sulf si azot), reciclarea deseurilor si depozitarea deseurilor 

municipale in conditii ecologice. 

 
 Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) 
 

Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului (PNAPM) a fost elaborat in 1995 

si a fost actualizat in concordanta cu Planul National pentru Adoptarea Acquis-ului Comunitar, 

in scopul furnizarii unui instrument cheie pentru stabilirea masurilor in cadrul procesului de 

integrare europeana, plan ce necesita integrarea politicilor de mediu in cadrul celorlalte 

sectoare (industrie, agricultura, transporturi, amenajarea teritoriului si sanatate).  

PNAPM trebuie considerat un instrument de planificare care abordeaza cele mai 

importante probleme – identificate conform criteriilor aplicate de tara respectiva – specificate 

de conventiile internationale la care Romania este parte. Solutiile trebuie sa se bazeze pe o 

impletire de strategii si de capacitati institutionale si investitionale, astfel incat resursele 

financiare nationale disponibile sa fie cat mai bine utilizate. 

 Obiectivele PNAPM pentru Romania 

 PNAPM trebuie sa se concentreze asupra initiativelor care duc la reducerea emisiilor 

poluatoare si poate fi caracterizat astfel : 

 Defineste problemele de mediu si de ierarhizare in functie de prioritati; 

 Stabileste obiectivele specifice de protectie a mediului care trebuie indeplinite intr-o 

perioada limitata de timp; 

 Stabileste ierarhizarea de prioritati pentru activitatile din diferite sectoare economice; 

 Stabileste o lista de prioritati pentru investitiile urgente necesare. 

 In contextul de mai sus, se pot enunta urmatoarele obiective ale PNAPM in Romania: 

 Stabilirea actiunilor prioritare care includ obligatiile si angajamentele Romaniei fata de 

problemele de mediu la nivel national si global; 
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 Stabilirea unei liste de actiuni prioritare ce urmeaza a fi incluse in bugetele nationale, 

locale si cele ale agentilor economici; 

 Prezentarea unei liste de coordonare si ierarhizare in functie de prioritati, care sa 

contina proiectele pentru a caror indeplinire donatorii ar putea sa ofere asistenta; 

 Informarea donatorilor asupra celor mai urgente probleme, pentru acordarea de 

asistenta tehnica si financiara. 

  

 Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC) va 

efectua revizuiri cuprinzatoare  ale proiectelor din PNAPM, iar ANPM va actualiza anual lista 

proiectelor si bugetelor aferente in fiecare an. 

Politica de mediu este parte integranta a tuturor strategiilor de dezvoltare economica la 

nivel national si regional. Pentru a asigura o dezvoltare durabila eficienta a societatii 

romanesti, trebuie sa avem in vedere o abordare integrata a obiectivelor economice, politice, 

sociale si de mediu, la nivel national/regional/local. 

PNAPM reprezinta un instrument de planificare care abordeaza cele mai importante 

probleme, identificate conform unor criterii bine stabilite. Solutiile pentru rezolvarea 

problemelor trebuie sa se bazeze pe o impletire de strategii si capacitati institutionale si 

investitionale, in asa fel incat resursele financiare nationale disponibile sa fie utilizate cat mai 

eficient. 

PNAPM este un proces dinamic cu o continua evolutie, datorata dezvoltarii in timp a 

factorilor economico-sociali, motiv pentru care acesta necesita o permanenta actualizare si 

monitorizare. 

Actualizarea PNAPM se face in concordanta cu obiectivele dezvoltarii durabile, masurile 

prioritare si actiunile la nivel national rezultate din analiza evolutiei si tendintelor manifestate 

in domeniul protectiei mediului. 

Revizuirea PNAPM se realizeaza din 3 in 3 ani, pe baza Raportului final privind stadiul de 

implementare al proiectelor din PNAPM si a modificarilor aparute in starea mediului la nivel 

national. 
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 Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor 2014-2020 
 
 Strategia nationala de gestionare a deseurilor (SNGD) a aparut din necesitatea 

identificarii obiectivelor si politicilor de actiune, pe care Romania trebuie sa le urmeze in 

domeniul gestionarii deseurilor in  vederea atingerii statutului de societate a reciclarii.  

 Problematica privind impactul negativ asupra mediului si sanatatii umane, ca urmare a 

eliminarii deseurilor prin utilizarea unor metode si tehnologii nepotrivite, ramane de actualitate 

mai ales in contextul tendintei sustinute de crestere a cantitatilor de deseuri generate. Devine 

astfel necesara includerea in prioritatile strategice a unor aspecte la fel de importante, precum 

declinul resurselor naturale si oportunitatea utilizarii deseurilor ca materie prima pentru 

sustinerea unor activitati economice.  

 SNGD este promovata de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice (MMSC), 

conform atributiilor si responsabilitatilor care ii revin in baza Legii nr. 211/2011 privind regimul 

deseurilor, si urmareste sa creeze cadrul necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui 

sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivel national, eficient din punct de vedere 

ecologic si economic.  

 SNGD stabileste politica si obiectivele strategice ale Romaniei in domeniul gestionarii 

deseurilor pe termen scurt (anul 2015) si mediu (anul 2020). Pentru implementarea pe termen 

scurt a strategiei se elaboreaza Planul national de gestionare a deseurilor(PNGD), ce contine 

detalii referitoare la actiunile care trebuie intreprinse pentru indeplinirea obiectivelor strategiei, 

la modul de desfasurare a acestor actiuni, cuprinzand tinte, termene si responsabilitati pentru 

implementare.  

Aceasta noua strategie este elaborata luand in considerare progresul inregistrat, noile 

concepte internationale, precum si provocarile viitoare carora Romania trebuie sa le 

raspunda.  

 SNGD trebuie sa se alinieze la noile cerinte legislative, la noile evolutii tehnologice din 

domeniu si sa imbunatateasca participarea publicului la luarea deciziei de mediu prin 

programe de instruire si educare a populatiei in domeniul gestionarii deseurilor.  

 Planul National de Gestionare a Deseurilor 

Elaborarea Planului National de Gestionare a Deseurilor are ca scop crearea cadrului 

necesar pentru dezvoltarea si implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor, 

eficient din punct de vedere ecologic si economic. 
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 Conform cerintelor legislatiei UE,  documentele strategice nationale de gestionare a 

deseurilor cuprind doua componente principale, si anume: 

- strategia de gestionare a deseurilor – este cadrul care stabileste obiectivele 

Romaniei in domeniul gestionarii deseurilor; 

- planul national de gestionare a deseurilor reprezinta planul de implementare a 

strategiei  – contine detalii referitoare la actiunile ce trebuie intreprinse pentru 

indeplinirea obiectivelor strategiei, la modul de desfasurare a acestor actiuni, 

inclusiv termene si responsabilitati. 

  

 Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului 78/2000 (MO 

283/22.06.2000) privind regimul deseurilor, modificata si aprobata prin Legea 426/2001 (MO 

411/25.07.2001), Planul National de Gestionare a Deseurilor se aplica pentru toate tipurile de 

deseuri solide si lichide, dupa cum urmeaza:  

 deseuri municipale (menajere si asimilabile din comert, institutii si servicii), 

 namoluri de la statiile de epurare a apelor uzate orasenesti,  

 deseuri din constructii si demolari,  

 deseuri de productie nepericuloase si periculoase. 

 Planul National de Gestionare a Deseurilor se aproba prin Hotarare de Guvern si se 

revizuieste o data la cinci ani. 

 
Relevanta Planului pentru integrarea obiectivelor de mediu si implementarea 

legislatiei de mediu 

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor 

de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. In cadrul prezentului raport, 

acest lucru s-a realizat prin evaluarea performantelor proiectului de dezvoltare in raport cu o 

serie de obiective de protectia mediului. Trebuie mentionat ca un obiectiv reprezinta un 

angajament definit mai mult sau mai putin general a ceea ce se doreste a se obtine. In 

vederea realizarii unui obiectiv, sunt necesare actiuni concrete, care, in conformitate cu 

procedurile de planificare, sunt denumite tinte. Pentru a surprinde si cuantifica progresele in 

implementarea actiunilor, in realizarea tintelor si, in final, in atingerea obiectivelor, se 

utilizeaza anumiti indicatori. Indicatorii sunt de fapt acele elemente care permit monitorizarea 
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rezultatelor unui plan. In capitolul de fata sunt prezentate obiectivele de mediu, tintele si 

indicatorii pentru planul urbanistic analizat. 

Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile de mediu nationale si ale UE, 

precum si obiectivele de mediu stabilite la nivel local si regional in cadrul Planului Local de 

Actiune pentru Mediu al judetului Ialomita . 

Obiectivele sunt focalizate pe factorii sau aspectele de mediu asupra carora proiectul de 

dezvoltare propus poate exercita un impact semnificativ. 

In ceea ce priveste tintele, acestea constituie de fapt prevederile planului privind reducerea 

impactului asupra mediului. Deoarece in cazul planului supus evaluarii de mediu, masurile 

privind reducerea impactului asupra fiecarui factor/aspect de mediu, constituind tintele pentru 

atingerea obiectivelor de mediu propuse sunt numeroase, s-a optat ca obiectivele sa fie 

clasificate in doua categorii: 

− Obiective strategice de mediu, reprezentand obiectivele stabilite la nivel national, comunitar 

sau international; 

− Obiective specifice de mediu, reprezentand obiectivele relevante pentru plan, derivate din 

obiectivele strategice, precum si obiectivele stabilite la nivel local si regional. 

Tintele sunt prezentate ca sinteze ale masurilor detaliate de reducere/eliminare a 

impactului asupra mediului prevazute in cadrul planului de amenajare. 

Indicatorii au fost identificati astfel incat sa permita elaborarea propunerilor privind 

monitorizarea efectelor implementarii planului. 

Tintele si indicatorii s-au stabilit pentru fiecare obiectiv de mediu, respectiv pentru fiecare 

factor/aspect de mediu luat in considerare. Acestea, impreuna cu obiectivele caracteristice, 

sunt prezentate in tabelul de mai jos: 

 

5.2 Modul de indeplinire a obiectivelor de protectie a mediului 
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Factor de mediu Obiective specifice de mediu Obiective PUG  Tinte  Indicatori 

APA  Directiva privind calitatea apei 
destinate consumului uman 98/83/CE, 
avand ca principal obiectiv protejarea 
sanatatii populatiei de efectele oricarui 
tip de contaminare a apei destinate 
consumului uman; 

 Directiva privind epurarea apelor 
uzate urbane 91/271/CEE, cu privire la 
protejarea mediului impotriva efectelor 
negative ale evacuarilor de ape uzate; 

 Directiva privind protectia apelor 
impotriva poluarii cu nitrati din surse 
agricole 91/676/CEE; 

 Extinderea sistemului de alimentare 
cu apa; 
 Realizarea sistemului centralizat de 

canaliazare prevazut cu statie de 
epurare. 
 

Indicatorii de calitate 
ai apelor uzate 
epurate in statiile de 
epurare vor trebui sa 
respecte limitele 
impuse in NTPA 
001/2002; 

pH, CBO5, CCOCr, 
materii in suspensie, 
detergenti sintetici, 
etc. 

AER   Directiva 96/62/CEE, privind 
evaluarea si managementul calitatii 
aerului, avand ca scop evaluarea 
calitatii aerului inconjurator; 

 Respectarea prevederilor OUG 
114/2008, respectiv alocarea a 26mp 
spatiu verde/cap de locuitor. 

 Mentinerea si intretinerea spatiilor 
verzi existente si realizarea de noi 
suprafete de spatii verzi ; 

 Imbunatatirea legaturilor carosabile 
in localitate - modernizare drumuri 
principale si secundare  
 

In toate etapele de 
implementare a 
obiectivelor planului se 
vor respecta 
prevederile In toate 
etapele de 
implementare a 
obiectivelor planului se 
vor respecta 
prevederile 
STAS12574/87, 

Emisii de poluanti 
specifici: Nox, NO2, 
pulberi, CO, etc. 

SOL/UTILIZAREA 
TERENURILOR 

Directiva cadru 75/442/CEE, privind 
deseurile; 
Directiva 1999/31/CEE privind 
depozitarea deseurilor; 

 Asigurarea unui management 
corespunzator al deseurilor; 
 Delimitarea zonei cu riscuri 

naturale. Instituirea interdictiei de 
construire in zonele cu risc. 
 

Pe perioada de 
implementarea a 
obiectivelor PUG se 
vor limita suprafetele 
decopertate; 
Respectarea 
prevederilor de 
gospodarire a apelor 
si control al eroziunii; 
Implementarea 
prevederilor 

Indicatori specifici 
pentru calitatea 
solului si starea 
terenurilor. 

POPULATIA Cresterea numarului locurilor de numca ; 
Creearea conditiilor pentru dezvoltarea 
economica a zonei. 

 Dezvoltarea activitatilor economice; 
 

Masuri si initiative 
pentru crestrea 
economica a zonei 

Numarul de locuri de 
munca create; 
Numarul de unitati 
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prin stimularea 
implementarii anumitor 
proiecte. 

economice/comerciale 
aparute recent in 
zona. 

MANAGEMENTUL 
DESEURILOR 

Respectarea legislatiei privind 
colectarea, depozitarea si eliminarea 
deseurilor. 

 Asigurarea unui management 
corespunzator al deseurilor; 
 

Implementarea 
obiectivelor privind 
modul de gestionare al 
deseurilor, precum si 
reducerea/eliminarea 
efectelor acestora 
asupra mediului. 

Tipuri de deseuri 
conform HG 
856/2002. Cantitati de 
deseuri. 

ZGOMOT SI 
VIBRATII 

Respectarea limitelor admise pentru 
zgomote si vibratii, STAS 10009-2017. 
Protejarea receptorilor sensibili la vibratii. 

 Modernizarea infrastructurii rutiere; Reducerea zgomotelor 
si vibratiilor in zonele 
sensibile 

Nivel de zgomot : 
Limita incintei:< 56 dB 
Zone de locuit: < 50 
dB 

BIODIVERSITATEA, 
FLORA SI FAUNA 

Respectarea legislatiei cu privire la ariile 
protejate 

 Extinderea intravilanului cu 8,3 ha, nu 
se suprapune peste Siturile Natura 
2000, ROSCI si ROSPA Coridorul 
Ialomitei. 

Minimizarea efectelor 
asupra biodiversitatii 
in perioada de 
implementare a 
obiectivelor planului. 

Modificari ale 
suprafetelor 
habitatelor si speciilor. 

PATRIMONIU 
CULTURAL, 
ARHITECTONIC SI 
ARHEOLOGIC 

 
Legea 5/2000 – sectiunea a III a – zone 
protejate; 
OUG 195 /2005 – mentinerea si 
protejarea monumentelor istorice 

 
 Va fi intituita zona de protectie 

necesara care sa asigure 
conservarea integrata a 
monumentelor istorice . 

 
Protejarea si 
conservarea 
patrimoniului cultural, 
arheologic si 
arhitectonic.  

 
Actiuni din cadrul 
Planului de 
management al 
patrimoniului cultural. 
 

SANATATEA 
UMANA 

 
Mentinerea calitatii factorilor de mediu 
sub valorile limita legale pentru protectia 
sanatatii populatiei 

 Extinderea sistemului de alimentare 
cu apa; 
 Realizarea sistemului centralizat de 

canaliazare prevazut cu statie de 
epurare. 
 

Implementarea 
prevederilor planului 
de management social 
si de mediu; 

Numarul de vizite la 
serviciile medicale; 
Indicatorii specifici 
pentru calitatea 
factorilor de mediu. 

PEISAJ Respectarea OUG 195/2005 cu 
modificarile si completarile ulterioare, 
respectiv mentinerea fondului peisagistic, 
refacearea peisagistica a zonelor de 
interes turistic. 

Prezentul PUG contine actiuni care vor 
fi intreprinse respectand regulamentele 
Generale si Locale de Urbanism, care 
contin elemente pentru incadrarea in 
peisaj a obiectivelor. 

Minimizarea 
impactului asupra 
peisajului 

- 

VALORI 
MATERIALE 

Utilizarea in mare parte a materialelor 
locale (lemn, agregate minerale), pentru 
reducerea costurilor si impactului generat 

 Extinderea retelei de energie 
electrica; 

 Extinderea sistemului de alimentare 

Implementarea 
obiectivelor planului 
utilizind pe cat posibil 

Tipuri si cantitati de 
materiale locale 
utilizate. 
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de transport. 
Protejarea propietatii. 

cu apa; 

 Realizarea sistemului centralizat de 
canaliazare prevazut cu statie de 
epurare. 

 

reseursele locale 
existente. 

FACTORI 
CLIMATICI 

Reducerea emisiilor de CO2 de la 
sursele stationare si mobile 

 Modernizarea infrastructurii rutiere Implemntarea 
obiectivelor planului se 
va realiza folosind 
masini/utilaje dotate 
cu motoare cu emisii 
reduse de poluanti. 

Raportarea inventarul 
anual privind emisiile 
de poluanti in 
atmosfera la 
solicitarea autoritatilor 
competente conform 
Ordinului nr. 
3299/28.08.2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAPORT DE MEDIU  
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 
Comuna Cosambesti, JUD. IALOMITA 

 

 

________________________________________________________________________________ 98 

 CAPITOLUL 6 

POTENTIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE  ASUPRA MEDIULUI IN CAZUL 

IMPLEMENTARII PUG 

 Conform cerintelor HG 1076/2004, in cazul analizei unui plan sau program, trebuie 

evidentiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea acestuia. 

Scopul acestor prevederi consta in identificarea, predictia si evaluarea efectelor generate de 

punerea in aplicare a respectivului plan sau program. 

 

6.1. Metodologia de evaluare utilizata  

Evaluarea a fost efectuata tinand cont de criteriile recomandate prin HG 1076/2004 

anexa 1 , pentru cuantificarea nivelului prognozat al efectelor s-au avut in vedere atat efectele 

directe cat si secundare, cumulative sau sinergice. S-a tinut cont si de durata prognozata a 

acestora-pe termen scut, mediu sau lung. 

 Principiul de baza luat in considerare in determinarea potentialelor efecte asupra 

factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea propunerilor planului in raport cu 

obiectivele de mediu. 

Cat priveste evaluarea efectului asupra mediului datorat implementarii obiectivelor 

prevazute de prezentul PUG, nu s-a  analizat evaluarea efectelor datorate  fazelor  de 

executie. 

 Efectele asupra mediului din perioada de executie sunt cele caracteristice tuturor 

santierelor, cu implicatii cu arie redusa de manifestare, de scurta durata si de intensitate 

redusa asupra componentelor mediului, in conditiile respectarii disciplinei de lucru. 

 Posibilele efecte negative asupra factorilor de mediu sunt reversibile, se manifesta pe 

perioada lucrarilor si pot fi diminuate sau chiar eliminate prin adoptarea unor masuri 

corespunzatoare. Posibilele efecte vor fi analizate detaliat in cadrul studiilor de impact pe 

fiecare lucrare in parte conform legislatiei de mediu in vigoare.  

Se considera ca geosistemele posibil afectate (in special apa, aer, sol, componenta 

vie, populatia din zona) vor reveni la parametrii normali de functionare la terminarea lucrarilor 

de executie. Avand in vedere topografia si conformatia terenului, nu se estimeaza aparitia 

unor dezechilibre majore sau a unor factori de risc natural suplimentari ca urmare a 

activitatilor de santier.  



RAPORT DE MEDIU  
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL 
Comuna Cosambesti, JUD. IALOMITA 

 

 

________________________________________________________________________________ 99 

Evaluarea consta in acordarea unor note de bonitate pentru fiecare forma de efect 

pozitiv sau negativ , identificata, utilizand urmatoarea scara: 

+2 efect pozitiv semnificativ 

+1 efect pozitiv nesemnificativ 

0 – efect neutru 

-1  efect negativ minor 

-2 impact negativ semnificativ 

 

6.2. Evaluarea obiectivelor propuse prin PUG 

Principalele obiective propuse prin PUG comuna Cosambesti ce ar putea genera un 

potential efect asupra mediului sunt: 

 O1 – Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 8,3 ha; 

 O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor; 

 O3 - Realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate, a statiei de 

epurare ape uzate; 

 O4 – Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa a localitatii;  

 O5- Extinderea retelei de energie electrica; 

 O6- Realizare retea de distributie gaze naturale; 

Obiectivul O1 Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 8,3 ha 

Factor de 

mediu 

Obiective de mediu Nivel  Justificarea incadrarii 

Aer OR1 Imbunatatirea calitatii aerului 0 Nici un efect 

Apa OR2 Imbunatatirea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

0 Nici un efect 

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului -1 Efcet negativ minor 

datorita schimbarii tipului 

de folosinta a terenului 

Biodiversitatea OR4 Protejarea si imbunatatirea 

conditiilor si functiilor ecosistemelor 

terestra si acvatice  

0 Nici un efect 
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Sanatatea 

populatiei 

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii +1 

Cresterea gradului de 

confort prin marirea 

spatiului de locuit pe cap 

de locuitor. 

Mediu social si 

economic 

OR6 Dezvoltarea sistemului de 

infrastructura rutiera si utilitati 

+1 Efect pozitiv-prin  

extinderea intravilanului 

se extinde si 

infrastructura rutiera si 

utilitatile 

TOTAL  +1  

 

Obiectivul O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor  

Factor de 

mediu 

Obiective de mediu Nivel  Justificarea incadrarii 

Aer OR1 Imbunatatirea calitatii 

aerului 

+1 Efect pozitiv  datorat 

reducerii emisiilor de gaze si 

pulberi 

Apa OR2 Imbunatatirea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

+1 Efect pozitiv datorat  

realizarii sistemelor de rigole 

pentru colectarea apelor 

pluviale 

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului 0 

Nici un  efect 

Biodiversitatea OR4 Protejarea si imbunatatirea 

conditiilor si functiilor 

ecosistemelor terestra si acvatice 

impotriva degradarii, fragmentarii 

si defrisarii 

0 

Nici un efect. 

Sanatatea 

populatiei 

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii +1 

Efect pozitiv datorat 

confortului deplasarilor si 

posibiltate mai facila de 

comunicare  

Mediu social si OR6 Dezvoltarea sistemului de +1 Efect pozitiv datorat 
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economic infrastructura rutiera si utilitati posibilitatilor de dezvoltare 

ale orasului, accesibilitatii 

rapide in zona. 

TOTAL  4  

 

Obiectivul O3 –Realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate, a statiei de 

epurare ape uzate 

Factor de 

mediu 

Obiective de mediu Nivel  Justificarea incadrarii 

Aer OR1 Imbunatatirea calitatii 

aerului 

0 

Nici un efect 

Apa OR2 Imbunatatirea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

+2 Efect pozitiv datorita 

realizarii unor conditii de 

igiena si  confort 

corespunzator;desfiintarea  

puturilor absorbante ; 

interzicerea oricaror 

deversari necontrolate de 

ape uzate;respectarea 

legislatiei in vigoare privind 

evacuarea in emisar 

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului +1 

Efect pozitiv datorita 

desfiintarii  puturilor 

absorbante ; interzicerea 

oricaror deversari 

necontrolate de ape uzate, 

reziduuri sau depuneri de 

deseuri in cursurile de apa si 

pe malurile acestora; 

 

Biodiversitatea OR4 Protejarea si imbunatatirea 

conditiilor si functiilor 

ecosistemelor terestra si acvatice 

0 

Nici un efect 
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impotriva degradarii, fragmentarii 

si defrisarii 

Sanatatea 

populatiei 

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii +2 

Efect pozitiv datorita  

imbunatatirii confortului si 

igienei 

Mediu social si 

economic 

OR6 Dezvoltarea sistemului de 

infrastructura rutiera si utilitati 

+1 Efect pozitiv datorat 

posibilitatilor de dezvoltare 

ale orasului, 

TOTAL  6  

Obiectivul O4- Extinderea  sistemului  centralizat de alimentare cu apa a localitatii;  

Factor de 

mediu 

Obiective de mediu Nivel  Justificarea incadrarii 

Aer OR1 Imbunatatirea calitatii aerului 0 Nici un efect 

Apa OR2 Imbunatatirea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

+2 Efect pozitiv datorita 

gestionarii 

corespunzatoare a 

resurselor naturale 

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului 0 . Nici un efect 

Biodiversitatea OR4 Protejarea si imbunatatirea 

conditiilor si functiilor ecosistemelor 

terestra si acvatice impotriva 

degradarii, fragmentarii si defrisarii 

0 Nici un efect 

,implementarea 

obiectivului  nu presupune 

modificarea unor  

suprafete  impadurite, sau 

modificarea compozitiei 

speciilor  In zona nu au 

fost identificate specii si 

habitate ale speciilor 

incluse in Cartea Rosie 

Sanatatea 

populatiei 

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii +2 

Efect pozitiv datorita  

imbunatatirii confortului si 

igienei 
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Mediu social si 

economic 

OR6 Dezvoltarea sistemului de 

infrastructura rutiera si utilitati 

0 Nici un efect 

TOTAL  4  

Obiectivul O5- Extinderea retelei de energie electrica 

Factor de 

mediu 

Obiective de mediu Nivel  Justificarea incadrarii 

Aer OR1 Imbunatatirea calitatii aerului 0 Nici un efect 

Apa OR2 Imbunatatirea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

0 Nici un efect 

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului +1 Efect pozitiv prin 

inlocuirea retelelor de 

electricitate care au 

tranformatori vechi. 

Biodiversitatea OR4 Protejarea si imbunatatirea 

conditiilor si functiilor ecosistemelor 

terestra si acvatice impotriva 

degradarii, fragmentarii si defrisarii 

0 Nici un efect 

Sanatatea 

populatiei 

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii 0 

Nici un efect 

Mediu social si 

economic 

OR6 Dezvoltarea sistemului de 

infrastructura rutiera si utilitati 

0 Nici un efect 

TOTAL  1  

 

O6- Realizare retea de distributie gaze naturale 

Factor de 

mediu 

Obiective de mediu Nivel  Justificarea incadrarii 

Aer OR1 Imbunatatirea calitatii aerului +1 Efect pozitiv,calitatea 

aerului in zona se va 
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imbunatatii  , cresterea 

gradului de confort  

Apa OR2 Imbunatatirea calitatii apelor 

de suprafata si subterane 

0 Nici un efect 

Sol OR3 Imbunatatirea calitatii solului 0 Nici un efect 

Biodiversitatea OR4 Protejarea si imbunatatirea 

conditiilor si functiilor ecosistemelor 

terestra si acvatice impotriva 

degradarii, fragmentarii si defrisarii 

0 Nici un efect 

Sanatatea 

populatiei 

OR5 Imbunatatirea calitatii vietii 0 

Nici un efect 

 

Mediu social si 

economic 

OR6 Dezvoltarea sistemului de 

infrastructura rutiera si utilitati 

+1 Efect pozitiv, datorita 

posibilitatii de dezvoltare 

economica si sociala pe 

viitor a orasului 

TOTAL  +2  

6.3 Evaluarea efectelor de mediu cumulative  ale obiectivelor propuse prin 

asupra asupra obiectivelor de mediu relevante 

Evaluarea efectului cumulativ al implementarii obiectivelor PUG comuna Cosambesti 

s-a realizat pe baza insumarii punctajului acordat pentru fiecare obiectiv relevant asupra 

obiectivelor de mediu. 

 OR1 OR2 OR3 OR4 OR5 OR6 TOTAL 

O1 0 0 -1 0 1 1 1 

O2 1 1 0 0 1 1 4 

O3 0 2 1 0 2 1 6 

O4 0 2 0 0 2 0 4 

O5 0 0 1 0 0 0 1 
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O6 1 0 0 0 0 1 2 

TOTAL 2 5 1 0 6 4  

Din evaluarea cumulativa reiese un efect pozitiv asupra obiectivelor de mediu, ceea ce 

va asigura respectarea standardelor de mediu. 

 Imaginea de ansamblu a impactului generat de acest plan este prezentata in figura de 

mai jos: 

Evaluarea globala a efectelor generat de implementarea PUG 

Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului 

genereaza un efect preponderent pozitiv. 

Implementarea obiectivelor propuse prin  PUG va contribui in principal la limitarea 

poluarii apelor de suprafata si subterane, la dezvoltarea infrastructurii, la imbunatatirea 

calitatii aerului .  Se va reduce gradul de poluare al apelor de suprafata si subterane si al 

solului datorita realizarii retelelor de canalizare si a statiei de epurare, a alimentarii cu gaze 

naturale cat si datorita gestionarii corespunzatoare a deseurilor. 

 Extinderea intravilanului nu are impact asupra aerului, apei, solului sau al 

biodiversitatii. Nu va fi afectata calitatea acestor factori. Extinderea intravilanului va avea in 

schimb efecte benefice pentru mediul socio-economic prin crearea de spatii pentru noi 

locuinte. 

0 1 2 3 4 5 6 7

imbunatatirea calitatii

aerului

imbunatatirea calitatii

apelor 

imbunatatirea calitatii

solului

protejarea ecosistemelor

terestre si acvatice

imbunatatirea calitatii vietii

dezvoltarea infrastructurii
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 Realizarea sistemului de canalizare si epurare are un efect negativ nesemnificativ in 

timpul realizarii lucrarilor de constructie asupra aerului din cauza particulelor de praf ce se pot 

ridica la saparea santurilor. Dupa finalizarea lucrarilor acest impact negativ va disparea si va 

ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati calitatea apelor si a solului deoarece apele 

uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele 

uzate nu mai ajung in panza freatica.  Impactul asupra mediului socio-economic este 

pozitiv: se imbunatatesc conditiile de trai ale locuitorilor comunei Cosambesti. 

 Impactul extinderii sistemului de alimentare cu apa si realizarii sistemului de 

alimentare cu gaze naturale este similar celui al realizarii sistemului de canalizare si 

epurare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de praf care pot afecta calitatea aerului, dar 

acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului 

se manifesta prin aspectul inestetic al zonei in care se desfasoara lucrarile, dar dupa pozarea 

conductelor in santurile aferente, acest aspect va fi inlaturat. Impactul asupra mediului socio-

economic este pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor comunei 

Cosambesti. 

 Majoritatea amplasamentelor  se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista foarte 

putine specii salbatice. Efectul asupra acestor specii va fi resimtit numai pe perioada de 

desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va reveni la conditiile 

initiale. 

Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic si valorile materiale nu vor fi afectate de 

realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului.  

Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va reveni 

la starea initiala.  

Efectul implementarii obiectivelor din Planul Urbanistic General al comunei Cosambesti  

pe termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse in politicile de mediu 

adoptate de legislatie pe factori de mediu. 

 
 CAPITOLUL 7 

EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI IN CONTEXT 

TRANSFRONTIERA 

 Nu este cazul. 
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CAPITOLUL 8  

MASURI DE PREVENIRE, REDUCERE SI COMPENSARE A EFECTELOR 

ADVERSE REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA PUG-ULUI 

 

 Cu toate ca din analiza evaluarii obiectivelor PUG comuna Cosambesti ,rezulta un efect  

pozitiv asupra factorilor de mediu ceea ce inseamna respectarea tintelor propuse in politicile 

de mediu adoptate de legislatie pe factori de mediu, este necesar sa se stabileasca masuri  

pentru intarirea efectelor pozitive si prevenirea efectelor adverse asupra factorilor de mediu 

:aer, apa, sol. 

 In cazul zonarii teritoriale este necesar ca destinatia terenurilor sa fie respectata, asa 

cum a fost indicat in plan. Consiliului Local ii revine obligatia respectarii  destinatiei terenurilor, 

mai ales in problemele privitoare la interdictiile de construire temporare si permanente, a 

culoarelor si terenurilor destinate dezvoltarii infrastructurii de servicii, a zonelor cu riscuri 

naturale, a zonelor de protectie sanitara cu regim sever. Dupa aprobare, planul avand 

caracter legislativ local in problemele dezvoltarii urbane este necesar sa se respecte 

separarea zonei de locuit si activitati complementare de activitatile economice. Administratia 

publica locala trebuie sa respecte destinatia zonei iar la eliberarea Certificatelor de urbanism 

sa specifice regimul juridic si tehnic al terenurilor. De asemenea, se va solicita, in scris, ca 

pentru orice propunere de dezvoltare economica sa se elibereze acord de mediu de institutiile 

abilitate prin lege. 

 In cazul concret  al implementarii prevederilor din PUG comuna Cosambesti se 

recomanda urmatoarele masuri de prevenire si reducere a efectelor aplicarii proiectului. 

 
8.1 Masuri de prevenire si reducere a poluarii  aerului 

 
 Obiectivele  prevazute in PUG,  necesare dezvoltarii localitatii, ar putea afecta calitatea 

acestuia, in faza de executie a lucrarilor pentru: executarea lucrarilor de constructii, 

reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apa, realizarea  retelei de canalizare si a 

statiei de epurare. Ca masuri de protejare a calitatii aerului  se prevad: 

 Pe toata perioada modernizarii retelei rutiere, sau a executiei de constructii de noi 

obiective se vor lua masuri pentru a diminua , pana la eliminare a emisiilor  de pulberi, 

zgomot sau vibratii; materialele de constructii pulverulente se vor manipula in asa fel incat sa 

se reduca la minim nivelul particulelor ce pot fi antrenate de curentii atmosferici; se vor lua 
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masuri pentru evitarea disiparii de pamant si materiale de constructii pe carosabilul drumurilor 

de acces. 

 Platformele si containerele de depozitare temporara a deseurilor trebuie mentinute in 

stare buna, in conditii de curatenie si ordine; 

 Trebuie respectat  programul prevazut in contractul cu operatorul de salubritate, de 

ridicare a deseurilor menajere si a celor valorificabile; 

 In timpul iernii vor fi luate masuri speciale pentru a mentine drumurile de acces la 

containere. 

 Valoarea concentratiilor de poluanti va trebui sa se situeze sub limitele prevazute de 

STAS 12574/87 si Ordin nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia 

atmosferica si Normelor metodologice pentru determinarea emisiilor de poluanti atmosferici 

produsi de surse stationare. 

 
8.2   Masuri de prevenire si reducere a poluarii apei 

 
 Prin implementarea obiectivelor propuse in PUG efectele asupra resurselor de apa vor fi 

exclusiv pozitive, ele contribuind la cresterea calitatii acestora. 

 Se recomanda  totusi masuri de prevenire cu privire la asigurarea protectiei calitatii 

surselor de apa  : 

 instituirea zonelor de protectie sanitara in jurul surselor de apa potabila, conform 

Legii apelor  cu respectarea distantei de 50 m fata de posibilele surse de poluare a apei si 

respectarea prevederilor H.G. 930/2005 – Norme speciale privind caracterul si marimea 

zonelor de protectie sanitara si hidrologica.; 

 interzicerea executarii constructiilor de orice fel in albiile minore ale cursurilor de apa; 

 interzicerea oricaror deversari necontrolate de ape uzate, reziduuri si depuneri de 

deseuri in cursurile de apa si pe malurile acestora ; 

 in timpul executarii lucrarilor de constructii se va interzice depozitarea materialelor pe 

malurile cursurilor de apa sau in albiile acestora ; 

 deseurile rezultate in timpul lucrarilor de constructii vor fi gestionate cu respectarea 

legislatiei in vigoare; 

 exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare in momentul punerii in functiune; 

 monitorizarea apelor uzate pentru un control strict al calitatii apelor uzate epurate 

evacuate din statia de epurare astfel incat sa se incadreze in limitele impuse de NTPA 
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001/2005 Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate 

orasenesti isi industriale la evacuarea in receptori naturali ; 

 se va implementa un sistem de verificare periodica a integritatii sistemelor de 

canalizare ; 

 
 
8.3    Masuri de prevenire si reducere a poluarii solului 
Impactul direct asupra solului se va manifesta prin ocuparea acestuia cu constructiile 

necesare implementarii obiectivelor ce au generat PUG. 

Pe perioada efectuarii lucrarilor de constructii se vor produce modificari structurale ale 

profilului de sol ca urmare a sapaturilor si excavatiilor, insa proiectele ulterioare de 

implementare a obiectivelor vor avea in vedere o serie de masuri compensatorii pentru 

protectia solului si subsolului care diminueaza impactul, cum ar fi: 

 utilizarea la maximum a traseelor drumurilor actuale, concomitent cu respectarea 

conditionarilor pentru drumurile noi de acces, 

 utilizarea unor tehnologii avansate de construire; 

 lucrarile care se vor efectua pentru dotarile tehnico-edilitare se vor executa ingrijit, cu 

mijloace tehnice adecvate in vederea evitarii pierderilor accidentale pe sol si in subsol; 

 se va urmari executarea si exploatarea corecta a foselor existente prin vidanjarea lor 

periodica , acestea urmand sa fie dezafectate odata cu racordarea tuturor gospodariilor la 

sistemul centralizat de canalizare; 

 refacerea vegetatie prin reconstructia ecologica in zonele ocupate cu organizarea de 

santier prin acoperirea cu strat de pamant vegetal si refacerea vegetatie specifice habitatelor 

acolo unde va fi cazul; 

 constructorul are obligatia sa mentina evidenta lunara a producerii, stocarii provizorii, 

tratarii si transportului, reciclarii si depozitarii definitive a deseurilor. O parte a acestor deseuri, 

respectiv cele provenite din excavatii, vor fi reciclate in umpluturi si nivelari ca material inert, 

tinand cont de calitatea solului; 

 

8.4.   Masuri de prevenire si reducere a impactului asupra biodiversitatii 

 Masuri avand caracter general:  
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 Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin 

Legea 49/20011. 

 Orice plan sau proiect care are legatura directa ori nu este necesar pentru 

managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod 

semnificativ aria, singur sau in combinatie cu alte planuri ori proiecte, va fi supus unei 

evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariilor naturale de interes comunitar din 

teritoriul PUG-ului, avand in vedere obiectivele de conservare ale acestora; 

 Dupa  avizarea planurilor de management, este obligatorie respectarea prevederilor 

acestora si a regulamentelor ce le insotesc atat pentru custodele ariilor naturale 

protejate ce va fi desemnat, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin 

sau administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul 

si in vecinatatea ariilor naturale; 

 Se vor realiza infrastructurile care vizeaza alimentarea cu apa, canalizarea integrala a 

localitatilor si epurarea apelor uzate;  

 Masuri specifice ce vor fi incluse an Regulamentul PUG-ului 

 Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata prin 

Legea 49/20011. 

 Orice plan sau proiect care are legatura directa ori nu este necesar pentru 

managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta in mod 

semnificativ aria, singur sau an combinatie cu alte planuri ori proiecte, va fi supus unei 

evaluari adecvate a efectelor potentiale asupra ariilor naturale de interes comunitar din 

teritoriul PUG-ului, avand in vedere obiectivele de conservare ale acestora; 

 Dupa  avizarea planurilor de management, este obligatorie respectarea prevederilor 

acestora si a regulamentelor ce le insotesc atat pentru custodele ariilor naturale 

protejate ce va fi desemnat, precum si pentru persoanele fizice si juridice care detin 

sau administreaza terenuri si alte bunuri si/sau care desfasoara activitati in perimetrul 

si in vecinatatea ariilor naturale protejate; 
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 Se va realiza cu prioritate infrastructura care vizeaza alimentarea cu apa, canalizarea 

integrala a localitatilor si epurarea apelor uzate care vor avea un impact pozitiv si 

asupra integritatii ariei; 

 Evitarea planificarii oricaror planuri si proiecte in zonele umede de pe raza sitului 

comunitar; 

 Se interzice in zonele protejate utilizarea de fertilizatori  pentru sporirea cantitatii de 

masa furajera, 

 Gestionarea corespunzatoare de catre comunitatile locale, conform normelor in 

vigoare, a substantelor si deseurilor periculoase precum si a tuturor tipurilor de 

deseuri, 

 Mentinerea arborilor razleti de pe terenurile agricole din extravilan;  

 Constientizarea comunitatii locale cu privire la protectia pasarilor salbatice. 

 

 8.5.  Patrimoniul cultural  

 Masuri suplimentare pentru valorificarea patrimoniului cultural local se pot concretiza 

in: 

 interventiile pentru repararea monumentelor se vor face numai dupa aprobarea 

Directiei Judetene pentru Cultura, Culte si Patrimoniu si consultarea specialistilor pentru a nu 

se compromite valoarea istorica si arhitecturala; 

 elaborarea unor cerinte minime pentru aspectul arhitectural al constructiilor individuale, 

cel putin in zonele adiacente monumentelor pentru a pune in evidenta valoarea acestora; 

 constientizarea in randul populatiei a valorii obiectivelor de patrimoniu, necesitatea 

pastrarii nealterate a starii fizice a monumentelor. 

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

specialitate intocmite prin grija Directei monumentelor istorice in colaborare cu organele 

specializate ale MLPAT, MAPPN si ale autoritatilor publice locale  (Legea 41 / 1995).  

 Pana la efectuarea acestor studii, se impune zona de protectie fata de monumente, 

astfel: 

-  intravilan pe o raza de 200,00 m; 

- extravilan pe o raza de 500 m. 
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In conformitate cu prevederile Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 

cu modificarile si completarile ulterioare, protejarea, administrarea, evidenta si clasarea, cat si 

interventia asupra monumentul istoric, intra in atributiile administratiilor locale. 

 

 CAPITOLUL 9 

EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECTAREA VARIANTEI 

OPTIME 

Alternativa „zero” este luata in considerare ca element de referinta fata de care se 

compara celelalte alternative. 

Principalele forme de impact asociate adoptarii alternativei „zero” sunt: 

- pierderea oportunitatilor privind valorificarea urbana a unor  terenuri  disponibile  ce 

pot fi introduse in intravilan; 

- pierderea unui numar important de locuri de munca pe plan local; 

- pierderea unor investitii importante in sprijinul infrastructurii si serviciilor; 

- pastrarea  aspectului  zonei  fara  o  sistematizare  urbanistica adecvata; 

-lipsa interventiilor asupra infrastructurii rutiere, mentinerea valorilor de trafic, cresterea 

timpilor de stationare in trafic, cantitate ridicate de gaze rezultate din combustia motoarelor; 

-lipsa oportunitatilor de crestere a veniturilor la bugetul local din venituri. 

In tabelul de mai jos se prezinta o comparatie a formelor de impact asupra mediului 

corespunzatoare alternativei „zero”sau „nici o actiune”cu cele ale implementarii obiectivelor 

PUG-ului . 

Factor/aspect 

de mediu 

Optiuni Comentarii 

Alternativa zero Implementarea proiectului 

Calitatea apei Conditiile actuale persista 

pe termen lung. 

Impact pozitiv semnificativ pe 

termen lung ca urmare a planurilor 

de gospodarire a apelor. 

PUG-ul ofera beneficii 

semnificative pe termen 

lung comparativ cu 

alternativa zero, prin 

lucrarile de echipare 

tehnico-edilitara . 

Calitatea 

aerului 

Conditiile actuale persista 

pe termen lung. 

Impact pozitiv asupra calitatii 

aerului generat de amenajarea 

spatiilor verzi, modernizari ale 

retelelor stradale,  

PUG-ul ofera beneficii 

semnificative pe termen 

lung comparativ cu 

alternativa zero. 
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Sol/utilizarea 

terenului 

Mentinerea pe termen lung 

a conditiilor actuale de 

utilizare agricola a solului. 

Impact negativ nesemnificativ 

datorita schimbarii tipului de 

folosinta a terenului introdus in 

intravilan. 

 

Implementarea 

obiectivelor PUG 

conduce la schimbarea 

tipului de folosinta a 

terenului ,dar tinand 

cont ca, extinderea 

intravilanului si  

constructia de noi 

locuinte va conduce la 

marirea spatiului de 

locuit pe cap de 

locuitor,la marirea 

suprafatei de  spatiului 

verde pe cap de 

locuitor,  acestea 

conduc  implicit la 

cresterea gradului de 

confort a populatiei, 

astfel ca  implementarea 

acestui obiectiv este   

considerata o necesitate 

. 

Proiectul ofera beneficii 

pe termen lung 

comparativ cu 

alternativa zero si prin 

aplicarea unui sistem  

eficient in gestionarea 

deseurilor. 

Aspecte 

social-

economice 

In prezent se resimte un 

impact negativ asupra 

locurilor de munca si a 

investitiilor. 

Proiectul propune investitii locale 

semnificative, crearea de locuri de 

munca, determinand imbunatatirea 

conditiilor social economice pe 

termen lung. 

Implementarea 

obiectivelor PUG va 

aduce avantaje social 

economice semnificative 

pe termen lung. 

Proiectul ofera beneficii 

pe termen lung 

comparativ cu varianta 

“zero”. 
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Infrastructura 

rutiera 

Situatia actuala se va 

mentine pe termen lung cu o 

infrastructura 

necorespunzatoare din 

punct de vedere tehnic si a 

aspectelor de mediu. 

Implementarea obiectivelor PUG 

prevede: 

Modernizarea si extinderea 

infrastructurii rutiere; 

Asfaltarea sau pietruirea drumurilor 

din localitate. 

 

Imbunatatirea 

infrastructurii rutiere va 

creste siguranta 

circulatiei in zona si va 

diminua poluarea 

atmosferica existenta. 

PUG-ul ofera beneficii 

pe termen mediu si lung 

comparativ cu varianta 

“zero”. 

Zgomot si 

vibratii 

Sursele principale care 

influenteaza ambianta 

acustica in diferite sectoare 

ale ariei analizate sunt: 

-traficul rutier corespunzator 

zonei; 

-activitati specifice 

asezarilor umane din zona. 

 

Peste intensitatea nivelului de 

zgomot existent se va suprapune 

intensitatea nivelului de zgomot 

generat de extinderea intravilanului. 

Datorita masurilor prevazute prin 

plan,impactul generat de  

zgomotul aferent activitatilor 

propuse va fi mentinut sub limitele 

legale. 

In PUG sunt prevazute 

masuri 

tehnice si de 

management pentru a 

nu se depasi nivelul 

admis conform 

legislatiei in vigoare. 

 

Sol/Utilizarea 

terenului 

Conditiile de interventie 

asupra terenurilor se vor 

mentine pe termen lung iar 

zona va continua sa se 

dezvolte fara o 

sistematizare 

Urbanistica. 

Se valorifica oportunitatile 

privind valorificarea urbana a unui 

teren disponibil in intravilan. 

Se va schimba aspectul zonei prin 

sistematizare urbanistica ce da un 

aspect placut peisajului. 

Se vor asigura masurile necesare 

pentru protejarea ariilor naturale. 

Prin implementarea 

proiectului intreaga zona 

se va dezvolta conform 

destinatiei din PUG. 

Planul ofera beneficii pe 

termen lung comparativ 

cu varianta “zero”. 

 

Biodiversitate Mentinerea situatiei actuale. Planul Urbanistic General al 

Comunei Cosambesti nu implica 

introducerea in intravilan a unor 

suprafete care fac parte din siturile 

Natura 2000 ROSCI si ROSPA 

Coridorul Ialomitei. 

Din analiza posibilelor 

tipuri de impact pe care 

le poate induce planul 

asupra obiectivelor de 

conservare pentru care 

au fost desemnate 

siturile Natura 2000 

rezulta ca 

implementarea PUG -  

Cosambesti nu va 

afecta speciile sau 
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habitatele pentru care 

au fost instituite 

acestea, avand in 

vedere ca obiectivele 

PUG nu se suprapun 

peste limitele ROSCI si 

ROSPA. 

Peisaj In situatia actuala exista 

zone in care peisajul nu este 

in concordanta cu 

incadrarea in teritoriul  

administrativ al localitatii. 

Aceste conditii vor persista  

pe termen lung iar 

constructiile din incinta vor  

continua sa se deterioreze,  

conducand la o imagine 

necorespunzatore. 

 

Sistematizarea urbana preva- 

zuta in PUG va da  zonei aspectul 

corespunzator, cu o infrastructura 

tehnico-edilitara corespunzatoare. 

 

Implementarea  

proiectului va avea un 

impact pozitiv asupra 

peisajului. 

Planul ofera beneficii pe 

termen lung comparativ 

cu varianta “zero”. 

 

Sanatatea 

populatiei 

In urma analizarii situatiei 

existente se impune: 

Necesitatea realizarii 

sistemelor centralizate de 

alimentare cu apa si 

canalizare ape uzate; 

Infrastructura rutiera 

necorespunzatoare calitativ. 

 

PUG-ul prevede: 

Punerea extinderea sistemului de 

alimentare cu apa. 

Realizarea sistemului centralizat de 

canalizare ape uzate, dotat cu statie 

de epuare. 

Modernizarea si extinderea 

infrastructurii rutiere; 

Asfaltarea sau pietruirea drumurilor 

din localitate. 

Implementarea planului  

va avea un impact 

pozitiv asupra sanatatii 

populatiei. 

Planul ofera beneficii pe 

termen lung comparativ 

cu varianta “zero” 

 

 

 

 Varianta implementarii PUG conduce la urmatoarele avantaje: 

-cresterea economica locala si regionala; 

-se vor crea noi locuri de munca; 

-furnizarea de noi oportunitati si alternative pentru dezvoltarea si cresterea competitivitatii 

regiunii; 

-contribuie la existenta unui mediu mai protejat, mai bine manageriat, prin promovarea 

conceptului de durabilitate in gestionarea resurselor zonei; 
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-modernizarea, reabilitarea si extinderea retelelor de alimentare cu apa; 

- realizarea sistemului de colectare, tratare si evacuare a apelor uzate si a celor pluviale; 

-reglementarea interventiilor asupra imobilelor din centrul istoric; 

-implementarea masurilor referitoare la gestionarea deseurilor; 

-crearea si asigurarea unor spatii de buna calitate, orientate spre utilizator, care joaca un rol 

important in conditiile de trai ale populatiei ca suma a tuturor aspectelor economice, 

tehnologice, sociale si ecologice; 

 

 CAPITOLUL 10 

DIFICULTATI INTAMPINATE 

 Pe parcursul evaluarii de mediu pentru PUG comuna Cosambesti, judetul Ialomita, nu 

au fost intampinate dificultati.  

  

 CAPITOLUL 11 

MASURI AVUTE IN VEDERE PENTRU  MONITORIZAREA EFECTELOR 

SEMNIFICATIVE ALE  IMPLEMENTARII PUG-ULUI 

 Monitorizarea  efectelor  implementarii  planului  se  va  face  conform  prevederilor  

art.  27, din H.G. 1076/2004, facandu-se referire la efectele semnificative asupra mediului, 

respectiv la toate tipurile de efecte, pozitive, adverse, prevazute sau neprevazute. 

 Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci si cele indirecte, sinergice si 

cumulative.  

 Monitorizarea altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificata si utila daca 

se are in vedere cuantificarea efectelor globale ale implementarii  obiectivelor PUG. 

 Programul de monitorizare a implementarii PUG trebuie sa permita atat obtinerea si 

inregistrarea informatiilor cu privire la efectele semnificative asupra mediului ale 

implementarii, cat si identificarea eventualelor efecte adverse neprevazute (de ex. actiuni de 

remediere ce pot fi intreprinse). 

 Programul de monitorizare a implementarii obiectivelor PUG are ca scop: 

-urmarirea implementarii, a modului in care obiectivele specifice ale PUG sunt indeplinite; 

-validarea concluziilor evaluarii, adica de a urmari daca, corespunde probabilitatea si 

marimea efectelor produse asupra mediului cu predictiile prezentate in raport; 
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-de a se verifica daca sunt realizate masurile propuse pentru compensarea efectelor adverse 

si intarirea efectelor pozitive, specificate in prezentul raport de mediu; 

-identifica daca sunt necesare modificari ale planului in vederea reducerii efectelor asupra 

mediului sau a optimizarii beneficiilor rezultate din implementarea acestuia. 

 Programul de monitorizare a implementarii obiectivelor PUG trebuie sa urmareasca: 

-Planul de monitorizare privind implementarea obiectivelor PUG; 

-Planul de monitorizare a efectelor asupra mediului generate de implementarea obictivelor 

PUG. 

 Conform prevederilor HG 1076/2004, art.27 indeplinirea programului de monitorizare a 

efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului.  

 Pentru a monitoriza masura in care efectele pe care le are implementarea obiectivelor 

PUG  asupra mediului, am propus indicatori de mediu pentru fiecare obiectiv de mediu 

relevant. 

Avand in vedere prevederile art. 18 din HG. 1076, autorul atestat al prezentului Raport 

de Mediu, tinand cont de obiectivele de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUG si de 

rezultatele  evaluarii  potentialelor  efecte  asupra  mediului  datorate implementarii  acestuia, 

recomanda urmatoarele masuri de monitorizare: 

 

Obiectivul relevant 

pentru mediu 

Indicator Frecventa Responsabilitate 

1. Monitorizarea implementarii obiectivelor PUG 

Crearea si asigurarea 

unor spatii de buna 

calitate,orientate spre 

utilizator, care joaca un 

rol important in conditiile 

de trai ale populatiei ca 

suma a tuturor  spectelor 

economice, tehnologice, 

sociale si ecologice: 

-Respectarea POT, CUT; 

-Respectarea 

aliniamentului; 

-Respectarea regimului 

-Modul    de    utilizare    

a suprafetelor de teren, 

(ha, %); 

-Numar de cazuri de 

POT si CUT     

schimbat     fata     de  

prevederile PUZ (nr.); 

-Numar  de  derogari  

de la regulament  

pentru schimbari in 

functiuni (Nr); 

-Distante, inaltimi (m); 

Anual; Autoritatea administratiei 

publice locale. 
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de inaltime; 

-Amenajarea de spatii 

verzi; 

 

Imbunatatirea 

infrastructurii tehnice: 

Realizarea sistemeor 

centralizate de 

alimentare cu apa si de 

canalizare ape uzate; 

-Racordarea 

constructiilor la reteua  

publica de distributie a 

apei potabile; 

-Racordarea 

constructiilor 

la reteua de  

canalizare ape menajere; 

-Asigurarea scurgerii 

apelor pluviale la  

reteaua colectoare a 

acestora; 

-Imbunatatirea 

infrastructurii de drumuri 

- Realizarea alimentarii 

cu apa si evacuarii 

apelor uzate la toti 

consumatorii din zona  

(instalatii si grad de 

acoperire sau numar 

consumatori) 

-Numar de drumuri nou  

construite sau 

modernizate  

(numar sau Km), 

accesul la proprietati 

Anual; Autoritatea administratiei 

publice locale. 

II. Monitorizarea efectelor asupra mediului ale implementarii obiectivelor PUG 

APA/ Asigurarea  calitatii 

apelor  uzate evacuate  

in   sistemul de 

canalizare si   in emisar. 

Indicatori     de     

calitate specifici        

apelor        uzate 

evacuate      in      

sistemul de canalizare         

conform         HG  

188/2002 cu  

completarile  si 

modificarile    ulterioare    

prin HG        352/2005        

(NTPA 002/2002, 

NTPA 001/2002). 

-Monitorizarea se va realiza prin Sistemul National de 

Supraveghere a calitatii Apelor ABA Buzau Ialomita -

Administratorul retelei de evacuare centralizata din 

zona. 

Emisiile in apa trebuie monitorizate la nivel de 

operator conform cerintelor din autorizatia de mediu si 

raportate ABA Buzau Ialomita. 

APA/  Indicatori de calitate  DSP Ialomita 
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Asigurarea calitatii apei 

potabile 

conform Legii nr. 

458/2002  

modificata si 

completata cu  

Legea 311/2004 

AER/Mentinerea calitatii 

aerului inconjurator sub 

valorile limita prevazute 

de normele in vigoare. 

Programul de 

monitorizare a calitatii  

factorului de mediu AER 

va include urmatoarele 

actiuni: 

-Monitorizarea calitatii 

aerului in zona locuita 

potential afectata de 

investitia analizata/ 

concentratii de poluanti in  

aerul ambiental in zonele 

populate. 

-Indicatori de calitate 

privind niveluri de 

emisii conform 

Ordinului 462/1993, 

-Verificarea 

implementarii  

masurilor de protectie 

a factorului de mediu 

aer. 

Inventarul emisiilor in cadrul Sistemului National de 

evaluare si gestionare integrata a calitatii aerului. 

-Emisiile in aer si nivelul trebuie monitorizate la nivel 

de operator conform cerintelor din autorizatia 

de mediu. 

ZGOMOT/ 

Reducerea impactului 

produs de zgomot  

si vibratii asupra 

receptorilor sensibili 

Monitorizarea   nivelului   

de   zgomot   in  

zona cu receptori 

sensibili 

Indicatori privind 

nivelul de  

zgomot stabiliti prin 

STAS 10009-88 si 

Ordinul MS 119/2014 

Verificarea      

implementarii masurilor       

de       protectie 

impotriva zgomotului 

Nivelul de zgomot trebuie monitorizat la nivel de 

operator conform cerintelor din autorizatia de mediu. 

SANATATE / 

Ameliorarea starii de 

sanatate a populatiei prin 

implementarea de masuri  

care sa vizeze asigurarea 

dotarilor edilitare si 

prevenirea poluarii 

datorita noxelor, inclusiv 

Indicatori de calitate  

prevazuti in Ord. MS  

119/2014. 

-Indicatori de calitate 

pentru emisii si imisii 

aer prevazuti  

in Ord. 462/1993,  

-Indicatori de calitate 

Structuri teritoriale ale Institutului National de tatistica, 

Ministerul Sanatatii Publice, Garda Nationala de  

Mediu, ABA Buzau Ialomita. 
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a poluarii fonice privind nivelul de 

zgomot sabiliti prin 

STAS 10009-88 

-Indicatori de calitate 

privind apa potabila 

stabiliti prin Legea 

458/2002 modificata si  

completata cu legea  

311/2004 

-Indicatori  de  calitate  

privind starea   apelor   

de   suprafata stabiliti 

prin Ord. 161/2003. 

 
  
 CAPITOLUL 12  

REZUMAT NETEHNIC 

 INFORMATII GENERALE 

 Denumire proiect: Reactualizare Plan Urbanistic General comuna Cosambesti, 

judetul Ialomita. 

 Beneficiarul proiectului: Primaria comunei Cosambesti, judetul Ialomita. 

 Elaboratorul atestat al raportului de mediu: Arsene Simona – Stanica, inregistrata in 

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

 Proiectant general PUG:  SC XLINE BIROU DE ARHITECTURA SRL. 

Comuna Cosambesti este situată în partea de est a județului Ialomița, in vecinatatea 

municipiului Slobozia, pe malul drept al râului Ialomița, pe drumul național DJ 201. 

 Comuna se învecinează la vest cu municipiul Slobozia, la est cu comuna Marculesti, la 

nord cu comuna Bucu si la sud cu comuna Perisoru, judetul Calarasi. 

Până în anul 2005, comuna a fost formată din trei sate: Cosambesti (reședință 

administrativă), satul Gimbasani și satul Marculesti. În anul 2005, s-a decis ca satul 

Marculesti să se scindeze de comuna Cosambesti și să formeze o nouă comună, Marculesti. 

 Suprafata teritoriului administrativ este de 4864,31 ha, suprafata masurata pe baza 

planului topografic si a datelor  furnizate OCPI Ialomita. 
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 Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Cosambesti se 

ridică la aproximativ 1900 locuitori. 

Pentru diminuarea/eliminarea disfunctionalitatilor identificate la nivelul comunei, se 

propun urmatoarele obiective principale: 

 O1 – Extinderea teritoriului administrativ al orasului cu 8,36 ha; 

 O2 – Modernizari ale retelei stradale si asfaltari ale drumurilor; 

 O3 - Realizarea sistemului centralizat de canalizare a apelor uzate, a statiei de 

epurare ape uzate; 

 O4 – Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa a localitatii;  

 O5- Extinderea retelei de energie electrica; 

 O6- Realizare retea de distributie gaze naturale; 

adoptate de legislatie pe factori de mediu. 

Evaluarea globala a efectelor generat de implementarea PUG 

Analiza rezultatelor evaluarii pune in evidenta faptul ca implementarea PUG-ului 

genereaza un efect preponderent pozitiv. 

Implementarea obiectivelor propuse prin  PUG va contribui in principal la limitarea 

poluarii apelor de suprafata si subterane, la dezvoltarea infrastructurii, la imbunatatirea 

calitatii aerului .  Se va reduce gradul de poluare al apelor de suprafata si subterane si al 

solului datorita realizarii retelelor de canalizare si a statiei de epurare, a alimentarii cu gaze 

naturale cat si datorita gestionarii corespunzatoare a deseurilor. 

 Extinderea intravilanului nu are impact asupra aerului, apei, solului sau al 

biodiversitatii. Nu va fi afectata calitatea acestor factori. Extinderea intravilanului va avea in 

schimb efecte benefice pentru mediul socio-economic prin crearea de spatii pentru noi 

locuinte. 

 Realizarea sistemului de canalizare si epurare are un efect negativ nesemnificativ in 

timpul realizarii lucrarilor de constructie asupra aerului din cauza particulelor de praf ce se pot 

ridica la saparea santurilor. Dupa finalizarea lucrarilor acest impact negativ va disparea si va 

ramane doar impactul pozitiv: se va imbunati calitatea apelor si a solului deoarece apele 

uzate nu mai ajung direct in mediu. Impactul asupra sanatatii este indirect, dar pozitiv: apele 

uzate nu mai ajung in panza freatica.  Impactul asupra mediului socio-economic este 

pozitiv: se imbunatatesc conditiile de trai ale locuitorilor comunei Cosambesti. 
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 Impactul extinderii sistemului de alimentare cu apa si realizarii sistemului de 

alimentare cu gaze naturale este similar celui al realizarii sistemului de canalizare si 

epurare. In perioada lucrarilor pot exista emisii de praf care pot afecta calitatea aerului, dar 

acesta nu este rezidual, dispare imediat dupa finalizarea lucrarilor. Impactul asupra peisajului 

se manifesta prin aspectul inestetic al zonei in care se desfasoara lucrarile, dar dupa pozarea 

conductelor in santurile aferente, acest aspect va fi inlaturat. Impactul asupra mediului socio-

economic este pozitiv prin imbunatatirea conditiilor de trai ale locuitorilor comunei 

Cosambesti. 

 Majoritatea amplasamentelor  se desfasoara in interiorul localitatilor unde exista foarte 

putine specii salbatice. Efectul asupra acestor specii va fi resimtit numai pe perioada de 

desfasurare a lucrarilor de constructie. Dupa finalizarea acestora mediul va reveni la conditiile 

initiale. 

Patrimoniul cultural, arhitectonic si arheologic si valorile materiale nu vor fi afectate de 

realizarea lucrarilor propuse in cadrul PUG-ului.  

Nu va exista efect rezidual. Dupa terminarea lucrarilor de constructie mediul va reveni 

la starea initiala.  

Efectul implementarii obiectivelor din Planul Urbanistic General al comunei Cosambesti  

pe termen mediu si lung se va concretiza in respectarea tintelor propuse in politicile de mediu  
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 La elaborarea lucrarii s-au avut in vedere reglementarile specifice din domeniul 

protectiei mediului: 

• OUG 195/ 2005 aprobata cu modificari si completari prin Legea 265/29.06.2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

  Legea 211/2011, privind regimul deseurilor; 
• H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri 
si programe; 
• Legea Apelor nr. 107/1996 modificata si completata prin Legea 310/2004; 
• Ordinul MAPPM nr.462/1993 – Conditii tehnice privind protectia atmosferei; 
• Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; 
• STAS 12574/1988 – Aer din zonele protejate – Conditii de calitate; 
• STAS 10009/2017 – Acustica, Limite admisibile ale nivelului de zgomot in mediul ambiant; 
• Ordinul MS nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si a recomandarilor privind 
mediul de viata al populatiei. 
• Legea 211/2011 privind regimul deseurilor ; 
• H.G. 349/2002 privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, modificata si 
completata prin H.G. 899/2004; 
• H.G. 930/2005 pentru aprobarea normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de 
protectie sanitara si hidrogeologica. 
 

 

 


