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1.2. OBIECTUL PUG
Planul Urbanistic General al comunei Siliștea este o documentaţie tehnică de urbanism cu
caracter de reglementare, avand ca obiect direcţionarea şi coordonarea amenajării teritoriului,
precum şi dezvoltarea localităţilor componente pe termen scurt şi mediu.
Folosind ca metodă de lucru analiza interdisciplinară şi multicriterială a situaţiei existente,
Planul Urbanistic General scoate în evidenta disfuncţionalităţile şi priorităţile de intervenţie în
teritoriu şi propune orientarea politicilor de amenajare a teritoriului în condiţiile respectării dreptului
de proprietate, promovării interesului public şi dezvoltării durabile a comunei Siliștea.
Pe baza acestei orientări strategice, Planul Urbanistic General aferent se elaborează în
vederea atingerii următoarelor scopuri:
 Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncţionalităţilor, asigurarea
accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile pentru toţi locuitorii;
Stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi de
dezvoltare urbanistică a comunei;
Utilizarea

raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;

Precizarea

zonelor cu riscuri naturale şi măsurile de intervenţie;

Fundamentarea

realizării unor investiţii de utilitate publică;

Asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a
autorizaţiilor de construcţie;
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Evidentierea

fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul

localitatii;
Corelarea

intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului;

Cresterea

calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor

Obiectivele urmărite prin realizarea acestui PUG sunt:
 Optimizarea relațiilor localității în teritoriul administrativ județean;
 Valorificarea potențialului natural, economic și uman;
 Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație;
 Stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;
 Stabilirea si delimitarea zonelor functionale;
 Stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire;
 Stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora;
 Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică;
 Evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan;
 Stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a
constructiilor;
 Protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale;
 Dezvoltarea echipării edilitare.
Detalierea pe obiective specifice și priorități se realizează în cadrul capitolului 3.2.2. – Viziune
strategică și obiective.

Suprafața totală propusă de Primaria comunei Siliștea pentru extinderea intravilanului
comunei se estimează la 235,74 ha, conform măsurătorilor realizate pe suportul topografic, din
care se scad suprafețele propuse a fi redate circuitului agricol, în suprafața de 24,19 ha, deci
în final suprafața de extindere intravilan este de 211,55 ha.
Grafic, toate suprafetele prezentate în tabel ca propuneri de extindere sau micsorare ale
intravilanului se regăsesc în planșele 2A și 2B „Situatie existenta- zonificare intravilandisfunctionalitati”
In afara de trupurile care reprezinta extinderi pentru functiunile privind locuirea si alte
activitati (in special cele productive), in rest, trupurile (numeroase) se refera in special la reglari de
suprafete sau suprafete noi pentru tehnico- edilitare.
Tabelul analitic privind situatia extinderilor si a micsorarilor de intravilan se prezinta in continuare:
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Categoriile de folosință actuală a terenurilor ce se introduc/se scot în/din intravilan sunt prezentate în tabelul următor:
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1.2.1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM.
Dezvoltarea urbanistică ţine cont de aplicarea conceptului de dezvoltare durabilă. Planul
Urbanistic General (PUG) şi Regulamentul Local Aferent RLU stabilesc raporturi favorabile între
nevoile umane şi potenţialul natural şi antropic, în condiţiile protejării, reabilitării, conservării şi
punerii în valoare a patrimoniului natural şi construit existent.
La fundamentarea şi elaborarea PUG se urmăreşte respectarea principiilor, orientărilor,
obiectivelor şi prevederilor documentelor internaţionale şi conţinutul cadru specificat în
reglementarea tehnică.
Cf. PUG 2000 aprobat, teritoriul administrativ al comunei Siliștea avea o suprafaţă de
11.648,44 ha, însă, în urma măsurătorilor pe suport topografic realizate pentru reactualizarea
Planului Urbanistic General în 2012, rezultă o suprafaţă a teritoriul administrativ de 11919,33 ha.
Are în componență satul Siliștea - reşedinţă de comună și satele apartinatoare: Mărtăceşti, Cotu
Lung, Muchea, Cotu Mihalea, Vameşu.
Realizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL si a REGULAMENTULUI LOCAL DE
URBANISM în format DIGITAL poate fi preluat într-un sistem informaţional geografic (GIS) cu
aplicaţii de vizualizare, analiză, scenarizare şi tipărire planuri şi raportare.
Elaborarea documentaţiei de reactualizare PUG se poate realiza în trei faze distincte:
Faza I - realizarea de studii de fundamentare:
 -Actualizare si completare la teren (sc. 1:5000), precum si vectorizarea suportului topografic
existent

 -‘’Studiu geotehnic’’- ce cuprinde : date despre amplasament, scurt istoric, obiective turistice,
monumente istorice ; conditii naturale generale (conditii geomorfologice, conditii geologice, conditii
hidrologice si hidrogeologice, solurile, conditii climatice, conditii tectonice), stratificatia terenului,
caracterizarea geotehnica a terenului, conditii si recomandari.



-“Studiu de fundamentare privind dezvoltarea economica si infrastructura si posibilitati
de extindere intravilan”- , ce cuprinde:
-Structura teritoriului (elemente generale, relatii in teritoriu / reţeaua de localităţi, zone funcţionale);
- Structura socio - demografică(populaţia, resursele umane);
-Structura activităţilor economice (agricultura, silvicultura, piscicultura activităti de tip industrial, turism, alte unităţi
din domeniul serviciilor, dotări de învăţământ, dotări de sănătate, administrative, dotări de cultură, sport şi
agrement, investitii, reglementarea si controlul dezvoltarii in teritoriu a localitatilor);
- Infrastructuri tehnice-situatie exstenta: retele de transport, gospodarirea apelor, alimentare cu energie electrica,
alimentare cu energie termica, alimentare cu gaze naturale, retele de titei si produse petroliere, telecomunicatii,
gestionarea deseurilor;
- disfunctionalitati privind circulatia si transporturile, alimentarea cu gaze naturale, produsele petroliere,
alimentarea cu apa: transportul şi distribuţia energiei electrice;
- Investitii- infrastructuri tehnice;
- Analiza swot;
- Axe prioritare de dezvoltare durabila;
- Bibliografie;
- Anexe.

 -Studiu de fundamentare privind dezvoltarea istorica”, ce cuprinde:
- Notă metodică generală (obiectivele şi limitele studiului, descrierea metodei şi direcţiilor de cercetare,
evidenţierea surselor documentare, prezentarea echipei de cercetare);
- Analiza dezvoltării teritoriului administrativ şi a localităţilor (istoricul teritoriului administrative, evenimente
istorice, prezenţe arheologice, evoluţia statutului administrativ, militar, funcţional, evoluţia structurii etnice şi
religioase, evoluţia ocupaţiilor populaţiei, ocupaţii tradiţionale persistente, evoluţia tramei stradale şi a
parcelarului, evoluţia fondului construit, tipologie şi caracteristici, operaţiuni urbanistice importante, concluzii
referitoare la vechimea construcţiilor, amenajărilor urbane şi la evoluţia urbanistică a localităţii);
-Identificarea valorilor de patrimoniu construit (identificarea construcţiilor valoroase, identificarea amenajărilor
valoroase, Identificarea spaţiilor şi perspectivelor valoroase, concluzii referitoare la elementele care necesită
protecţie şi la natura acestora);
-Definirea şi delimitarea zonelor construite protejate (zone construite protejate din teritoriul administrativ);
-Fisa istorica -teritoriul administrativ, localitatile;
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-Bibliografie;
-Anexe.

-Studiu privind factorii de mediu (riscuri naturale, protectia si conservarea mediului) face o
analiza situaţiei existente şi aduce propuneri pentru imbunatatirea calitatii mediului. Cuprinde:
 Probleme de mediu situaţie existentă – disfuncţionalităţi
1.Cadrul natural - baza de susţinere a sistemului teritorial urban al comunei Siliștea, judet Braila şi teritoriul
administrativ – situaţia existentă, particularităţile structurale şi litologie, potenţialul geomorfologic şi dinamica
reliefului, tipuri genetice de relief, disfuncţionalităţi morfodinamice şi degradarea terenurilor prin procese
geomorfologice actuale, resursele de apă, vulnerabilităţi hidrice teritoriale, resursele de apă şi caracteristicile lor,
vulnerabilitatea la fenomene hidrologice cu caracter de risc, potenţialul climatic şi disfuncţiile induse de
fenomenele climatice externe, condiţiile climatice, disfuncţionalităţile de ordin climatic, condiţii pedogeografice –
favorabilitate şi restrictivitate, măsuri pedoameliorative, riscuri naturale, peisajul actual, patrimoniul cultural,
arheologic si arhitectonic)
2. Zone verzi urbane şi periurbane (vegetatia, zone verzi intravilane, zone verzi extravilane)
3. Arii naturale care adăpostesc specii cu valoare deosebită (Lunca Dunării, Lunca Siretului, Lunca Buzaului,
Lunca Calmatuiului, rezervatii naturale, monumente ale naturii în judeţul Brăila, Aria specială de protecţie
avifaunistică Lunca Siretului Inferior ROSPA0071)
4. Evaluarea stării ecologice a cursurilor de apa a raurilor interioare (evoluţia calităţii apelor de suprafaţă;
caracterizarea ecologică a calităţii apelor râurilor)
5. Aspecte ale poluarii pe teritoriul comunei Siliștea (factorul de mediu Apa , sursele de poluare a apei,
managementul apelor uzate, factorul de mediu aer, Sursele de poluare a aerului existente în zonă, Potenţiale
efecte asupra factorului de mediu Aer atmosferic, factorul de mediu sol, caracterizarea solurilor, tipuri de culturi
pe solul din comuna Siliștea, surse de poluare a solului, geologia subsolului, biodiversitatea, efecte semnificative
potenţiale asupra mediului, monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului )
 Protecţia mediului - propuneri pentru imbunatatirea calitatii mediului in contextul noului Plan Urbanistic
General al comunei Siliștea (optimizarea raporturilor om – mediu, diminuarea riscurilor geomorfologice,
prevenirea şi diminuarea fenomenelor de risc hidrologic, raportul natural – antropic reliefat în tipologia peisajului,
strategia de amenajare şi dezvoltare a spaţiului. Etape şi obietive care vizează cadrul natural, suprafeţe propuse
ca arii naturale cu specii cu valoare deosebită, recomandări privind amenajarea eco - funcţională a spaţiilor verzi,
propuneri pentru reducerea şi controlul poluării pe teritoriul administrativ al comunei Siliștea)
 Zonarea masurilor pentru ameliorarea calitatii mediului pe teritoriul administrativ al comunei Siliștea, Judeţul
Brăila (Terasele Raului Siret, Lunca Siretului, Lunca Buzaului, perimetrul construit)
 Concluzii
 Bibliografie

Faza II - realizarea Planului Urbanistic General al comunei Siliștea – jud. Braila – reactualizare şi
a Regulamentului Local Aferent (RLU) cu stabilirea unor raporturi optime între
necesităţile umane şi potenţialul natural/antropic şi respectând condiţiile protejării,
reabilitării, conservării şi punerii în valoare a patrimoniului natural şi construit.
Realizarea PUG si RLU se etapizeaza, dupa cum urmeaza :
-ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI DIAGNOZA SITUATIEI EXISTENTE;
-PROPUNERI PUG SI REALIZAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM,
AFERENT PUG;
-DOCUMENTATII PENTRU OBTINEREA AVIZELOR.
-PUG FINAL PRIN INTRODUCEREA MODIFICARILOR, CA URMARE A AVIZELOR
Elaborarea documentaţiei PUG şi RLU are în vedere o actualizare a elementelor principale
legate de evoluţia localităţilor precum şi respectarea principiilor, orientărilor, obiectivelor şi
prevederilor documentelor internaţionale. De asemenea se urmăreşte structurarea
materialului specific, în conformitate cu ,,Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al PUG’’ şi ,, Ghid privind elaborarea şi aprobarea RLU ’’ aprobate de MLPAT cu
indicativele GPO 38 / 1999 , respectiv GM - 007 / 2000 ( Ordin B/N/1999 şi Ordin 201
/N/2000 ).
Faza III - implementarea aplicaţiei la nivelul unităţii administrativ - teritoriale, primăria
comunei Siliștea cu gestionarea bazei de date în format digital.
Planurile urbanistice generale constituie documentaţiile care stabilesc obiectivele, acţiunile
şi măsurile de dezvoltare pe o perioadă determinată, pe baza analizei multicriteriale a
situaţiei existente. Ele orientează aplicarea unor politici în scopul construirii şi amenajării
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teritoriului localităţilor, politici ce îşi propun, între altele, restabilirea dreptului de proprietate şi
statuarea unor noi relaţii socio-economice în perioada de tranziţie spre economia de piaţă.
Documentaţia s-a întocmit în conformitate cu prevederile stabilite de Ghidul privind
metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al Planului Urbanistic General – Indicativ
G.P.O.38/1999 aprobat prin ordinul M.L.P.A.T. nr. 13 N/10. 03.1999.
Comanda de proiectare Contract nr. 117/2012, solicită întocmirea documentaţiei
"Reactualizarea PUG si RLU” al comunei Siliștea, judeţul Braila.
Aceasta se realizează în conformitate cu H.G. 525 din iunie 1996 cu completarile ulterioare
care stă la baza elaborării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi stabileşte
regulile de ocupare a terenurilor şi de amplasare a construcţiilor aferente acestora.
TEMA PROGRAM a fost întocmită de Consiliul Local al comunei Siliștea, ea fiind
structurată, în principal, pe elementele de cadru conţinut ale metodologiei.
Aceasta cuprinde în principal referiri la: sursele de documentare, stadiul actual al
dezvoltării urbane cu precizări legate de relaţii în teritoriu, potenţial economic, populaţie, căi de
comunicaţie, zone funcţionale, probleme legate de mediu, echipare edilitară, disfuncţionalităţi,
necesităţi şi opţiuni ale populaţiei.
În ceea ce priveste propunerile, in principal acestea vor fi realizate de proiectant pe baza
datelor obţinute din colaborarea cu organismele administraţiei publice locale şi alţi factori implicaţi
în emiterea de acorduri şi avize.
Astfel, vor fi prezentate propunerile de organizare urbanistică, plecând de la următoarele
premize: o evoluţie posibilă în funcţie de priorităţi, o optimizare a relaţiilor în teritoriu, dezvoltarea
activităţilor economice, evoluţia posibilă a populaţiei, organizarea circulaţiei şi a transporturilor,
zonificarea funcţională, stabilirea intravilanului propus, protecţia mediului, fondul locuibil, instituţii şi
servicii publice, spaţii verzi, sportive, echiparea edilitară, reglementări, obiective de utilitate publică.
Toate elementele cuprinse în partea desenată, vor completa documentarea realizata de
intocmitorii PUG.
În scopul detalierii şi întăririi reglementărilor cuprinse în piesele desenate se elaborează
Regulamentul local aferent P.U.G. Aici vor fi preluate toate prevederile cuprinse în
documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului, întocmite şi aprobate conform
Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HGR nr. 525/1996.
Regulamentul local de urbanism însoţeşte P.U.G. şi cuprinde prescripţiile generale la
nivelul întregului teritoriu precum şi prescripţiile specifice la nivelul zonelor funcţionale, respectiv
al Unităţilor Teritoriale de Referinţă.
În final, documentaţia va oferi administraţiei locale:
 o analiză sintetică a situaţiei existente în teritoriul administrativ şi a stadiului actual de urbanizare;
 estimarea evoluţiei potenţialului uman, natural şi economic al comunei, pe perioada de 5-10 ani, precum şi
indicarea modalităţilor prin care autoritatea locală şi factorii politici pot influenţa această evoluţie ;
 propunerea de soluţii privind structurarea, configurarea şi dotarea tehnico-edilitară a comunei Siliștea;
 fundamentul tehnic şi legal pentru întocmirea în continuare a planurilor urbanistice de zonă, a planurilor
urbanistice de detaliu, a studiilor de specialitate pe probleme restrânse precum şi pentru autorizarea activităţii de
construcţii în teritoriu.

Prin aprobarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului Local Urbanistic
aferent, acestea vor deveni acte de autoritate ale administraţiei locale, asigurând corelarea
dezvoltării urbanistice. Ele vor conţine principalele direcţii, priorităţi şi reglementări în dezvoltarea
localităţii precum şi prevederile pentru principalele categorii de probleme, cu implicaţii la nivelul
localităţii.
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1.2.2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITATII, INITIAT SI
APROBAT DE CONSILIUL LOCAL
În lucrare s-a ţinut cont de toate aprobările date de Consiliul Local Siliștea în ceea ce
priveşte Certificatele de Urbanism şi autorizaţiile de construire eliberate până la data executării
lucrării şi toate iniţiativele Consiliului Local până la această dată.
1.2.3. EDITII ANTERIOARE ALE PUG, MODIFICARI SAU COMPLETARI NECESARE
In studiu au fost luate in considerare urmatoarele:
- Actualizarea perimetrelor localităţilor rurale ale comunei Siliștea;
-Procesele verbale de granituire ale teritoriului administrativ al comunei;
- PUG elaborat anterior de S.C PRODOMUS S.A. Braila, in anul 2000.
1.3. SURSE DOCUMENTARE
În vederea realizării unei documentaţii de calitate se impune cooperarea principalilor factori
implicaţi: beneficiar - elaborator - organisme locale de administraţie publică interesate, in scopul
cresterii calitative a vietii locuitorilor comunei.
Sursele de documentare pentru PUG sunt urmatoarele:
1.3.1. STUDII SI PROIECTE ELABORATE ANTERIOR P.U.G. (LISTA)
 „Strategia de dezvoltare a comunei Siliștea, judetul Braila”;
 „Plan de activitate si analiza a riscurilor din comuna Siliștea, judet Braila”, aprobat
prin Hotararea Consiliului Local Siliștea nr.10 din 16.02.2011 ;
1.3.2. STUDII DE FUNDAMENTARE INTOCMITE CONCOMITENT CU PUG (LISTA)
 - Reambulare topografica
 - Studiu geotehnic- realizat de SC Soltest SRL, in 2011;
 - “Studiu de fundamentare privind dezvoltarea economica si infrastructura si
posibilitati de extindere intravilan”- realizat de SC OPPIDUM STUDIO SRL, in octombrie 2011;
Acest studiu cuprinde: elemente de conditii geotehnice, circulatie, dezvoltare retele edilitare,
dezvoltare economica, dezvoltare socio-urbanistica;
 “Studiu istoric”-Studiu de fundamentare - comuna Siliștea, judetul Braila, realizat de
SC OPPIDUM STUDIO SRL, in septembrie 2011;
 “Studiu privind factorii de mediu (riscuri naturale, protectia si conservarea
mediului) ”- Studiu de fundamentare premergator elaborarii Plan Urbanistic General al comunei
Siliștea, judetul Braila, realizat de SC DANIAS SRL SI PFA BOJOI SILVIA, in octombrie 2011;
Ca surse de fundamentare pentru PUG au fost folosite şi lucrări de alt profil, editate anterior,
ale căror informaţii nu şi-au pierdut valabilitatea.
1.3.3. DATE STATISTICE FURNIZATE DE COMISIA NATIONALA DE STATISTICA, SURSE
JUDETENE SAU LOCALE
- „Fisa localitatii Siliștea”, care cuprinde date privind echiparea teritoriului, populatia, forta de
munca, invatatmantul, cultele, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, agricultura, diverse.
-date cu caracter general furnizate de DUAT şi Prefectura Braila.
-date cu caracter statistic furnizate de DIRECTIA DE STATISTICA jud Braila
- „Dezvoltarea comunelor din Romania-fundamentarea IDC si ghidul de utilizare” - in raportul
INS, SAS, iulie 2009, autori: Dumitru Sandu, Vergil Voineagu, Filofteia Panduru.
1.3.4. PROIECTE DE INVESTITII ELABORATE IN DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA
LOCALITATILOR
 „Imbunatatirea calitatii mediului prin infiintare parcuri comunale si aliniamente,
satele Siliștea, Cotu Lung, Martacesti, Muchea, comuna Siliștea, judetul BRAILA”- realizat de
SC CONSULT INVEST SRL, in anul 2009;
 ‘Modernizare strazi, comuna Siliștea, judetul BRAILA” – realizat de SC AVIMI SERV
SRL, in anul 2008;
 “Sala de educatie fizica scolara” –realizat de S.C. TECON S.R.L., in anul 2005;
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 „Imprejmuire cimitir si biserica sat Siliștea, comuna Siliștea, judetul BRAILA” –
realizat de SC AVIMI SERV SRL, in anul 2007;
1.3.5. LEGISLATIE


Ordin Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului 13N/1999 pentru aprobarea reglementarii
tehnice „Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al planului urbanistic general”
indicativ GP038/99
 Metodologie privind continutul-cadru al documentatiilor de urbanism in concordanta cu LEGEA nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul - Pr. 222/2001/ INCD URBANPROIECT
 Ghidul cuprinzand precizari, detalieri si exemplificari pentru elaborarea si aprobarea regulamentelor
locale de urbanism de catre consiliile locale, aprobat prin Ordinul ministrului lucrarilor publice si
amenajarii teritoriului nr. 80/N/1996
 Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la 20
octombrie 2000
 Legea nr. 363/2006 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea I – Retele de transport
 Legea nr. 171/1997 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea II – Apa
 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea III – Zone protejate
 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea IV – Reteaua de localitati
 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea V – Zone de risc
 Legea nr. 190/2009 privind aprobarea P.A.T.N. - Sectiunea a VI – a – Zone turistice
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice
 PATZ Galati- Braila- Tulcea, 2005
 Conventia Natiunilor Unite privind schimbarile climatice ratificata prin Legea nr. 24/1994
 European Regional / Spatial Planning Chapter ( Torremolinos ), Council of Europe - Strasbourg, 1983
 European Spatial Development Perspectives (Potsdam 1999)
 Principes directeurs pour le Developpement territorial durable du Continent European, CEMAT,
(Hanovra 2000)
 Agenda teritoriala a Uniunii Europene-(Leipzig, 2007)- Spre o Europa mai competitiva si durabila cu
regiuni diverse- Leipzig, 25 mai 2007
 Conceptul Strategic de Dezvoltare Teritoriala România 2030-INCD URBANPROIECT2007- 2008
 Planul National de Dezvoltare (PND) 2007-2013.
 Strategia pentru dezvoltare durabila a Romaniei Orizonturi 2013-2020-2030
 Strategia de dezvoltare a Regiunii Sud- Est
 Strategia Nationala de Protectia Mediului – 2004-2025
 Planul National de Imbunatatiri funciare 2004
 Strategia Nationala de Management al Riscului la Inundatii” (H.G. 1854/2005),
 Autoritatea Nationala pentru Turism, Baza de date
 Strategia de turism durabil a României
 Legea 287/2009 privind Cod Civil, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile
ulterioare
 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile
ulterioare;
 Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor
 Legea nr. 213 / 1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică
 Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica)* Republicata
 Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea nr. 82 / 1998 – pentru aprobarea O.G. nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 Ordin al ministrului transporturilor nr. 49 / 1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane;
 Legea nr. 107 / 1996 – a apelor, cu modificarile si completarile ulterioare
 Legea nr. 41/1995 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 68 din 26 august 1994 privind
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protejarea patrimoniului cultural naţional
ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind
mediul de viaţă al populaţiei
Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice
Directiva 91/271/CEE privind epurarea apelor urbane uzate;
Directiva 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman.
Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 *** Republicat privind protejarea monumentelor istorice, cu
modificarile si completarile ulterioare
Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de
clasare şi evidenţă a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fişei analitice de
evidenţă a monumentelor istorice şi a Fişei minimale de evidenţă a monumentelor istorice, cu
modificarile si completarile ulterioare
ORDONANŢA nr. 43 din 30 ianuarie 2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea
unor situri arheologice ca zone de interes naţional*) Republicare
Legea nr. 114/ 1996 - legea locuintei (Republicata*);
Legea 184/2001 – privind Organizarea si exercitarea profesiei de arhitect; Modificata prin Legea
nr.43/2004 si Republicata in 2004
Legea nr. 84/1996 – privind imbunatatirile funciare;
Ordinul 195 / 2002 – codul rutier, actualizat 2014;
Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, republicata 2008
Legea nr. 46/2008 Codul silvic, republicata la 12 august 2015
HG nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism (Republicata)
cu modificarile si completarile ulterioare
NOTĂ DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 538/2011 pentru aprobarea Planului de
management al Parcului Natural Balta Mică a Brăilei
Hotărâre nr. 230 din 04/03/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi
parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor.
Legea 54/2012 privind desfasurarea activitatilor de picnic
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 265 din 29 iunie 2006
Legea 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si
administrarea spatiilor verzi din zonele urbane cu modificarile si completarile ulterioare
DIRECTIVA SEA - Directiva 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri şi programe
asupra mediului
HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri
si programe cu modificari si completarile ulterioare
ORD MMGA nr. 995 din 21.09.2005 pentru aprobarea listei planurilor si programelor care intra sub
incidenta HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru
planuri si programe
Manual – Aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, elaborat
de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor si Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
ORDIN MMGA nr. 117 din 2 februarie 2006, pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii
de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

.
Nota : La nivelul fiecarui capitol in parte este trecuta pe larg legislatia specifica.

1.3.6. SUPORTUL TOPOGRAFIC AL PUG este realizat de SC Agroimobiliara SRL Braila, in anul
2009.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. EVOLUTIE
2.1.1. DATE PRIVIND EVOLUTIA IN TIMP A UNITATII TERITORIAL-ADMINISTRATIVE CE
FACE OBIECTUL PUG
 Istoricul teritoriului administrativ
Prima atestare documentara privind teritoriul comunei Silistea dateaza din secolul al - XVIIIlea, anul 1711, in timpul domniei lui Constantin Brancoveanu. (Studiu istoric privind patrimoniul
cultural de pe raza U.A.T. Siliștea, jud. Braila)
In anul 1906, in urma unor sapaturi arheologice executate intre Siliștea si Muchea,
arheologul Vasile Parvan a gasit urme de locuire din epoca neolitica cultura Boian (3000 - 4000 de
ani i.e.n.). Obiectele pretioase descoperite au fost consemnate in anelele Muzeul de Istorie Braila.
Descoperirile confirma faptul ca satul Nazaru -actual Siliștea- este una din cele mai vechi asezari
ale judetului.
Administrativ, comuna Nazaru -actual Siliștea- a fost formata din satul Nazaru (Siliștea)
propiu - zis si satele (catunele) Martecesti, Muchea si Codari.
Comuna s-a numit Nazaru pana in anul 1963, cand se schimba denumirea in Siliștea,
dupa cum este cunoscuta si astazi.
"Pe soseaua Braila - Focsani la o distanta de aproximativ 10 km de orasul Braila, spre
vest privirile calatorilor se opresc la un indicator "Siliștea 1 km" indreptate spre sud." (Schite documente si inscrieri din orasul si judetul Braila scrise de Nae A. Vasilescu 1828 - 1829, cu
ocazia implinirii a unui veac de stapanire Romaneasca " Nazaru" p. 118)
Dupa reinfiintarea judetului in 1830, prin revenirea fostei kazale la teritoriul Tarii
Romanesti, asezarea Nazaru se regaseste printre asezarile noului judet, fiind integrata in plasa
Vadeni.
In 1918, comuna Nazaru se afla integrata in plasa Silistraru si cuprinde satele Nazaru si
Martacesti, cuprinzand 692 locuitori.
Din 1926 satul Muchea devine comuna independenta, cu 520 locuitori, iar comuna
Nazaru are acum, 799 locuitori.
Incepand cu anul 1967, in urma reorganizarii teritoriale administrative, comuna Siliștea
are in componenta satele: Cotu Lung, Iuliu Maniu (Vamesu) si Cotu Mihalea.
Satul Cotu Lung se afla pe malul drept al raului Siret, la 18 km nord - vest de Braila si la
nord de Siliștea.
S-a infiintat prin anul 1822, cand aici s-au refugiat din calea rusilor 12 familii din Maxineni
(Ramnicu Sarat). Aceste 12 familii au ramas definitiv, iar prin anul 1850, apare in documentele
prefecturii ca fiind comuna construita.
In momografia parohiei se spune ca primii locuitori ai satului ar fi fost plutasii care veneau pe
Siret. Acestia s-ar fi stabilit mai intai pe malul stang al apei, dar din cauza surparii malului s-au
mutat pe malul drept. Erau taietori de lemne. In anul 1864 au fost improprietariti
In anul 1894 vatra satului avea 12 ha, 53 de case, 3 carciumi. Numarul locuitorilor era de 360.
Pe teritoriul comunei isi aveau mosia: Grigore Giani, G. Vrabiescu, mostenitorii G. Serbanescu, M.
Nicoleanu, Petre Alexandrescu, Smaranda Serbanescu, mostenitorii P. Simu, Victor Macri, Ghita
Ionescu.
Vechea vatra a satului a fost total modificata de inundatiile din 1897 si 1903, dar si de catre
cea din 1929, care nu numai ca au dsitrus satul, dar au si redus mare parte din terenurile care
fusesera impropietariti locuitorii, in 1864.
Numele de Cotu Lung ii vine de la cea mai lunga curba (meandru) pe care o face Siretul in
acest punct. In administrarea comunei (1928 - 1929) erau si catunele: Muchea infiintat in 1846,
cand din cauza unei mari inundatii, impreuna cu locuitorii din Vamesu, s-au retras spre muchea
Baldovinesti, formand catunul Mihalea, zis si Cotu Mihalea, de la numele unui grec, carciumar,
care se asezase in partea locului devenind, mai tarziu, mare propietar.
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Cotu Lung a fost distrus de razboiul din 1916. Nu a ramas nicio casa. A fost distrusa si
Biserica, Primaria si Scoala, absolut totul. La revenirea in sat, nici urma de temelie. Treptat,
datorita harniciei locuitorilor, satul s-a refacut. (Asezari Rurale Brailene - Steluta Caraman Dan si
Ilie Caraman).
Satul Vamesul sau Serbanesti a fost catun al comunei Cotu Lung. Satul este asezat pe
malul drept al Siretului, spre vest de Cotu Lung, la circa 2 km.
A fost infiintat prin 1847 de Gheorghe Vamesu, din Galati, om cu carte, care s-a instalat aici
ca agricultor si-a cladit pe mosie un conac in jurul caruia s-au stabilit mai multi tarani veniti din
satele vecine. In perioada interbelica s-a numit Iuliu Maniu.
"Vamesu este un catun infiintat in 1847, de un oarecare Gheorghe Vamesu, astazi datorita
inundatiilor catunului s-a numit Iuliu Maniu." (Schite - documente si inscrieri din orasul si judetul
Braila scrise de Nae A. Vasilescu 1828 - 1829, cu ocazia implinirii a unui veac de stapanire
Romaneasca " Cotu Lung" p. 118)
Satul Martacesti se afla la vest de Braila si Cazasu si la sud de Siliștea.
A fost infiintat in anul 1881 si poarta numele unui satean, Martac, a carui familie era
numeroasa. Mai intai, s-a numit Satul lui Gheorghita, dupa numele lui Gheorghita Stoian, cel dintai
locuitor stabilit aici, venit din Gurguieti. In anul 1885, stamutandu-se si alti locuitori din Siliștea. A
fost catun pendinte de Cotu Lung.
La 1 ianuarie 1929 a capatat statutul de comuna rurala; in 1950, la infiintarea raioanelor,
apartinea tot de Nazaru, raionul Braila, iar in 1968, la reinfiintarea Judetului braila, a ramas, ca si
astazi (2009) pendite de comuna Siliștea. (Asezari Rurale Brailene - Steluta Caraman Dan si Ilie
Caraman).
Satul Muchea se afla asezat la limita sudica a Luncii Siretului, la nord de Siliștea si la nord
- vest de Pietroiu (Vadeni). A luat numele de la locul in care era amplsat - muchia dealului
Baldovinesti. La poalele acestui deal s-au asezat locuitorii refugiati in anul 1865 din satul vecin,
Cotu-Lung, din cauza inundatiilor. Satului i se mai spune Malacov (dupa piesa de vestimentatie
malacof purtata de carciumareasa pe la 1854). A devenit comuna in ianuarie 1925.(Studiu istoric
privind patrimoniul cultural de pe raza U.A.T. Siliștea, jud. Braila)
Conform documentatiei Asezari Rurale Brailene satul a luat fiinta pe la 1846. Primele case
s-au construit pe deal, pe muchea acestuia. De aici ii vine si numele. Inainte de infiintarea
catunului, se afla pe o muche o odae mare, invelita cu olane, care se numea Odaea Pasei, locuita
apoi de propietarul mosiei, Tudorascu Ghica. In harta raialei, de la 1788, este trecuta Odeja Paszi,
in alt punct fata de locul actual al satului Muchea.
A devenit comuna in ianuarie 1926, iar in 1950 a trecut in administratia comunei Siliștea, de
care apartine si in prezent. (Asezari Rurale Brailene - Steluta Caraman - Dan, Ilie Caraman)
Satul Cotu Mihalea este asezat la est de Cotu Lung, tot pe malul drept al Siretului. Din
cauza unei mari inundatii, locuitorii din Muchea si Vamesu s-au retras spre muchea Baldovinesti
formand un nou catun, apartinand de Baldovinesti, Mihalea, zis si Cotu Mihalea, de la numele unui
grec, carciumar, care se asezase, la inceput in partea locului, devenind mai tarziu mare propietar.
In jurul anilor 1897 - 1915 au fost intocmite o serie de harti militare pe regiuni ale Imperiului
Austro - Ungar.
Atat in harta militara a regiunii Galati intocmita in anul 1901 de catre locotnentul Oblt. F.
Gareis, cat si in cea a regiunii Buzaului intocmita de catre locotenentul Hofichter, figureaza satele
apartinand comunei Siliștea
Documentul consemneaza existenta satelor, ceea ce inseamna ca satele nu au fost
infiintate atunci, aparitia acestor asezari omenesti poata sa fi fost cu mult mai
indepartata.(earth.unibuc.ro)
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In preajma intrarii României în cel de-al doilea razboi mondial, capitala judeţului Braila era
oraşul Braila. Judeţul are 1 oraş (Braila) şi 5 plasi:
I. Plasa I.C. Bratianu
II. Plasa Ianca.
III. Plasa Silistraru.
IV. Plasa Viziru.
V. Plasa Vadeni
Comuna Siliștea facea parte la acea vreme din plasa Vadeni.
(http://romaniainterbelica.memoria.ro)
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In prezent comuna Siliștea are in componenta cinci sate: Mărtăceşti, Cotu Lung, Muchea,
Cotu Mihalea, Vameşu. Resedinta de comuna este satul Siliştea.
Teritoriul administrativ al comunei are urmatorii vecini:
- la nord - judeţul Galaţi, teritoriul comunelor Independenta (cf. procesului verbal privind
stabilirea hotarului administrativ intre UAT Siliștea si UAT Independenta, nr.311/17.01.2011) si
Branistea (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului administrativ intre UAT Siliștea si UAT
Branistea, nr.312/17.01.2011);
- la sud - teritoriul comunei Tudor Vladimirescu (cf. procesului verbal privind stabilirea
hotarului administrativ intre UAT Siliștea si UAT Tudor Vladimirescu, nr.4102/28.07.2010);
-la est - teritoriul comunei Vădeni (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului
administrativ intre UAT Siliștea si UAT Vadeni, nr.5899/10.11.2010);
-la sud - est- teritoriul comunei Cazasu (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului
administrativ intre UAT Siliștea si UAT Cazasu, nr.3875/14.07.2010);
-la nord-vest - teritoriul comunei Maxineni (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului
administrativ intre UAT Maxineni si UAT Siliștea, nr.5063/23.09.2010);
-la vest- teritoriul comunei Romanu (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului
administrativ intre UAT Siliștea si UAT Romanu, nr.4704/01.09.2010).
 Evenimente istorice
Relativ la principalele evenimente istorice, putem observa faptul ca teritoriul si populatia
comunei Siliștea au fost angrenate in principalele evenimente ale istoriei nationale.
Zona actuala a comunei Siliștea se afla in imediata vecinatate a asezarii de la Braila,
destinul istoric al acestei zone georgrafice fiind strans legat de cel al asezarii de la Braila.
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Un alt factor ce-a determinat evolutia istorica a actualei comunei Siliștea este raul Siret,
care s-a constituit intr-o pricipala cale de acces, prin intermediul careia se stabilea legatura dintre
zona Brailei si Subcarpatii Vranceni.
Cu ocazia Razboiului Crimeii (1853 - 1856), teritoriul judetului a fost afectat de prezenta
militara straina. Astfel, in octombrie 1853, polcul (regimentul) Simbliski s-a aflat incartiruit pe
teritoriul comunei Maxineni, in timp ce, alti 2300 de soldati rusi erau dislocati in localitatile Lacu
Rezi, Cioara, Radu - Voda, Parlita, Silistraru, Nazaru, Cotu Lung, Filipesti, Ianca.
In vederea imbunatatirii cailor de comunicatii strategice precum si pentru protejarea
lucrarilor genistice (construirea unui pod rutier peste raul Siret), doua batalioane de infanterie si
doua divizioane de artirelie rusesti au stationat la Vadeni in bordeie improvizate.
Razboiul de Independenta avea sa aduca pe capul locuitorilor judetului aflati in lunca
Dunarii si a Siretului, in aprilie 1877 numeroase bande inarmate turcesti, preocupate de jafuri si
raspandirea terorii drept represalii la actiunile armatei romane.
Cele mai mari pagube materiale si umane pe teritoriul judetului Braila se vor consemna cu
ocazia operatiunilor militare din Primul Razboi Mondial. Localitatile din nordul judetului, aflate in
imediata apropiere a liniei frontului de pe raul Siret, au fost intens bombardate. Satele Corbu
Vechi, Vamesu, Cotu Lung, Latinu sau Vadeni au suferit pagube materiale extrem de importante.
Satul Siliștea cat si satul Cotu Lung au fost distruse in intregime in timpul acestor bombardimente.
Din fericire, asemenea evenimente nu se vor mai desfasura pe raza judetului in cel de-al
doilea razboi mondial. Cu toate acestea, teritoriul com. Siliștea poarta amprenta activitatilor
armatei romane, pentru ca in perioada 1940 - 1941 in zona Muchea se ridica un lant de cazermate.
Activitatea este afirmata si simbolic prin ridicarea a 2 monumente comemorative in satul Muchea.
2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI SI LOCALITATILOR, REPERE
IN EVOLUTIA SPATIALA A LOCALITATILOR
 Prezenţe arheologice
Descoperirile arheologice din ultimele decenii au scos la iveală aşezări omeneşti în Câmpia
Brăilei încă din neolitic. Sunt identificate populaţii de păstori nomazi venite din stepele nord-pontice
în căutare de păşuni la sfârşitul perioadei timpurii şi în perioada mijlocie a epocii bronzului.
Perioada geto-dacă se caracterizează printr-o creştere demografică considerabila.“ Sunt
atestate numeroase aşezări şi necropole ale geţilor care atinseseră în sec.IV-III î.e.n. un nivel
de dezvoltareeconomică, politică şi militară consemnat de istoria popoarelor din jur”.
Aristocraţia getică întreţinea relaţii de schimb cu lumeagrecească. În schimbul grânelor,
pieilor, mierii, peştelui şi altor produse se primeau de la întreprinzătorii negustori greci, uleiuri şi
vinuri în amorfe ce se descoperă în număr mare. De asemenea, în sec.II-Iî.e.n. se constată şi
urme ale negustorilor romani, cum sunt fragmentele de amorferomane de la Terasa Călmăţuiului
sau tezaurul monetar de la Stăncuţa.
Descoperirile arheologice atestă existenţa populaţiei daco-romane până în secoleleIII-IV
era noastră, contaminată de puternice influenţe romane. Deşi în a doua jumătate a mileniului I al
erei noastre zona Brăila prin poziţia sa a stat în calea migraţiei popoarelor, descoperiri monetare
bizantine de felul tind să indice că populaţia locală romanică retrasă în lunca Dunării şi Balta Brăilei
a rămas mai departe în directe legături şi relaţii deschimb cu Imperiul bizantin. (Folclor din zona
Munteniei - Luminita Soare )
Cercetate sistematic, prin săpături de salvare sau prin simple pereigheze, siturile de la
Brăiliţa, Siliştea şi Şuţeşti sunt cunoscute ca fiind principalele puncte cu descoperiri din prima
epocă a fierului din Câmpia Brăilei.
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Începutul cercetărilor celor trei situri este legat în mare parte de săpăturile şi pereighezele
publicate, în secolul XX, de Nicolae Harţuche şi de ceilalţi arheologi de la Muzeul Brăilei. Situaţie
cunoscută prin monografiile dedicate sitului Brăiliţa (Harţuche, Anastasiu 1968; Harţuche 2002),
cât şi prin articolele şi studiile publicate în marea lor majoritate în revista Istros a Muzeului Brăilei
(Harţuche, Anastasiu 1976; Harţuche 1983; Harţuche, Silvestru 1992; Sîrbu, Pandrea 1994).
Actualmente, cu excepţia sitului de la Brăiliţa, care este cercetat permanent, datorită
poziţionării sale într-un cartier al oraşului Brăila şi a legislaţiei în vigoare ce impune supravegherea
arheologică a oricărei intervenţii în sol, cercetările sistematice din celelalte două situri au fost
reluate începând din anul 2005, la Siliştea (Pandrea, Stoian 2006), şi au început din 2006 la
Şuţeşti (Sîrbu et al. 2007; Sîrbu, Pandrea, Stoian 2008; Pandrea et al. 2009).
Pe teritoriul comunei Siliștea, conform LMI 2004 exista 2 situri arheologice clasate ca
monumente istorice.
a) Situl arheologic Siliștea – Popina- clasat in LMI la pozitia BR-I-s-B-02057 si in Registrul
Arheologic National la pozitia 44042.02 ; pe popina a fost identificata o asezare din prima epoca a
fierului - cultura arheologica Babadag, datata in sec. XII-IX a. Chr.
b) Situl arheologic Siliștea – Conac- clasat in RAN la pozitia 44042.01. Pe acest pinten de
terasa a fost identificata o asezare din epoca neolitica - cultura arheologica Boian (faza Giulesti),
datata intre 4700 - 4500 a. Chr. De asemenea au fost identificate gropi si materiale arheologice din
prima epoca a fierului - cultura arheologica Babadag, datata in sec. XII-IX a. Chr.

21

Pe teritoriul comunei Siliștea, mai ales pe teritoriul satului Muchea au fost identificate mai
multe zone cu patrimoniul arheologic reperat, care intra sub incidenta legislatiei arheologice in
vigoare.
a) Muchea - "La Vii" - suprafata cu vestigii arheologice apartinand antichitatii tarzii - cult.
Sanatana de Mures - Cernjahov.
b) Muchea - "Tumul"
c) Muchea - "Terasa" -zona cu vestigii arheologice apartinand antichitatii tarzii - cul.
Sanatana de Mures - Cernjahov.
 Evoluţia statutului administrativ, militar, funcţional

Biserica Sf. Nicolae din satul Siliștea a fost zidita in anul 1840, cu cheltuiala printului
Ghica Voievod, proprietarul mosiei. La 1906 biserica era intr-o stare rea, necesitand
reparatii capitale (Didicescu). Se pare ca in vechea vatra a satului ar mai fi existat o biserica de
la care ar fi ramas patru icoane imparatesti, pastrate in biserica ridicata de Ghica, care a fost
distrusa, odata cu satul, in primul razboi mondial. Localul actual a inceput a se construi in anul
1923, prin programul Comitetelor de constructie, din beton armat. A fost finalizat dupa 6 ani,
lucrarile fiind realizate de antreprenorul Hristu Tudor din Braila.
Scoala Nazaru a inceput sa educe copii inca din anul 1846, datorita "Legii invatamantului
elementar obligatoriu si gratuit" (legea instructiunii publice) prin care se repartizeaza din vatra
satului loc pentru construirea bisericii si a unei scoli.
Documentele si inscierile istorice precizeaza ca in anul 1858, in scoala, preda invatatorul
Ene Stoiculescu - Cartea de oranduire nr. 1624 din 1 septembrie 1857.
La 1912 scoala era ruinata si se construia din nou. (Schite - documente si inscrieri din orasul si
judetul Braila scrise de Nae A. Vasilescu 1828 - 1829, cu ocazia implinirii a unui veac de stapanire
Romaneasca " Nazaru" p. 118)

Scoala din satul Muchea s-a infiintat in 1926. Pana in 1928 - 1929, nu a avut nici Biserica.
In sat, in prezent, isi desfasoara activitatea Scoala cu clasele I - IV si Gradinita de copii (Caminul
cultural a fost desfiintat).
In satul Martacesti s-a construit un local de scoala, in anul 1923. Biserica a fost terminata
cu ajutorul credincioşilor satului in anul 2009 si sfintita cu hramul “Sf. Gheorghe” .
Biserica din Cotu Lung cu hramul "Sf. Nicolae" s-a cladit in 1822 si s-a sfiintit in acelasi
an. Inaintea acestei biserici a fost un paraclis, construit in 1835. Actuala Biserica s-a cladit in 1925.
(www.crestinortodox.ro).Scoala dateaza de prin anul 1847 – 1848.
Activitatea educational - culturala, pana in 1944, era supravegheata de Pretura, acesta
raspanzand direct de situatia scolilor, caminelor culturale si a bisericilor. Terenurile
de
sport,
amenajate in fiecare comuna, erau folosite, din lipsa de competitiii, ca imas pentru vite si camp de
instructie pentru premilitari.
Activitatea caminelor culturale se reducea la cursuri pentru agricultura, conferinte, organizarea
de serbari si excursii pentru elevi. Cele mai frecvente erau actiunile legate de omagierea celor
cazuti in razboaie, cultul eroilor capatand amploare dupa primul razboi mondial. De altfel, in
majoritatea comunelor au fost ridicate monumente in memoria celor cazuti pentru independenta si
intregirea tarii si, in fiecare an, Ziua eroilor neamului se cconstituia intr-un prilej de adunare a
intregii comunitati.
Modificarile survenite in exploatatia agricola dupa 1949 - colectivizarea propietatii funciare si
extinderea suprafetelor cultivabile- au determinat elaborarea unor proiecte de sistematizare a
satelor care vizau o dezvoltare pe verticala a acestora, pornindu-se de la centrul civic spre
margine.
Industrializarea si transformarea exploatarii agricole a determinat urmatoarele aspecte:
A) depopularea satelor si "fuga" locuitorilor spre municipiul Braila, unde se stabilesc, ori isi
gasesc locuri de munca, dar continua sa locuiasca la sat (fenomenul navetismului);
B) aparitia unor mari exploatatii agricole, adica a unor IAS - teritoriul com. Siliștea este impartiti
intre IAS Siliștea si IAS Latinu, care isi avea sediul pe teritoriul satului Muchea.
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2.1.3. EVOLUTIA LOCALITATILOR DUPA 1990
Romania dupa 1989 a trecut printr-o tranzitie economica intens resimtita de catre populatia
rurala, care, în mai mare măsură decât rezidenţii din mediul urban, a fost afectată de sărăcie, de
şomaj sau de lipsa accesului la servicii publice de calitate. In noile conditii economice, agricultura a
inceput sa fie practicata pe scara larga in regim de subzistenta, devenind principala sursa de venit.
Aparitia Legii 18/1991, a fondului funciar, a divizat suprafeţele agricole în parcele minuscule
şi a determinat o dispersare a acestora, fapt ce a condus la o scădere accentuată a rentabilităţii
exploataţiilor agricole.
Pe parcursul ultimilor ani fenomenul de declin economic s-a mai atenuat, înregistrându-se o
evoluţie lentă dar pozitivă a economiei, având efecte benefice asupra mediului social.
Dupa 1989, in comuna Siliștea, desi sursele financiare au fost foarte reduse, Primaria si
Consiliul Local s-au preocupat de realizarea unor obiective economice şi sociale care să vină în
ajutorul populaţiei, precum: retea de apa potabila; retea de gaze naturale; intretinerea si repararea
drumurilor comunale; reţea de electricitate, de care dispun aproximativ toate gospodăriile;
imbunatatirea calitatii mediului prin infiintarea unor parcuri comunale si aliniamente; reţea de
telefonie fixă şi mobilă; infrastructuri sanitare formate din: un dispensar, o farmacie; dispensar
veterinar; infrastructura educaţionala bine dimensionată.

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.2.1. CARACTERISTICILE RELIEFULUI

Comuna Siliștea este situată
în partea de nord a judetului Braila.
Acesta este amplasat în sud-estul
României, ocupând o parte din Lunca
Siretului inferior, o parte din Câmpia
Bărăganului, mici porţiuni din Câmpia
Sălcioara şi Câmpia Buzăului, iar în
est, cuprinde Insula Mare a Brăilei.
Fiind situat în câmpie, relieful este în
general uniform cu aspectul unui şes,
cu altitudini ce nu depăşesc 50 m,
peisajul fiind monoton şi fără bariere
naturale, singurele accidente de teren
fiind apele curgătoare, crovurile şi
depresiunile lacustre.

PATJ Braila-Faza II-Identificarea elementelor care conditioneaza
dezvoltarea, cu evidentierea problemelor si disfunctionalitatilor
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 Conditii geomorfologice
Teritoriul administrativ al comunei Siliștea se incadreaza din punct de vedere geomorfologic
in unitatea Campiei Brailei, subunitatea Campul Gemenele-Romanu si in Campia Siretului Inferior.
Limita dintre lunca si campie este marcata de un povarnis care atinge o inaltime de cca. 20 m in
zona Brailita.
Câmpul Gemenele-Romanu este un interfluviu acoperit de nisipuri fluviatile, transportate de
vant si fixate mai apoi in special de vita-de vie. Altitudinea medie este de 25 m.
Campia Siretului Inferior este o lunca inca in formare si care se deosebeste de Baragan
sub raport structural, morfologic si pedologic si se aseamana din punct de vedere climatic. Fata de
Baragan, in care predomina campiile inalte, aceasta campie este joasa, plana, cu multe albii
parasite, inclinata de la vest la est, sens in care cotele de nivel scad de la 25 m in vest, pana la
5…6 m in zona Zagna-Vadeni. Lunca Siretului în acest sector este constituită din depozite
aluvionare fine (predominant argiloase), fapt care a permis stagnarea apelor meteorice şi formarea
bălţilor. În prezent, datorită acţiunii antropice, unele din aceste lacuri şi bălti au fost secate, altele
dimpotrivă find modernizate, extinse şi transformate în pescării. În cadrul acestor pescării relieful
capătă aspect deltaic, cu numeroase canale, iazuri, heleştee.
Lunca Siretului prezinta o înclinare din amonte spre avale si dinspre contractul cu Câmpia
Brailei spre albia Siretului. Altitudinea cea mai mare este de 13-15 m în zona Maxineni-Olaneasca,
iar cea mai mică în jur de 5-6 m în zona de varsare a Siretului în Dunăre.
Între confluenţele Râmnicului Sărat şi Buzăului cu Siretul, lunca are cea mai mare lăţime
(25-30km), depăşind chiar lunca Dunării, fapt datorat zonei de subsidenţă din cursul inferior al
Siretului. Subsidenţa se reflectă în această regiune prin convergenţa râurilor, aluvionarea intensă a
albiilor, meandrarea puternică, abaterea Siretului către nord şi rămânerea cursurilor părăsite pe
partea dreaptă.
În prezent, ca urmare a actiunii de îndiguire, lunca Siretului a fost scoasă de sub inundatii si
suprafeţe mari de teren au intrat în circuitul agricol.


Conditii geologice

Sub raport genetic, teritoriul judetului Braila, ca portiune a Campiei Romane, poarta
amprenta evolutiei acesteia. Campia Romana reprezinta o zona larga, depresionara, cu caracter
subsident, situata la contactul dintre geosinclinalul carpatic, Platforma Moesica, Podisul
Moldovenesc si Horstul Dobrogean, denumita si depresiunea Valaha.
Fundamentul precambrian, reprezentat de sisturile verzi si cele paleozoice, se intalneste la
suprafata pe malul dobrogean al Dunarii si se afunda din ce in ce mai mult catre vest, ajungand la
1500m la Martacesti, iar sub albia Buzaului, la 3500m. Peste aceste formatiuni, urmeaza
succesiunea depozitelor neogene: tortonian (marne calcaroase, nisipuri grezoase si calcare
organogene), sarmatian, la cca. 3000m adancime (marne, nisipuri, gresii), meotian, la 2400m
(nisipuri), dacian, la 1500m (nisipuri, marne, argile), levantin, de la 1500m la 500m (argile, marne,
nisipuri) si cuaternar pe aproximativ 400 m grosime (argile, nisipuri, pietrisuri si depozite
loessoide).
Aceasta stiva de depozite s-a depus intr-un mediu marin si denota o continuitate de
sedimentare din sarmatian pana in cuaternarul inferior (pleistocen), cand arealul oriental al
Campiei Romane mai era inca ocupat de un lac relict.
Analiza comparativă a faciesurilor litologice ale depozitelor cuaternare de pe marginea
vestică a lacului existent încă în Pliocen, faţă de marginea lui nord-estică, permite enunţarea unor
concluzii în ceea ce priveşte extinderea zonei de subsidenţă, regimul de sedimentare şi evoluţia
reţelei hidrografice din Câmpia Română. Astfel se poate spune că subsidenţa formaţiunilor
sedimentare începută din Sarmaţian atinge amplitudinea maximă în Pliocen şi începutul
Cuaternarului. Scufundarea acestei zone continuă şi astăzi, fapt pus în evidenţă de convergenţa
către această zonă a apelor din partea de NE a Câmpiei Române. Apariţia lacurilor şi bălţilor din
regiune, poate fi privită tot ca o consecinţă directă a acestei subsidenţe.
Sub depozitele loessoide, fluviatile si eoliene care alcatuiesc orizontul de la suprafata,
cuaternarul mai este reprezentat si de stratele de Candesti, constituite din nisipuri si pietrisuri cu
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intercalatii argiloase, de varta Pleistocen inferior, stratele de Fratesti, cu nisipuri si pietrisuri
(Pleistocen inferior), un complex marnos (Pleistocen mediu) si nisipurile de Mostistea (Pleistocen
superior) – nisipuri si nisipuri argiloase cu resturi de Mammuthus primigenius.
2.2.2. RETEAUA HIDROGRAFICA
Perimetrul comunei Siliștea este scaldat de doua cursuri de apa: raul Buzau si raul Siret.
Pe teritoriul administrativ al comunei Siliștea, la hotarul dintre comuna Vadeni spre apa Siretului,
se afla paraul Zagna, care de multe ori seaca vara si peste care s-a construit un pod de barne.

2.2.3. CLIMA
Comuna Siliştea se află în zona climatică continentală, în ţinutul climei de câmpie, climat de
stepă. Verile sunt secetoase, călduroase şi uscate, iar iernile sunt reci şi au zăpadă puţină.
Regimul precipitaţiilor are o foarte mare variabilitate în timp şi spaţiu, reflectând tipul de climat
continental.
În cursul anului 2009, temperaturile medii lunare înregistrează o creştere continuă din luna
ianuarie până în luna iulie, apoi o descreştere din august până în decembrie, evidenţiind
contrastele termice dintre iarnă şi vară. Valorile temperaturii aerului, înregistrate în anul 2009 şi
cantităţile de precipitaţii se regăsesc în tabelul de mai jos:
Temperatura
medie
Normală
climatol
ogică
10,80C

Temperatura maximă

Temperatura
minimă

2009

absolută

2009

absolută

2009

Normală
climatologică

2009

12,00C

40,50C
22.07.1943

38.00C
24 iul.

-26,50C
08.01.1947

-16.9
22 dec.

441,8 l/m²

420.2
l/m²

Cantitatea de
precipitaţii

Sursa : Administraţia Naţională de Meteorologie – Bucureşti
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Temperatura minimă înregistrată în anul 2009 a fost -16,90C, mai scăzută faţă de minima
din anul 2008 (-15.10C), însă mai ridicată faţă de minima absolută înregistrată în ianuarie 1943 (26,50C).
Temperatura maximă s-a înregistrat în luna iulie având o valoare de 38,00C, mai scăzută
faţă de maxima anului 2008 (38,50C), faţă de maxima din anul 2007 (41,50C) şi faţă de maxima
absolută înregistrată până în anul 2007, (40,50 în iulie 1943).Temperatura medie a fost mai
ridicată, iar cantitatea de precipitaţii mai scăzută faţă de normala climatologică.
Cantitatea anuală de precipitaţii
Regimul precipitaţiilor are o foarte mare variabilitate în timp şi spaţiu, reflectând tipul de
climat continental. In medie cad anual 400-500 l/mp. Cele mai multe precipitaţii cad în perioada
mai – august, iar cele mai puţine toamna şi iarna. Totuşi, în ultima parte a verii, datorită zilelor
îndelung senine şi a temperaturilor ridicate creşte mult deficitul de saturaţie, fapt ce intensifică
procesul de evaporaţie şi ca urmare, iarba se usucă, iar culturile neirigate suferă.
Din totalul precipitaţiilor, cca 60 % cad între 1 aprilie şi 30 septembrie, perioadă când
plantele au mai multă nevoie de umiditate. In anotimpul rece ninge în medie 15 – 16 zile, totalizând
20 – 23% din cantitatea totală de precipitaţii.
Cantităţile de precipitaţii înregistrate în perioada 2006 – 2009
Lunile anului

Cantitatea
l/m2
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2006

-

195,6

391

208,2

263,8

-

83,4

108,6

413,8

-

-

-

2007

-

-

-

-

124,5

-

-

249,6

102

243

83

-
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Lunile anului

Cele mai mari cantităţi de precipitaţii s-au înregistrat în luna septembrie a anului 2006 şi
cele mai mici în luna aprilie a anului 2009. Apele din precipitaţii au înregistrat valori ale pH - ului
care s-au situat în intervalul 5,6 - 7,46 unităţi de pH în anul 2006, 5,7-7,54 unităţi de pH în anul
2007 şi 5,6 -6,73 unităţi de pH în anul 2008, 6,3 – 7,88 unităţi de pH în anul 2009, valori ce indică
faptul că în decursul celor trei ani nu s-au înregistrat precipitaţii acide.
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Harta climatică a României

Harta precipitaţiilor în România

Cantitatea mică de apă anuală de precipitaţii este explicată prin predominarea maselor de
aer continental provenite din anticiclonul siberian ce pătrunde în ţara noastră şi care este cunoscut
sub numele de crivăţ. Acesta este înregistrat mai ales în luna ianuarie, când atinge o intensitate de
peste 20m/s. Zilele când suflă Băltăreţul şi vântul de vest sunt în general zile cu precipitaţii. In
medie vântul bate 70 zile cu peste 11 m/sec.
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2.2.4. CARACTERISTICI GEOTEHNICE


Conditii tectonice

Fenomenul tectonic care a actionat si mai actioneaza si in prezent in judetul Braila, este
miscare ade subsidenta, fenomen care influenteaza fizionomia actuala a reliefului. Aceasta
miscare, care cuprinde cursul inferior al raurilor Siret si Fluviul Dunarea are drept consecinta
aluvionarea luncilor, inecarea teraselor fluviatile inferioare prin aluviuni, schimbarea cursurilor
raurior in cadrul luncilor, colmatarea gurilor unor mici afluenti si transformarea lor in limane
fluviatile.
Caracteristicile macroseismice ale terenului din zona comunei Siliștea, conform
prevederilor normativului P 100-1/2006, sunt acceleratia terenului pentru proiectare ag = 0,24 g si
perioada de control (colt) Tc = 1,0 secunde.


Stratificatia terenului

Lucrarile geotehnice executate in zonele propuse pentru studiu, au evidentiat succesiuni
litologice diferite ale terenului de fundare in cele doua formatiuni geomorfologice evidentiate
anterior: Campul Gemenele-Romanu si Campia Siretului Inferior.
In zona Campului mai inalt, Gemenele-Romanu, forajele au interceptat prezenta in
suprafata a unui strat superficial de sol vegetal, avand grosimea de 0,8…1,1m.
Sub stratul de sol vegetal, se intalneste un pachet loessoid macroporic, alcatuit din loess
argilos si loess prafos galben, de consistenta plastic vartos...plastic curgator, intalnit pana la
adancimi cuprinse intre 4,2…6,1 m, urmat de un strat de praf nisipos si nisip fin galben, curgator,
imersat, interceptat pana la adancimea de investigare de 8,0 m de la cota terenului.
La adancimi mai mari, sub 35…50 m, se dezvolta „stratele de Fratesti”, reprezentate de
aluviuni mai grosiere, nisipuri medii si mari, pietrisuri de diferite dimensiuni, cu rare intercalatiii
subtiri, argiloase, care cantoneaza acviferul de adancime, cu calitati de potabilitate.
Nivelul hidrostatic al apelor freatice a fost interceptat in forajele executate, la adancimi
cuprinse intre 2,5… 5,5 m de la cota terenului natural si are caracter oscilant sezonier.
In zonele de lunca ale Campiei Siretului Inferior, sub stratul superficial de sol vegetal de
0,4…0,5 m grosime, se intalneste un complex aluvionar, alcatuit din alternante de strate subtiri,
predominant argiloase, reprezentate de argile si argile prafoase galbene, galbui-negricioase,
cenusii, brune, consistente…moi, prafuri argiloase sau prafuri nisipoase galbene, cenusii sau
maronii, plastic curgatoare, nisipuri argiloase sau nisipuri prafoase galbene sau galben-cafenii,
cenusii sau galben-cenusii, curgatoare, imersate.
La adancimi mai mari, se dezvolta „stratele de Fratesti”.
Stratificatia interceptata este de tip incrucisat, de varsta recenta, cu variabilitate litologica
mare, atat pe orizontala cat si pe verticala, caracteristica zonelor de lunca inundabila ce se
dezvolta de o parte si de alta a cursurilor de apa.
Nivelul hidrostatic al apelor freatice, cantonat de intercalatiile permeabile din aluviuni, are
caracter ascensional si s-a stabilizat in foraje, la adancimi de 1,5…2,6 m de la cota terenului.
Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel de +0,5...1,5 m, influentate direct de
regimul precipitatiilor si de nivelul apelor raurilor Siret si Buzau.


Caracterizarea geotehnica a terenului

Analizele de laborator efectuate asupra probelor de pamant prelevate din lucrarile
geotehnice executate in amplasamentele studiate, precum si din lucrari anterioare din zona, au
evidentiat urmatoarele valori ale principalilor indici geotehnici ai orizontului loessoid:
-umiditatea naturala, w = 18,5...26,1 %;
-plasticitatea, Ip = 14,0...15,4 %,
Ic = 0,11...0,81;
-gradul de umiditate, Sr = 0,45...0,85;
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-greutatea volumica,  = 16,2...18,0 kN/m3 in stare naturala si

d= 13,6...14,3 kN/m3 in stare uscata;
-porozitatea, n = 48,0...52,8 %;
-indicele porilor, e = 0,92...1,12;
-modulul de deformatie edometric, M2-3= 30,3...81,3 daN/cm2 in stare naturala, si
Mi2-3= 33,5...47,0 daN/cm2 in stare inundat initial;
-coeficientii de tasare specifica, p2= 4,2...5,3 % (stare naturala), p2i = 6,0...7,4 % (stare
inundat initial) si p3i= 9,7…11,4 % (stare inundat initial);
-unghiul de frecare interna,  = 17…19,50;
-coeziunea, c = 0,18...0,21 daN/cm2;
-tasarea specifica suplimentara prin umezire, im3= 4,4...5,2 %.
Pentru orizontul aluvionar, intereceptat in Lunca Siretului, retinem urmatoarele valori ale
principalilor indici geotehnice ai terenului de fundare aluvionar:
-umiditatea naturala, w = 19,0…41,5 %;
-plasticitatea, Ip = 11,4...35,2 %,
Ic = 0,13...0,60;
-gradul de umiditate, Sr = 0,45…0,94;
-greutatea volumica, d= 17,5…19,3 kN/m3 in stare naturala si

d = 13,9…14,8 kN/m3 in stare uscata;
-porozitatea, n = 45,0…50,0 %;
-indicele porilor, e = 0,82…1,0;
-modulul de deformatie edometric, M2-3= 55,4…88,7 daN/cm2 in stare naturala;
-coeficientii de tasare specifica, p2 = 3,3…4,8 % (stare naturala), p3 = 5,5…8,6 % (stare
naturala) ;
-unghiul de frecare interna,  = 15...190 ;
-coeziunea, c = 0...0,36 daN/cm2;
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Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control (colt),
Tc a spectrului de răspuns. Cod P100-1/2006 (Elaborator UTCB)

2.2.5. RISCURI NATURALE
Identificarea si definirea riscurilor naturale existente pe teritoriul comunei Siliștea sunt in
conformitate cu Hotararea nr. 382 din 2 aprilie 2003. Analiza este prezentata la punctul 2.8.
a) cutremure de pamant - fenomene de faliere a scoarţei terestre
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc
natural- comuna Siliștea se afla in zona de intensitate seismica exprimata in grade MSK- VIII/1.
Perioada de revenire este de cca 50 ani.
- la nivel de judet, conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila, 2009”
prezentate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, intensitatea
maximă probabilă a seismelor în judeţul Brăila este de gradul VIII, pe scara MSK–64.
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, riscul de cutremur pentru comuna Siliștea este de tip –
principal (C);
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Sursa: www.mdrt.ro
b) inundatii- ploi torenţiale, topiri bruşte de zăpadă, accidente produse la lucrările existente pe
cursurile râurilor – rupturi de baraje, diguri, canale, deteriorarea regularizării cursurilor de apă – sau erori
umane legate de exploatarea construcţiilor hidrotehnice şi de opturarea albiei râurilor prin depozitarea de
diverse materiale, amplasări necorespunzătoare de construcţii noi etc
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc
natural- comuna Siliștea se afla in lista unitatilor teritoriale afectate de inundatii, pe cursuri de apa.
- la nivel de judet, conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila, 2009”
prezentate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, inundatiile sunt
provocate de precipitaţiile abundente şi debitele excepţionale ale cursurilor de apă, amplificate în
eventualitatea avarierii digurilor de protecţie.
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, riscul de inundatii pentru comuna Siliștea este de tip –
secundar (id);
-conform „Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Siliștea,
2011”, pe teritoriul comunei Siliștea inundatiile sunt provocate de raul Siret si pot afecta locuintele
din satele Vamesu, Cotu Lung, Cotu Mihalea si Muchea. Apararea impotriva inundatiilor pe raul
Siret este asigurata de indiguirea Latinu-Vadeni-Desirati.
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Sursa: www.mdrt.ro
c) alunecari teren- alunecări de teren: precipitaţii atmosferice care pot provoca reactivarea unor
alunecări vechi şi apariţia alunecărilor noi, eroziunea apelor curgătoare cu acţiune permanentă la baza
versanţilor, acţiunea apei subterane, acţiunea îngheţului şi a dezgheţului, acţiunea cutremurelor care
reactivează alunecările vechi sau declanşează alunecări primare, săpături executate pe versanţi sau la baza
lor; defrişarea abuzivă a plantaţiilor şi a pădurilor, care produce declanşarea energiei versanţilor.
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc
natural- potentialul de producere a alunecarilor de teren in zona in care se afla comuna
Siliștea este scazut si probabilitatea de alunecare este practic zero.
- la nivelul judetului, conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila, 2009”
prezentate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, alunecarile de
teren afecteaza mun. Braila şi malurile înalte ale Dunării, Siretului şi Buzăului.
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Siliștea este expusa riscului de alunecari de teren de
tip –secundar (at/pt);
-conform „Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Siliștea,
2011”, nu exista zone care pot fi afectate de alunecari de teren pe raza comunei.
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Sursa: www.mdrt.ro
ALTE TIPURI DE RISC NATURAL cf. cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila,
2009” prezentate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila si „Planul
de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Siliștea, 2011”
Conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila, 2009” prezentate de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, sunt posibile – şi
frecvente – fenomene meteo periculoase: furtuni, grindină, polei, înzăpeziri, îngheţ la sol, chiciură
ş.a.
Situaţiile cele mai probabile care ar putea crea pericolul inundaţiilor în judeţul Brăila sunt
următoarele:
1. Topirea rapidă a zăpezilor în zonele montane şi colinare, la sfârşitul iernilor cu precipitaţii
abundente, urmate de creşteri bruşte ale temperaturii aerului.
2. Aglomerarea de sloiuri de gheaţă şi crearea de zăpoare pe rauri.
3. Ruperi de nori şi ploi torenţiale care se produc la sfârşitul primăverii şi pe timp de vară, provocând
creşterea masivă şi bruscă a debitelor râurilor din judeţ.
4. Ruperea unor baraje pe Dunăre (Bratislava, Porţile de Fier), Siret (Paşcani, Bacău, Călimăneşti), ori
Buzău (Siriu şi Cândeşti).
În afara cursurilor naturale pe teritoriul judeţului Brăila sunt importante reţele antropice, elemente ale
structurii de irigaţii–desecări: Terasa Brăilei, terasa Viziru, sistemul zonal din interfluviul Ialomiţa–Călmăţui.

Furtunile sunt fenomene meteorologice care au căpătat aspecte de constanţă şi în ţara
noastră. Acestea s-au manifestat în ultimii ani şi în judeţul Brăila, au provocat pagube locale
importante şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică.
Incendiile de pădure- Posibilitatea producerii unor incendii de pădure este ridicată pe
timpul verii, când temperaturile depăşesc frecvent 300C – se manifestă fenomenul de secetă şi
litiera este uscată.
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In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Siliștea, față de riscurile prezentate mai sus, este
expusa si la :
-seceta –tip principal de risc (S);
-avalansa/ inzapeziri- tip de risc principal (Inz);
-incendii de padure- secundar (ip).
Conform „Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Siliștea, 2011” alte
tipuri de risc natural care pot afecta UAT Siliștea sunt:
a). seceta, inzapeziri si viscole, furtuni insotite de caderi masive de grindina etc.
- Seceta – În urma acestui fenomen, debitele cursurilor de apă scad, determinând
scăderea cantităţii din pânza de apă freatică şi totodată cantitatea de apa din fântâni. Odată cu
apariţia acestui fenomen creşte posibilitatea producerii de incendii asupra vegetatiei uscate.
- Inzapeziri si viscole – sunt fenomene care afecteaza intreg teritoriul administrativ al
comunei;
- Furtunile insotite de caderi masive de grindina – localitatea Siliștea poate fi afectata
de acest fenomen in toate anotimpurile.
b) Incendii de pădure – pe teritoriul administrativ al comunei Siliștea incendiile pot aparea in
Lunca Siretului, unde se gasesc aproximativ 284 ha de padure;
2.3. RELATII IN TERITORIU

 Incadrare in judet
Comuna Siliștea este situata in partea de nord a judetului Braila, la o distanta de 10 km fata
de municipiul Brăila-resedinta de judet.
În componenţa teritoriului administrativ Siliștea intra satele: Muchea, Cotu Lung, Cotu
Mihalea, Martacesti si Vamesu, si satul de resedinta Siliștea.

Harta Unitaţilor Administrativ teritoriale UAT,

Harta Judeţului Braila (Harta rutiera, politica, administrativa

Judetul Braila (www.portal-braila.ro)

Teritoriul administrativ al comunei Siliștea se invecineaza cu:
 la nord - teritoriul comunelor Independenta (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului
administrativ intre UAT Siliștea si UAT Independenta, nr.311/17.01.2011) si Branistea (cf.
procesului verbal privind stabilirea hotarului administrativ intre UAT Siliștea si UAT Branistea,
nr.312/17.01.2011) din judeţul Galaţi;
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 la sud - teritoriul comunei Tudor Vladimirescu (cf. procesului verbal privind stabilirea
hotarului administrativ intre UAT Siliștea si UAT Tudor Vladimirescu, nr.4102/28.07.2010);

 -la est - teritoriul comunei Vădeni (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului administrativ
intre UAT Siliștea si UAT Vadeni, nr.5899/10.11.2010);

 -la sud - est- teritoriul comunei Cazasu (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului
administrativ intre UAT Siliștea si UAT Cazasu, nr.3875/14.07.2010);

 -la nord-vest - teritoriul comunei Maxineni (cf. procesului verbal privind stabilirea hotarului
administrativ intre UAT Maxineni si UAT Siliștea, nr.5063/23.09.2010);

 -la vest- teritoriul comunei Romanu (cf. procesului verbal

privind stabilirea hotarului

administrativ intre UAT Siliștea si UAT Romanu, nr.4704/01.09.2010).

Teritoriul administrativ este strabatut de urmatoarele artere de circulatie:
-DN 23-traverseaza satul Muchea;
- DC6 ce trece prin Siliștea, facand legatura intre DN23 si DJ 221 ;
-la Cotu Lung se ajunge din DN23 prin DJ 255A;
-celelalte sate Vamesu si Cotu Mihalea sunt legate de DJ 255A prin DC3 si DC4;
-DJ 255 A face legatura intre DN23 si fermele fostului IAS si continua traseul pana la trecere
bac Gropeni.

Sursa: ro.wikipedia.org



Incadrare in Regiunea de dezvoltare Sud-Est

Comuna Siliștea din judetul Braila se incadreaza in Regiunea de dezvoltare Sud-Est,
constituita prin asocierea benevola a judetelor: Braila, Buzau, Constanţa, Galaţi, Tulcea si
Vrancea.
In Romania exista 8 regiuni de dezvoltare, numite dupa pozitia geografica în tara: NordVest, Nord-Est, Sud-Vest, Sud-Est, Sud, Vest, Centru, Bucuresti si Ilfov; au fost constituite în baza
unor convenţii încheiate între reprezentanţii consiliilor judeţene în scopul realizării unor obiective
de interes comun; nu sunt unitati administrativ-teritoriale si nu au personalitate juridica;
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funcţionează în baza prevederilor legii nr. 315 din 28 iunie 2004 privind dezvoltarea regională în
România.
Regiunea Sud-Est este situată în partea de sud-est a României, acoperind 35.762 km² sau
15 % din suprafața totală a țării si este a doua ca mărime din cele 8 ale României.

Sursa: Strategia de Dezvoltare Durabila a Judeţului Braila 2010-2015

Regiunea Sud-Est, in contextul integrarii in Uniunea Europeana, va reprezenta o granita
importanta cu Moldova si Ucraina, constituind astfel extremitatea estica a Europei continentale.
Granita cu aceste state, dar si cu Bulgaria la sud, precum si deschiderea la Marea Neagra, atat
prin litoralul romanesc, cat si prin gurile de varsare ale Dunarii, ii ofera Regiunii Sud-Est o
importanta geopolitica si geostrategica deosebita, atat pentru UE, cat si pentru NATO
(http://www.adrse.ro/Regiunea/Regiunea.aspx).

Asezare geografica Regiunea Sud Est
sursa: Violette Rey, coordonator, Atlasul României (ed a II-a), Ed. RAO, Bucuresti, 2006
cf. “Audit teritorial al Regiunii de Dezvoltare Sud Est 2010-2020”
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Din punct de vedere al relationarii comunei Siliștea, analiza care se prezinta in continuare
este conform cu urmatoarele documentatii de planificare:

 P.A.T.N.

Planul de Amenajare a Teritoriului National

 Sectiunea I - Retele de transport

 Sub aspectul „Directiilor de dezvoltare a retelei de cai rutiere”: in judetul Braila, pe
directia Giurgiulesti-Galati-Braila-Slobozia-Calarasi este prevazuta construirea unei autostrazi iar
pe directia Buzau-Braila este prevazuta construirea unui drum expres sau cu 4 benzi; un pod nou
este prevazut pe Dunare, la Braila.

B- Sub aspectul „Directiilor de dezvoltare a retelei de cai feroviare”: in zona comunei nu
sunt prevederi, insa, pe directia Buzau-Faurei-Braila-Galati, PATN prevede linie de cale ferata
conventionala, cu viteza pana la 160 km/h pe trasee existente reabilitate. Este prevazut
construirea unui pod peste Dunare, la Braila.
C- Sub aspectul „Directiilor de dezvoltare a retelei de cai navigabile”: Dunarea este
calea navigabila cea mai apropiata de zona studiata, peste care trece si Coridorul paneuropean de
transport VII, cu port la Braila, la care sunt prevazute lucrari de amenajare si modernizare. Pentru
punctul de traversare cu bacul si de acostare pentru nave de pasageri din acest port sunt
prevazute lucrari de modernizare. Tot aici, sunt prevazute si puncte de trafic noi RO-RO si porturi
turistice si debarcadere pentru nave de pasageri.
D- Sub aspectul „Directii de dezvoltare a retelei de aeroporturi”- este prevazut
construirea unui aeroport nou în zona Galaţi – Brăila, ce va fi dispus în zona de nord - vest a
municipiului Brăila.
E-„Directii de dezvoltare a retelei de transport combinat”- nu sunt prevederi pentru zona
studiata.
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 Sectiunea a II-a-Apa
A- Resursele de apa dulce - comuna Siliștea are teritoriul amplasat in doua bazine
hidrografice: Siret si Dunarea.
Nr.
crt
XI
XIII

Bazinul hidrografic

Subterane

De suprafata

Siret
Dunarea

772
1129

2.570
20.075

B- Apa pentru populatie – pentru comuna Slistea nu sunt prevederi. Prognoza prelevarilor
pentru populatie - bazinele hidrografice Siret si Dunarea sunt:
Nr.
crt
XI
XIII

Bazinul hidrografic

Valoare prognozata pe
termen lung
770
472

Siret
Dunarea

C- Apa pentru industrie – in zona comunei Siliștea sunt resurse de apa poluata de
industrie, care necesita masuri de reabilitare pe termen lung.
D- Apa pentru irigatii – zona studiata cuprinde suprafete amenajate cu lucrari de irigatii si
desecari, in sisteme de peste 1.000 ha.

 Sectiunea a III-a- Zone protejate
A- Zone naturale - comuna Siliștea se afla in zona dominant agricola.
B- Zoneconstruite - in zona comunei Siliștea concentrarea in teritoriu a patrimoniului
construit cu valoare culturala de interes national este mica.

 Sectiunea a IV-a- Reteaua de localitati
In ierarhizarea localitatilor rurale pe ranguri, localitatea Siliștea are rangul IV, fiind reşedinţă
de comună. Satele Muchea, Cotu Lung, Cotu Mihalea, Martacesti si Vamesu au rangul V.
Termenul „rang” este definit ca fiind o expresie a importantei actuale si in perspectiva
imediata a unei localitati in cadrul retelei din punct de vedere administrativ, politic, social,
economic, cultural etc., in raport cu dimensiunile ariei de influenta polarizate si cu nivelul de decizie
pe care il implica in alocarea de resurse. Aceasta importanta trebuie sa isi gaseasca
corespondentul si in nivelul de modernizare.
Elementele şi nivelul de dotare ale localităţilor rurale de rang IV sunt:
- sediu de primărie-DA;
- grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială-DA;
- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic-DA;
- poştă, servicii telefonice-DA;
- sediu de poliţie şi de jandarmerie-DA/NU;
- cămin cultural cu bibliotecă-DA;
- magazin general, spaţii pentru servicii-DA;
- teren de sport amenajat- faza proiect;
- parohie-DA;
- cimitire-DA;
- staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto- NU/DA;
- dispensar veterinar-DA;
- sediu al serviciului de pompieri-NU;
-puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor-DA;
- alimentare cu apă prin cişmele stradale-DA.

38

 Sectiunea a V-a- Zone de risc natural –
A - Cutremure de pamant, comuna Siliștea se afla in zona de intensitate seismica
exprimata in grade MSK- VIII/1. Perioada de revenire este de cca 50 ani.
B - Inundatii- teritoriul administrativ al comunei Siliștea este afectat de inundatii, pe cursuri
de apa.
C - Alunecarile de teren- nu afecteaza zona studiata.

 P.A.T.J.

Planul de amenajare a teritoriului judetean Braila

In prezentarea zonelor principale ale judetului Braila, comuna Siliștea apartine Zonei nord-

vest.

Sursa : PATJ Braila: Faza III – Diagnostic prospectiv si general, evaluarea decalajului dintre situaţia actuală şi cea
anticipată şi dorită pentru orizontul stabilit

Factorii favorabili pentru dezvoltarea acestei zone - extras din PATJ Brăila:
- zonă adiacentă limitelor de nord şi de vest ale judeţului, axată pe traseul DN 23
- prezenţa traseelor majore de infrastructură de transport- rutier, magistrale de transport
energie electrică, gaze naturale, cablu fibra optică
- patrimoniu natural valoros-Lunca Siretului inferior
- resurse hidrografice şi piscicole- Valea Siretului, Valea Buzăului, Lacul Măxineni
- potenţial agricol ridicat şi cu posibilitate de diversificare a activităţilor agricole
- patrimoniu cultural: Mînăstirea Măxineni, fond etnografic ansamblu de arhitectură
populară, tradiţii legate de pescuit
- relativ mare productivitate agricolă, varietate in producţia vegetală, producţie animală
- relativ mari dimensiuni ale exploataţiilor agricole, utilizare a utilajelor agricole
- prezenţa industriei prelucrătoare- com. Măxineni
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- prevederi de dezvoltare a infrastructurii rutiere şi CF

Probleme principale - extras din PATJ Brăila:
- caracter rural predominant, lipsa oraşelor
- slaba dezvoltare a activităţilor industriale şi a serviciilor
- insuficientă valorificare a potenţialului agricol
- slabă dezvoltare a sectorului zootehnic
- număr redus de salariaţi, raport de dependenţă după vârstă ridicat
- scăderi de populaţie, mortalitate ridicată, mortalitate infantilă ridicată, densitate mică a
populaţiei, populaţie risipită în numeroase localităţi
- deficit de servicii medicale şi de educaţie, insuficiente dotări culturale şi sportive
- volum şi pondere mică a salariaţilor în industria prelucrătoare
- insuficientă valorificare a potenţialului natural, infrastructură turistică slab dezvoltată
- risc de poluare a apei, aerului, solului , de degradare a fondului forestier
- dezvoltare foarte deficitară a activităţilor economice: industrie prelucrătoare, servicii,
turism
- risc de inundaţii, seismicitate mare
- deficit de vegetaţie forestieră

Priorităţi - extras din PATJ Brăila:
- susţinerea dezvoltării unui pol de dezvoltare rurală sub aspect social, economic, al
echipării edilitare, îmbunătăţirea calităţii fondului construit
- imbunătăţirea reţelei locale de transport pentru creşterea accesibilităţii satelor
- realizarea drumului expres şi a podului peste Dunăre care vor creşte accesibilitatea
localităţilor la coridorul IX de transport european
- susţinerea diversificării activităţilor economice- industrie, servicii, diversificarea producţiei
agricole şi a serviciilor din agricultură
- protejarea şi valorificarea patrimoniului natural şi cultural prin turism
- imbunătăţirea calităţii fondului funciar şi creşterea suprafeţelor împădurite
- proiecte comune de dezvoltare cu localităţile din judeţele Vrancea şi Galaţi
In ceea ce priveste infrastructura majora, teritoriul comunei Siliștea este traversata de:
-conducte transport gaze naturale de inalta presiune DN 400, 500, 600 si DN 500, 600,
800 ;
-traseul de fibre optice Brăila – Siliștea – Romanu – Movila Miresii – Gemenele –
Râmnicelu – Maxineni ;
-linie electrica aeriana LEA 110Kv.
Linga soseaua ce duce spre Focsani- DJ 202 se afla cea mai puternica si mai bine dotata
statie de comprimare gaz metan din Romania.
Statia a fost pusa in functiune in 1980, avind in dotare doua compresoare de productie
americana, "Solar Centaur", de 3800 CP fiecare, iar din 1994 a intrat intr-un proces de modernizare.
Rolul ei este de a mari presiunea gazului metan ce vine din import, prin statia de tranzit si masurare
de la Isaccea, de la 25 bari la 35 bari. Astfel, gazul are o viteza mai ridicata de deplasare pe
conducta, existind posibilitatea de a fi preluat la un debit mai mare de la rusi. Ce iese din statie se
indreapta spre Bucuresti, alimentind si orasele Urziceni, Slobozia, Calarasi si Buzau. Braila este
"intepata" in conducta care vine de la Isaccea inainte ca aceasta sa intre in centrul de presurizare.
Statia de la Siliștea apartine Societatii Nationale de Gaze Naturale (SNGN) Medias, divizia
transport gaze si in ultimii ani beneficiaza de o atentie sporita. Ei i-au fost repartizate trei grupuri de
presurizare, ce au fost dislocate de la doua statii similare, Bateni, judetul Covasna si Sinca, judetul
Brasov, unde se comprima gaz provenit din zacamintele interne. Redistribuirea turbocompresoarelor
s-a facut tinindu-se cont probabil de faptul ca rezervele nationale au scazut, in timp ce nevoia de
importare e mai mare. (cf.’’Ziarul de IASI’’ - 12 oct 2008)
In anul 2010 a fost aprobat obiectivul de investitii ‘’Asigurarea revesibilitatii curgerii gazelor
naturale la SMG Isaccea 1, respectiv SMG Negru Voda 1, in vederea cresterii sigurantei in
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aprovizionarea cu gaze a Romaniei si Bulgariei ‘’, amplasat in incinta Statiei de Turbocompresoare
Siliștea, obiectiv tehnologic existent proprietate SNTGN TRANSGAZ SA Medias. Valoarea
estimativa a lucrarilor: cca 3,1 milioane euro, din care pentru protectia mediului cca 20.000 euro,
incluzand lucrari pentru readucerea terenurilor la starea initiala.
Investitia este dedicata strict situatiilor de intrerupere temporara a importurilor de gaze
naturale din Federatia Rusa. Ca urmare, instalatiile tehnologice ce fac obiectul acestui proiect vor
functiona numai in situatiile de intrerupere (din cauze tehnice sau comerciale) a importurilor de gaze
din Rusia.

 P.A.T.Z. P. Braila

Planul de amenajare a teritoriului zonal - Zona Periurbana Braila

UAT Siliștea intra in componenţa zonei periurbane al municipiul Braila formata din 20 unităţi
teritorial-administrative dintre care ponderea, ca importanta, o au cele doua orase care formeaza
sistemul urban (Braila şi Galati). Celelalte 18 UAT-uri componente sunt localizate pe cele trei
judete, astfel:
-jud. Brăila: Frecăţei, Măraşu, Siliştea, Romanu, Cazasu, Tudor Vladimirescu, Chiscani,
Tichilesti, Traian, Gropeni;
-jud. Galaţi : Sendreni, Branistea;
-jud. Tulcea : Carcaliu, Măcin, Jijila, Smârdan, I. C. Bratianu.
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Zona Periurbană Brăila deţine un potenţial remarcabil de dezvoltare pe termen mediu şi lung,
în principal pe baza rolurilor teritoriale de anvergură pe care le poate juca, fiind parte a Sistemului
Urban Brăila-Galaţi (Legea 351/2001 – P.A.T.N. secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi), potenţială
a doua zonă metropolitană a României şi cea mai mare pe Dunărea inferioară, potenţial sistem
Brăila-Galaţi-Tulcea, hub la Dunăre în relaţia cu Ucraina şi autostrada Mării Negre, precum şi in
relaţia transfrontalieră estică a Uniunii Europene. Acest potenţial este pe cât de fabulos pe atât de
critic deoarece, pentru a câştiga capacitatea de a gestiona acest rol, este necesară configurarea
şi funcţionarea ca administrare pe mai multe nivele, a asociaţiei periurbane Brăila şi/sau a
asociaţiei metropolitane Brăila-Galaţi.

Sursa: PATZ PERIURBAN BRAILA, plansa 1.4-1 „Organizarea administrativ teritoriala a teritoriului”

Pentru servirea sitemului urban Brăila- Galaţi- Măcin estimat la o populaţie de circa 2
milioane de locuitori sunt prevăzute, pentru o etapa de perspectiva, urmatoarele obiective:






Autostrada
- Giugiuleşti- Galaţi – Brăila – Slobozia – Călăraşi
Drum expres sau cu 4 benzi:
- Târgu Secuiesc – Focşani – Brăila – Tulcea
- Brăila – Buzău
- Râmnicu Sărat – Hârşova – Constanţa
- Brăila – Galaţi-pentru care există studiu de fezabilitate
Lucrare de artă:
- pod rutier/feroviar la Brăila
Aeroport internaţional
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Realizarea autostrazii Giugiuleşti- Galaţi – Brăila – Slobozia – Călăraşi, a drumului expres
Târgu Secuiesc – Focşani – Brăila – Tulcea si a aeroportului va afecta si teritoriul UAT Siliștea.
Reglementarile specifive pentru aceste obiective se vor stabili in momentul in care se va
realiza SF si PUZ.

2.4. ACTIVITATI ECONOMICE
Caracterizare generala
Comunitatile rurale din judetul Braila sunt caracterizate in majoritate de sistemul specific
economiei rurale traditionale, bazat pe gospodarii de subzistenta si semisubzistenta, cu activitati
agricole traditionale, cu o infrastructura productiva relativ modernizata.
Activităţile principale sunt generate de cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor (profil
A), o pondere redusă o reprezintă comunităţile rurale diversificate economic şi social. De obicei în
categoria comunelor în care sunt dominante ca activităţi agricultura şi zootehnia sunt
reprezentative şi activităţile piscicole şi apicole (profil B); în categoria comunelor diversificate sunt
prezente activităţi de prelucrare agrciolă, industriale, meşteşugăreşti (profil C).
Conform PATJ Braila, 2008, profilul ocupational al comunelor se prezinta astfel:
Profil ocupational
Agricol (A)
Mixt agricol (B)

Mixt economic (C)

Comune
Romanu, Râmnicelu, Salcia, Tudor,
Roşiori
Stăncuţa, Tichileşti, Movila Miresii,
Ulmu, Surdila Greci, Tudor
Vladimirescu, Bordei Verde, Racoviţă.
Măraşu, Tufesti, Siliştea, Măxineni,
Traian, Cireşu, Ciocile.

Gradul de modernizare şi dezvoltare economică şi sociala se poate evalua în funcţie de
proiectele pe care autorităţile locale şi le propun.
Profil ocupational
Agricol (A)

Mixt agricol (B)

Mixt economic (C)

comune
Predomină proiectele de definitivare a modernizării infrastructurii
rutiere; 80,0% dintre comunele care au acest profil ocupaţional
au propus acest gen de proiecte (Romanu, Râmnicelu, Roşiori).
Predomină proiectele modernizării edilitare; 87,5% dintre
comunele care au acest profil ocupaţional doresc să
implementeze proiecte pentru canalizare, racordare la reţeau de
gaze, iluminat public, (Stăncuţa, Tichileşti, Movila Miresii, Ulmu,
Surdila Greci, Bordei Verde, Racoviţă).
Predomină proiectele modernizării comunitare ( rutieră, edilitară,
culturală, socială, construire locuinţe); 85,7% dintre comune
doresc să implementeze proiecte complexe de modernizare
rurală ( Măraşu, Traian, Ciocile, Tufeşti, Siliştea,Măxineni).

Localitatea se încadrează în rândul localităţilor cu potenţial economic mediu de
dezvoltare la nivelul aşezărilor rurale. Dumitru Sandu, Vergil Voineagu, Filofteia Panduru in
raportul "Dezvoltarea comunelor din Romania", INS, SAS, iulie 2009, (Raportul este disponibil la
adresa http:\\dumitru.sandu.googlepages.com\), propun un indice de dezvoltare a comunelor
(IDC), astfel:
IDC- IDC cu valori transformate pentru ca media seriei sa fie 50 si abaterea standard 14. Cu cat
indicele este mai aproape de 0, cu atat comuna este mai saraca; valorile peste 50 indica localitatile cu nivel
de dezvoltare peste medie.
IDC 10 - decile IDC
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1 - maxima saracie (cele mai sarace 10% comune din tara)
10 - maxima dezvoltare (cele mai dezvoltate 10% comune din tara)
IDC 5 - QUINTILE IDC
1 - comune foarte sarace
2 - comune sarace
3 - comune mediu dezvoltate
4 - comune dezvoltate
5 - comune foarte dezvoltate
maxima dezvoltare (cele mai dezvoltate 10% comune din tara).

Comuna Siliștea se incadreaza, in functie de IDC, astfel: IDC - 50, IDC10 - 6, IDC 5 - 3.

 AGRICULTURA
 Fondul funciar

Conform PATJ Braila, in România fondul funciar este constituit, conform art.1 din Legea
nr.18/1991, „din totalitatea terenurilor de orice fel, indiferent de destinaţie şi de titlul pe baza căruia
sunt deţinute sau nu, de domeniul public ori privat din care fac parte”. Terenurile care alcatuiesc
fondul funciar, in functie de destinatia lor, pot fi clasificate in cinci categorii: terenuri cu destinaţie
agricolă; terenuri cu destinaţie forestieră; terenuri aflate permanent sub ape; terenuri din intravilan
şi terenuri cu destinaţii speciale.
Varietatea categoriilor de folosinţă a fondului funciar reprezintă o bună oportunitate de
desfăşurare a unor activităţii economice viabile şi profitabile în diverse sectoare de activitate ale
economiei rurale din judeţul Brăila.
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Comuna Siliștea are o structură a fondului funciar favorabilă dezvoltării sectorului agricol,
datorită ponderii ridicate a terenurilor agricole, intre 85.91% si 90.75%, in total suprafata.

cf. PATJ, Fig.2 ”Distributia UAT-urilor dupa ponderea suprafetei agricole”
sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2004

Nota medie de bonitare a terenurilor agricole este un indicator care prezintă o mare
diversitate spaţială si oferă informaţii despre potenţialul general de producţie agricolă la nivelul
spaţiului investigat. Nota medie de bonitare în judeţul Brăila, conform datelor furnizate de ICPA,
este de 50,48.
Conform PATJ, sub aceasta medie se situeaza un grup compact din nordul judetului:
Siliștea (sub 15), Scortaru Nou, Salcia Tudor, Maxineni si Vadeni.

cf. PATJ, Fig.3 ”Distribuţia UAT-urilor după nota medie de bonitare”
Sursa: Harta digitală a României, versiunea 2.0, Geosystems România,2000

Comuna Siliștea detine terenuri arabile de calitate foarte buna.
Terenurile cu calitate foarte buna au clasa I-a de pretabilitate reprezintand terenurile fără
limitări în cazul utilizării ca arabil şi cuprinde terenurile din zonele relativ plane de câmpie. În
cea mai mare parte sunt amenajate pentru irigaţii şi echipate cu lucrări de desecare care
asigură un drenaj bun al apelor subterane.
Practic aceste terenuri nu au nici o restricţie sau pericol de degradare în folosinţă ca arabil şi
deci nu au factori restrictivi faţă de culturile de câmp. Singura problema este cea de ordin
climatic manifestată prin deficitul mare de umiditate în perioada de vegetaţie a culturilor, de
unde rezultă necesitatea irigaţiei.
Însuşirile fizice, chimice şi activitatea biologică intensă asigură acestor soluri o fertilitate
naturală bună asupra căreia acţionează negativ deficitul de apă.
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Pasunile si fanetele sunt folosinte agricole care, in totalul suprafetei agricole al comunei,
ocupa arii restranse intre 4.01 si 8.9% si sunt de clasa III. (cf. PATZP Braila)
Clasa a III-a este constituită din terenuri cu limitări moderate în cazul utilizării ca arabil. Limitările
moderate sunt determinate de: nivelul ridicat al apelor freatice care, în condiţii climatice nefavorabile
antrenează spre suprafaţă sărurile dezvoltate în apă şi le depune în profilul de sol; textura argiloasă
frecvent întâlnită în fostele lacuri desecate; textura nisipoasă din perimetrele cu dune eoliene .

Ponderile viilor si livezilor in totalul suprafetei agricole sunt reduse (1-2.21%).
Bilantul terenurilor agricole din comuna Siliștea, pe categorii de folosinte si clase de
pretabilitate la folosinta arabila, conform PATZP Braila, se prezinta astfel:
Judetul

Braila

Localitatea

Siliștea

Total suprafata

11.648

Suprafata agricola

10.168

din care: Arabil

9.520

Pondere %

0,94

Clasa de pretab.

I
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Pasuni

536

Clasa de pretab.

III

Fanete

-

Clasa de pretab

-

Vii

48

Clasa de pretab.

III

Livezi

64

Clasa

IV

PATZP Braila, sursa: INSSE – baza date TEMPO 2010, ICPA - Studii de fundamenate a potentialului agricol al
fondului funciar agricol al judetelor Braila, Galati, Tulcea – 1996

Principalele culturi intalnite sunt porumbul, graul, floarea soarelui, legumele si cartofii.
Nivelul comunei Siliștea privind productivitatea medie la hectar pentru diferite culturi, cf.
“PATJ Braila” (- sursa: prelucrare dupa INS, baza de date pe localitati, 2004), este:
Productivitate medie la hectar

Nivel
Slab

Mediu

Ridicat


Cultura de porumb
Cultura de grau
Cultura de floarea soarelui
Cultura de cartof
Cultura de legume






 Parcul de tractoare si masini agricole

In judeţul Brăila parcul de tractoare şi maşini agricole a înregistrat o evoluţie ascendentă în
ultimii ani, la majoritatea categoriilor. Această dinamică pozitivă a parcului de tractoare şi maşini
agricole se datorează, în principal, eforturilor depuse de sectorul privat.
Conform PATZP Braila, la nivelul anului 2008, comuna Siliștea detinea un numar de 75
tractoare, 53 cultivatoare, peste 50 semanatori, intre 10 si 25 combine.
La nivelul zonei periurbane Braila, comunele Vadeni, Siliștea si Traian au cel mai inalt grad
de dotare tehnica.
 Efectivele de animale şi producţia animală

Cresterea animalelor reprezinta una din ocupatiile de baza ale locuitorilor comunei care se
practica individual, la nivelul gospodariilor.
Conform PATJ, incarcatura de animale pe teren agricol a comunei Siliștea este intre 0.060.33 (UVM/ha).
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Cf. PATJ- Fig 16 “ Încărcătura de animale pe teren agricol (UVM/ha)”
Sursa: prelucrare după INS, Baza de date pe localităţi, 2004

 SOCIETATI CU PROFIL AGRICOL –lista
-

SC AGROFARM SERV SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC AGROFLORA SRL
SC AGRIMON SRL-cresterea pasarilor
SC AGRIDELATA SERV SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si
a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC AGROMEC ROMANU SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si
a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC ABRAHAM SRL
SC AGROGRUP IMPORT EXPORT SRL
SC AGROSAPE SRL - Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC BRAILACT SRL
SC BANROM SA
SC COM ALMA SRL
SC CENTURION TRANS SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si
a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC CAMPAGRI SRL
SC CONAGROTEHNICA SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si
a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC FARMDAY SRL -Cresterea bovinelor de lapte
SC FARMILKA AGRO SRL
SC FERMANDY SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC FUTUR AGRI SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a
plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC IC & COMPANY SRL
SC MALIDOS COM SRL-fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
SC MAVIANA PROD SRL
SC MARKINVEST COM SRL
SC MARRASTRUST SRL
SC MENLEY INTERNATIONAL SRL
SC MIMELECTRO CONSULT SRL
SC OREZUL LATINU ALVES SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC KASTA COM SRL
SC PROPERTI INVESTMENTS SRL- Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
SC PLEASANT VIEW FARMS SRL
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-

SC PIC SERB AGROFARM SRL
SC DUNA SEM SRL
SC DANROAGRO SRL
SC OCTOMBRIE SRL
SC RISI SRL

 ACTIVITATI DE TIP INDUSTRIAL
Industria judetului Braila este concentrată în marile oraşe (cu pondere de peste 90% în
mun. Brăila), creand disparitati de dezvoltare economica intre mediul urban si cel rural.
La nivelul comunei Siliștea, unitatile economice de tip industrial sunt reprezentate de unitati
de morarit si unitati de depozitare produse agricole.
PATJ Braila propune masuri de reconversie pentru alte tipuri de activitati prin susţinerea
economică şi financiară din partea autorităţilor locale şi centrale.
In viitor se asteapta ca rezultatele pozitive inregistrate de agentii economici din mun. Braila
sa influenteze favorabil si comuna Siliștea, asa cum s-a intamplat cu UAT-urile: Chiscani,
Tichileşti, Gropeni, Traian, Cazasu, Vădeni, Măxineni.

 SILVICULTURA
Vegetaţia forestieră a judeţului Brăila este slab dezvoltată. Este cunoscut faptul că
exploatările forestiere au o contribuţie importantă în economia rurală atât prin suprafeţele
împădurite existente cât şi prin volumul de masă lemnoasă exploatată. Judeţul Brăila datorită
poziţionării geografice deţine numai păduri de foioase (plop, salcie, salcâm, stejar, etc.).
Conform Ordinului MAPAM nr.130/2005 pentru aprobarea zonelor deficitare în păduri, toată
suprafaţa judeţului Brăila este considerată deficitară. Din datele Direcţiei Silvice Brăila rezultă că
din totalul suprafeţei fondului forestier al judeţului, 621 ha reprezintă terenuri cu deficit de vegetaţie
forestieră. Deficitul de vegetaţie forestieră se poate compensa prin proiecte de reconstrucţie
ecologică în fond forestier şi prin împăduriri pe terenuri degradate preluate din sectorul agricol (cf.
PATJ Braila).
In comuna Siliștea padurile ocupa o suprafata de 286,51 ha reprezentand 2,40 % din totalul
teritoriului administrativ.

 TURISM
Comuna Siliștea este situata intr-o zona de campie care nu beneficiază de forme de relief
spectaculoase.
PATJ Braila prevede dezvoltarea Traseului turistic Brăila - Mănăstirea Măxineni prin
comuna Siliștea si valorificarea în scop turistic a memoriei locurilor: sate distruse în război (Cotu
Lung, Filiu, Latinu, Vădeni).
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Judetul Braila (www.portal-braila.ro)

2.5. POPULATIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE
Populaţia este resursa şi factorul cel mai dinamic în cadrul unei localităţi. Schimbările care
au loc în cadrul localităţii sunt mai ales rezultatul schimbărilor sociale ce afectează comunitatea
locală, respectiv populaţia. Deşi judeţul se înscrie în specificul zonelor de cîmpie, în ceea ce
priveşte dimensiunea comunelor, respectiv gruparea populaţiei rurale în sate de talie relativ mare,
în judeţul Brăila se poate remarca faptul că numărul mare de sate determină existenţa unor zone
cu populaţie dispersată în localităţi de mici dimensiuni. Aceste zone se conturează îndeosebi în
partea de nord şi cea de sud-est a judeţului.
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2.5.1.EVOLUTIA POPULATIEI
În comuna Siliștea, conform recensământului efectuat în anul 2011, populaţia era de 1638
locuitori, în scadere faţă de recensământul anterior din 2002, când au fost înregistraţi 1881
locuitori.
Populaţia comunei reprezintă 1.35% din populaţia totală a comunelor din Judeţul Brăila,
care este de 120.447 persoane. Astfel se remarcă faptul că Judeţul Brăila are un caracter urban,
populaţia urbană reprezentând 62,50% din populaţia totală pe când populaţia rurală are o pondere
de 37,49%.
Dinamica populaţiei la recensăminte arată arată o evoluţie oscilantă a structurii populaţiei
pe medii în judeţul Brăila. În perioada 1948-1966 populaţia judeţului era majoritar rurală, în schimb
10 ani mai târziu, începând cu anul 1977, populaţia urbană devine predominantă şi atinge un punct
maxim în anul 1992, cu 257.598 persoane înregistrate.Cu toate că în perioada 1992-2011
populaţia urbană a judeţului se menţine majoritară, se remarcă un trend descendent al populaţiei
din urban, concomitent cu o uşoară creştere în mediul rural.
Evoluţia populaţiei la recensăminte pe medii în judeţul Brăila, 1948 -2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011,
http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/

In ceea ce priveste comuna Siliștea, evolutia populaţiei stabile este reprezentata in
graficul de mai jos.
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Din punct de vedere demografic, populaţia stabilă din comuna Siliștea, in perioada 19922012, a avut diferite oscilatii: din 1992 pâna în 1996, numarul populatiei a scazut de la 1905 loc în
1992 la 1865 loc în 1996, urmând apoi o usoara crestere în anul 1997, 1905 loc. Intre anii 19982001 s-a inregistrat cel mai mare numar al populatiei, maximul fiind atins în anul 2000, 2012 loc.
Dupa 2001, de la 2011 loc, populatia a scazut brusc la 1858 loc, in 2002, atingand un minim in anul
2004, de 1854 loc. Totusi, incepand din 2002, evolutia populatiei se poate considera constanta, cu
o usoara crestere in anul 2006.
Analiza comparativă a dinamicii populaţiei comunei Siliștea cu dinamica de la nivel
judeţean scoate în evidenţă un decalaj semnificativ general, după cum se poate observa şi în
tabelul de mai jos(fig.: Dinamica comparativă a populaţiei în perioada 2002-2011 în judeţul
Brăila).
Se constată că dinamica populaţiei comunei Siliștea este negativă, apropiata de dinamica
în ansamblu a judeţului, fapt ce confirmă un ritm de de descreştere accentuat, posibilele explicaţii
fiind date de scăderea natalităţii, rata scăzută de fertilitate, fenomene de migraţie externă, procese
accentuate de îmbătrânire a populaţiei etc.
Dinamica comparativă a populaţiei în perioada 2002-2011 în judeţul Brăila

Denumire

Structura

An de

An de referinţă

Dinamica

Judeţ/Localit.

populaţiei

referinţă 2002

2011

populaţiei

Populaţia totală,

373.174

32.1212

-13.92%

Populaţie urbană

239.108

200.765

-16.04%

Populaţie rurală

134.066

120.447

-10.16%

Populaţie rurală

1881

1638

- 12.92%

Judeţul Brăila

Comuna Siliștea

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011

Densitatea populației
Datele din Fişa localităţii ne indică faptul că populaţia comunei Siliștea trăieşte pe un areal
de 116.48 km², suprafaţă rămasă neschimbată în perioada 2006-2011. Densitatea populaţiei în
anul 2011 a fost de 14 locuitori pe km2 şi în intervalul menţionat mai sus a variat foarte puţin (a
scazut cu 2 puncte procentuale din anul 2006 până în anul 2011).
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La nivelul judeţului, în anul 2011, densitatea populaţiei era de 64 locuitori pe km2, având o
evoluţie aflată pe o pantă descendentă, înregistrând valori sub mediile regională (78 locuitori/ km²
în anul 2011) şi naţională (84.4 locuitori/ km²în anul 2011).
Cf. PATJ Brăila, densitatea populaţiei în municipii şi oraşe are valori crescute, iar în cele din
comune, valori mai scăzute. Tufești și mun. Brăila, orașul Făurei, comunele Cazasu, Tichilești sunt
cel mai dens populate localități din județul Brăila.
Densitățile cele mai scăzute s-au înregistrat în localitățile: Frecăței, Mărașu, Scorțaru Nou,
Stăncuța și Siliștea.
Structura populației pe sexe
In comuna Siliștea, la recensământul efectuat în anul 2011 a fost înregistrat un număr de
820 de bărbaţi şi 818 femei. Distribuţia populaţiei comunei Siliștea pe sexe reflectă un relativ
echilibru între ponderea populaţiei feminine (49,94%.) şi a celei masculine (50,06%).
În judeţul Brăila 172.404 persoane erau de sex feminin, iar 182.769 persoane erau de sex
masculin (în anul 2011). Evoluţia populaţiei pe sexe la nivel judeţean arată o tendinţă de reducere
a populaţiei masculine mai accentuată, în perioada 2000-2011, cand populaţia masculină s-a
micşorat cu 15.777 persoane, pe când populaţia feminină a înregistrat o scădere de 14.799
persoane. Acest fenomen este explicabil prin speranţa de viaţă mai mare la femei, dat fiind faptul
că mortalitatea la aceste categorii de vârste este mai accentuată în cazul bărbaţilor.
Comparând distribuţia populaţiei pe sexe înregistrată la nivel judeţean cu cea a arealului
studiat, observăm că nu există o diferenţă semnificativă între cele două distribuţii, remarcându-se
pondere mai ridicată a populaţiei masculine la nivel local şi o dominanţă a populaţiei feminine la
nivel judeţean.
Distribuția pe sexe a populației din comuna Siliștea

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011

Evoluţia populaţiei pe sexe în comuna Siliștea arată o descreştere mai accentuată a
populaţiei masculine, în perioada analizată (2006-2011). Populaţia masculină s-a redus cu 126 de
persoane, iar populaţia feminină cu 131 de persoane.
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În analiza evoluţia unei populaţii este necesar să cunoaştem structura ei pe vârste întrucât
permite anticiparea tendinţei de dezvoltare a unor fenomene demografice deja instalate, dintre
care cel mai important este îmbătrânirea demografică.
Datele evidenţiază pentru anul 2011 pe ansamblul comunei Siliștea următoarea distribuţie
pe principalele grupe de vârstă: populaţia cu vârste cuprinse între 0-14 ani (populaţie tânără)
reprezenta 18,44 % din total, proporţia celor în vârstă de muncă era de 57.26 %, iar cei cu vârste
de peste 60 de ani – vârstnicii - reprezentau 24.30% din totalul populaţiei. Această distribuţie arată
că la ora actuală populaţia comunei Siliștea are o structură care îi permite să fie productivă şi să
genereze acumulare de capital, bunuri şi servicii (bunăstare) fără să poarte responsabilitatea
întreţinerii a unei populaţii inactive (tinerii şi vârstnicii).
Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă în comuna Siliștea, 2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011

Se observă că segmentele de populaţie tânără şi vârstnică (60+) sunt mai bine
reprezentate faţă de zona urbană a judeţului Brăila, unde această situaţie profilează o creştere a
cererii de servicii medicale şi de îngrijire, datorită numărului în creştere al populaţiei vârstnice
(46.729 persoane cu vârsta peste 60 de ani) în mediul urban.
Distribuţia populaţiei pe grupe de vârstă şi sexe în judeţul Brăila, 2011
Denumire judeţ/

Structura pe

localitate

sexe

Judeţul Brăila

Comuna Siliștea

Categorii de vârstă (ani)
0–14

15–59

60+

Total persoane

Ambele sexe

47036

192474

81702

321212

Masculin

24278

98524

33859

156661

Feminin

22758

93950

47843

164551

Ambele sexe

302

938

398

1638

Masculin

136

527

157

820

Feminin

166

411

241

818

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011

Distribuţia pe sexe arată o pondere mai ridicată atat a persoanelor vârstnice de sex feminin
(241) în comparaţie cu persoanele vârstnice de sex masculin, cat si a persoanelor tinere de sex
feminin (166) in comparatie cu persoanele tinere de sex masculin.
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Populaţia tânără de sex feminin are o pondere de 10.13% in totalul populaţiei, iar populaţia
vârstnica de sex feminin are o pondere de 14.714% in totalul populaţiei.
În anul 2011 comparativ cu 1 iulie 1994, se remarcã reducerea ponderii populației tinere
(de 0-14 ani) de la 25.38% la 18,44% și creșterea ponderii celei vârstnice (peste 60 ani), de la
19.90% la 24.30%.

Structura populatiei pe grupe mari de varsta 1994 si 2011
Total Locuitori

1200
1000
800
600
400
200
0
1994
2011

0-14
476
302

15-59
1026
938

60+
373
398

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011 si Institutul Naţional de
Statistică, Baza de Date Tempo Online

Structura pe grupe de vârstă pune în evidenţă efectivele relativ reduse de populaţie cu
vârste între 0-14 ani, reflectând natalitatea relativ redusă, dar şi segmenetele bine reprezentate de
populaţie cu vârste 25-39 ani (312 persoane), ce constituie un potenţial atât din punct de vedere
demografic (concentrând efective importante de populaţie feminină de vârstă fertilă) cât şi în ceea
ce priveşte dezvoltarea socio-economică (forţă de muncă tânără).
Disproporțiile în structura populației, pe vârste și sexe sunt evidențiate în piramida vârstelor,
care reflectã cel mai fidel cronica generațiilor. Caracteristicile principale ale piramidei vârstelor din
1994 si 2011 sunt detaliate în graficele următoare :

55

Piramida vârstelor populației comunei Siliștea, 1994

Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, Baza de Date Tempo Online

Piramida vârstelor populației comunei Siliștea, 2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011

Analizand piramidele vârstelor reprezentate pentru anii 1994 și 2011 se observa ca acestea
sufera modificari importante in cele doua perioade alese pentru studiu.
În anul 1994 piramida are o baza relativ extinsa si prin urmare o populatie tanara mai
numeroasa, iar varful piramidei este ascuțit ca urmare a sperantei de viata redusă.
In anul 2011 populatia tanara nu mai este la fel de numeroasa ca in anul 1994, varful
piramidei devine aplatizat datorita numarului foarte mare al persoanelor varstnice. Se observa un
numar mare al populatiei adulte, grupa de varsta cuprinsa intre 55 si 59 de ani, inca activă din
punct de vedere economic. Această situație pune localitatea Siliștea într-o poziție nefavorabilă din
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punct de vedere demografic, si se va confrunta cu problema ţărilor occidentale: ponderea
populaţiei inactive va creşte înt timp ce ponderea populaţiei în vârstă de muncă va scădea
semnificativ.
Caracteristicile principale ale piramidei vârstelor populației din comuna Siliștea sunt similare
ca profil cu cele ale piramidei populației de la nivelul județului și țării, indicând scăderea populaţiei
și evidenţiind o populaţie cu semne avansate de îmbătrânire demografică.
Problema principală pe termen lung este reprezentată de baza îngustă a piramidei (și cu
tendință continuă de îngustare), care pune sub semnul întrebării sustenabilitatea pe termen mediu
și lung a ssistemelor de asigurări sociale pentru pensii și pentru sănătate, relevând încă o dată
necesitatea unor măsuri de stimulare a natalității și realizarea unor politici publice eficiente în
domeniul educației, sănătății, locuirii, reconcilierii vieții de familie cu cea profesională.
Raportul de dependenţă demografică semnifică sarcina socială pe care o suportă
segmentul populaţiei adulte şi este exprimată de raportul dintre populaţia în vârstă de muncă (1560 ani) şi restul populaţiei (care cuprinde populaţia cu vâsta 0-14 ani şi populaţia cu vâsta peste 60
de ani).
În cazul comunei Siliștea raportul de dependenţă demografică este de 74.63% şi arată o
presiune demografică importantă asupra persoanelor adulte (mai precis sunt 74 de persoane în
vârstă de dependenţă (0-14 ani şi 60 ani şi peste) la fiecare 100 de persoane în vârstă de muncă
(15-60 ani).)
Populația după etnii
Distribuţia populaţiei în comuna Siliștea în funcţie de etnie este omogenă, din totalul
populaţiei de 1638 persoane, majoritatea (1576 locuitori) fiind români (96,22%). Conform datelor
oferite de recensământul populaţiei din anul 2011, pentru 3,72% din populaţie, apartenenţa etnică
nu este cunoscută.
Structura etnică a populaţiei în comuna Siliștea, 2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011
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Prin comparaţie, la nivel judeţean ponderea românilor reprezintă 90.87% din totalul
populaţiei, iar populaţia totală de de etnie rromă este de 8.555 persoane, reprezentând 2.66% din
populaţia totală. Populaţia urbană a judeţului este majoritar formată din români (90%), iar din
populaţia rurală totală din judeţul Brăila, românii reprezintă 92%. În ruralul judeţului, ponderea
etnicilor de etnie rromă este mai ridicată (5%) .
Populația după religie
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor din comuna Siliștea sunt ortodocşi
(95,18%) si numai 0.92% sunt penticostali. Pentru 3,72% din populaţie, nu este cunoscută
apartenenţa confesională.

4%
1%
ortodocși
penticostali
necunoscuta

95%

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011

Mișcarea naturală și migratorie
Evoluţia populaţiei este determinată de mişcarea naturală şi mişcarea migratorie, precum şi
de principalele fenomene manifestate de acestea- natalitatea şi mortalitatea.
Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă
numărul de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic).
În anul 2011 comuna Siliștea înregistra 19 de născuţi vii, cu 24 % mai puţini faţă de anul
2006. Rata natalităţii este scăzută la nivelul comunei şi avea valoarea de 11.60‰.
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Evoluţia ratei natalităţii în comuna Siliștea în perioada 2000-2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică,
Baza de Date Tempo Online

Dacă ne analizăm fenomenul nataliăţii la nivel regional, obsevăm că judeţul Brăila
înregistrează cele cele mai mici rate de natalitate în mediul urban dintre toate celelalte judeţele
componente ale regiuni.
În urma analizei comparative rural-urban între anii 2000 – 2011 în judeţul Brăila se constată
o scădere a natalităţii la nivelul ambelor medii, mult mai accentuată însă în rural (de la 11.7‰ în
anul 2000 la 8.3‰ în anul 2011).
Evoluţia ratei natalităţii pe medii în judeţul Brăila în perioada 2000-2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institutul Naţional de Statistică, Baza de Date Tempo Online

Mortalitatea ca fenomen demografic este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind influenţată de
factori economici şi sociali cum ar fi accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie dar şi de
factori ecologici. Un indicator al mortalităţii este rata brută a mortalităţii, care reprezintă numărul
celor decedaţi la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic).
În comuna Siliștea, rata mortalităţii avea în anul 2011 o valoare de 14,04‰, mai mare
decât rata natalității.
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Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene:
natalitate şi mortalitate. El evidentiază creşterea naturală a unei populatii şi se calculează ca
diferentă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportată la volumul
populatiei. Pentru comuna Siliștea sporul natural era în 2011 negativ (-2.44‰). La nivel judeţean
se constată un spor natural puternic negativ (- 7.9‰)
Evoluția miscarii naturale a populatiei în comuna Siliștea, în perioada 2000-2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011 si Institutul Naţional de
Statistică, Baza de Date Tempo Online

Efectivul populaţiei este influenţat de sporul natural, cu valori negative pe toată perioada
analizată (2000-2011). In anul 2009 se inregistreaza cel mai scazut spor natural din perioada
analizată. Creşterea numărului de naşteri este puţin probabilă în viitor, situaţia demografică din
celelalte ţări europene arată existenţa unor tendinţe clare de reducere continua a numărului de
copii din cadrul unei famili.
Rata mortalităţii infantile reprezintă frecvenţa deceselor sub un an, raportată la totalul
născuţilor vii dintr-o perioadă determinată (de obicei un an calendaristic). În comuna Siliștea, între
anii 2006-2011 s-au înregistrat trei decese sub un an.
Dinamica evoluţiei mortalităţii infantile în perioada 2000- 2009 arată o scădere de 8,5
puncte procentuale la nivel naţional. Totuşi în perioada analizată reise o pondere mai ridicată a
mortalităţii infantile la nivel regional decât cea de la nivel naţional şi judeţean.
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Evoluţia ratei mortalităţii infantile în perioada 2000-2009

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Institulul Naţional de Statistică,

Analiza separată a natalităţii sau mortalităţii nu oferă posibilitatea înţelegerii în toată
complexitatea sa a procesului privind mişcarea naturală a populaţiei. Acest lucru este posibil
confruntând cele două fenomene demografice prin sistemul bilanţului demografic natural.
Bilanţul demografic natural reprezintă diferenţa dintre numărul născuţilor vii şi numărul celor
decedaţi, raportati la numarul mediu al populatiei într-o unitate de timp. Bilanţul demografic natural
ne ajută să descriem şi să înţelegem creşterea demografică, şi nu reproducerea populaţiei. În
cazul comunei Siliștea, in anul 2011 bilanţul demografic natural este negativ (-2.44‰), fapt ce
arată un deficit natural de populaţie. Acesta poate duce la fenomenul denumit depopulare
(diminuarea numărului populaţiei).
Mobilitatea populaţiei este un fenomen ce a caracterizat societatea din cele mai vechi
timpuri şi până astăzi. Având un profund caracter istoric, acesta se manifestă în mod diferenţiat în
spaţiu şi timp în funcţie de factorii şi condiţiile concrete. Echilibrul natural dintre populaţie şi resurse
se modifică în mod esenţial fie prin apariţia unui surplus de populaţie, constituindu-se astfel o zonă
de emigraţie, fie prin apariţia unui surplus de resurse, constituindu-se în acest caz o zonă de
imigraţie. Atunci când presiunea demografică asupra resurselor naturale şi sociale atinge o
anumită limită, emigraţia apare ca o necesitate. Migraţia permite o restabilire a echilibrului atât în
zona de plecare cât şi în zona de sosire, îndeplinind astfel o funcţie obiectivă (cf. Vert.C,
„Geografia populatiei, teorie si metodologie”, 2001, Ed. Mirton, Timisoara, pg 76)
Migraţia internă, la nivel local, chiar dacă nu influenţează volumul total al populaţiei,
provoacă importante mutaţii în structurile după vârste şi sexe ale populaţiei, în primul rând pe cele
două medii sociale: urban şi rural şi, apoi, în profil teritorial-administrativ. La nivelul zonei de studiu
a fost cuprinsă în analiza atât migraţia interna, cât şi cea externă.
În România migraţia populaţiei cu domiciliu sau cu reşedinţa se manifestă dinspre marile
centre urbane, către periferia lor. Valorile înregistrate ale sporului migratoriu sunt negative în toată
perioada 2000-2011, reflectând scăderea volumului populaţiei pe baza migraţiei. Fluxurile
migratorii sunt orientate spre rural, volumul stabilirilor de domiciliu în mediul rural devansând
plecările.
Stabilirile de domiciliu în ruralul din proximitatea marile centre urbane s-ar explica, de
exemplu, prin preferinţele pentru un anumit stil de viaţă (aer curat, spaţii mai largi de locuit), cu
costuri mai mici ale traiului şi posibilităţi de dobândire a unei locuinţe la preţuri mai convenabile
decât în mediul urban.
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La nivelul anului 2006, judeţul Brăila înregistra un spor migratoriu negativ de -3,1‰, cu o
diferenţă semnificativă între cele două medii: -5,1‰ în urban, faţă de 0,5‰ în rural şi reflectă un
dezechilibru mai accentuat între stabiliri şi plecări la nivel judeţean.
Din datele statistice înregistrate la nivelul comunei Siliștea, în ultimii ani în comună s-au
stabilit mai multe persoane decât cele care au decis să plece cu domiciliul din localitate.

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fisa localitatii

Anul 2006
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Total

Anul 2006
Anul 2007
Anul 2008
Anul 2009
Anul 2010

Total

Stabiliri cu domiciliul
37
37
34
60
56

279

Plecări cu domiciliul
34
52
53
35
40

246

Stabiliri cu resedinta
2
3
3
3
2

16

Plecări cu resedinta
8
8
5
8
4

46

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor din Fisa localitatii

62

2.5.2. RESURSELE UMANE
Resursele umane, prin dimensiunea, structura şi calitatea lor reprezintă factorul esenţial al
existenţei şi evoluţiei unui sistem economic.
Modificarea stării populaţiei în timp exercită o presiune asupra celorlalte structuri
(componente) ale unei societăţi: economice, educaţionale, ecologice, sanitare etc., implicând
adoptarea unor programe cu caracter social, demografic, sanitar etc., care să susţină menţinerea
caracteristicilor biologice ale efectivului populaţiei.
De asemenea, numărul şi mai ales calitatea resurselor de muncă (nivel de instruire, structuri
sectoriale etc.) determină dimensiunea activităţilor economice şi sociale.
Starea de sănătate și accesul la servicii medicale al populației comunei Siliștea
Cf. „Raportului privind starea de sanatate a populatiei din judetul Braila pe anul 2009”Ministerul Snatatii-Directia de Sanatate Publica judetului Braila” principalele cauze ale deceselor
sunt reprezentate de: boli ale aparatului circulator, tumori, boli ale aparatului respirator. Aceste
cauze reflectă atât o calitate a vieţii relativ proastă (stil de viaţa nesănătos, condiţii de viaţa
necorespunzătoare, stres) cât şi deficienţe ale sistemului sanitar în special în ceea ce priveşte
măsurile de prevenţie. Interesant este faptul că în perioada 2004-2006 ierarhia deceselor datorate
acestor boli nu s-a schimbat şi se păstrează şi pe medii de rezidenţă. Incidenţa bolilor care
reprezintă principalele cauze de deces este mai mare în mediul urban decât în ruralul judeţului.
Atunci când facem referire la calitatea vieţii locuitorilor unei zone luăm în considerare şi
accesul acestora la serviciile de sănătate, dotarea localităţilor cu unităţi medicale şi farmaceutice şi
asigurarea unor servicii minime de îngrijire a sănătăţii, precum şi dotarea cu clădiri şi aparatură
medicală a unităţilor sanitare.
În comună Siliștea funcţionează un dispensar uman si o farmacie. Nu există staţie de
urgenţă. Cea mai apropiata unitate sanitara spitaliceasca este in mun. Braila.
Nivelul de instruire şi accesibilitatea la educaţie a populaţiei comunei Siliștea
Activitatea instructiv educativă se desfășoară în trei localitati:
- Siliștea - Scoala generala cu clasele I-VIII si Gradinita;
- Muchea - Scoala generala cu clasele I-IV si Gradinita;
- Cotu-Lung - Scoala generala cu clasele I-IV.
Infrastructura de învăţamant se caracterizează prin existenţa următoarelor dotări :

2007
Sali de clasa si cabinete
scolare
10
Laboratoare scolare
Sali de gimnastica
PC - total
3

2008

2009

2010

2011

10
118

10
1
1
34

10
1
1
34

10
1
1
34

Sursa : Fisa Comunei Siliștea-

Numărul elevilor a scăzut cu un procent de 13% faţă de efectivul reper din 2006. Acest lucru
se datoreaza diminuării numărului total de persoane ce a afectat si segmentul populaţiei cu vârsta
cuprinsă între 0-14 ani. Numărul cadrelor didactice din învăţământul primar şi gimnazial (14) si a
personalului didactic (18) s-a mentinut la fel, din efectivul reper din 2006.
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Copii / Elevi inscrisi in diferite 2006
forme de invatamant

2007

2008 2009

2010 2011

Copii inscrisi in gradinite
Elevi inscrisi - total
Elevi inscrisi in invatamant primar si
gimnazial
Elevi inscrisi in invatamant primar
Elevi inscrisi in invatamant gimnazial

50
171

54
166

64
164

69
156

72
148

171

166

164

156

148

69
148
148

86
85

80
86

70
94

74
82

68
80

77
71

Sursa : Fisa Comunei Silistea-

Resursele de muncă
Din punct de vedere al resurselor de muncă, la nivelul anului 2008, judeţul Brăila deţinea
poziţia a 5-a din cele 6 judeţe ale regiunii Sud – Est cu o pondere de 12,8% din totalul ocupării
regiunii, în stagnare faţă de anii anteriori.
Piata muncii din judeţul Brăila a suferit transformări majore în contextul procesului de
restructurare economică constând în reducerea populatiei active şi a populaţiei ocupate,
menţinerea șomajului la valori relativ ridicate dar şi creşterea şomajului de lungă durată şi, aspect
cu conotaţii puternic negative, creşterea populaţiei inactive.
Impactul fenomenelor demografice asupra evolutiei resurselor de muncă (scăderea
natalității, menținerea mortalității ridicate, creșterea migrației externe) a fost însotit de efecte
economice cum ar fi restructurarea economică, recesiune care au accentuat migraţia urban-rural şi
ocuparea în agricultura de subzistentă, dezvoltarea pieţei muncii informale sau constituirea unui
segment important de populaţie inactivă.
De asemenea populaţia ocupată a judeţului Brăila deţine poziţia a 5-a cu (12,5%) din totalul
ocupării regiunii, nivel în uşoară creştere comparativ cu anii anteriori.
Pe sectoare de activitate, se remarcă ponderea însemnată a persoanelor ocupate în
servicii (37,4% la 1 ianuarie 2008), de asemenea în creștere faţă de anii anteriori.
Forța de muncă
Populația activă - Conform metodologiei utilizate de Institutul Național de Statistică,
populația activă, din punct de vedere economic, cuprinde toate persoanele de 15 ani și peste, care
furnizează forța de muncă disponibilă pentru producție și servicii. Populația activă include și
șomerii.
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Populația activă pe grupe de vârstă în comuna Siliștea - 2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011

La recensământul populației din anul 2011, comuna Siliștea avea o populație activă de
1037 persoane. Grupele de vârstă 15-39 ani și 40-64 ani, care sunt asimilate populației în vârstă
de muncă, reprezintă 63,31% din populația comunei; ponderea, adică 50,34%, regăsindu-se la
grupa de vârstă 15-39 ani.
In ce priveste structura pe sexe, populația masculină are o pondere de 55,35%, iar
populația feminină de 44,65%.
Pe grupe de vârstă situația se prezintă astfel: 15-39 ani, populație masculină în pondere de
55.56% față de 44.44% populație feminină, iar la grupa 40-64 ani, populație masculină de 55.15%
față de 44.85% populație feminină.
Structura pe sexe a populației active în comuna Siliștea -2011

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la Recensământul României, 2011

Forța de muncă salariată
Numărul persoanelor care își desfășoară activitatea pa baza unui contract de muncă în
comuna Siliștea este foarte redus. Ponderea salariaților în totalul populației active era în anul 2011
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de 18.13%, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, Baza de Date Tempo Online.
Evoluția numărului mediu de salariați, pe activități ale economiei naționale
Forţa de muncă
2006 2007 2008 2009 2010
139
142
192
232
salariati-total-numar mediu
173
6
32
numar mediu salariati in agricultura
39
42
numar mediu salariati in agricultura,
27

silvicultura si pescuit
numar mediu salariati in industrie
numar mediu salariati in industria
prelucratoare
numar mediu salariati in comert cu ridicata si
cu amanuntul repararea autovehiculelor si
motocicletelor
numar mediu salariati in transporturi si
depozitare
numar mediu salariati in administratie publica
si aparare, asigurari sociale din sistemul public
numar mediu salariati in invatamant
numar mediu salariati in sanatate si asistenta
sociala
numar mediu salariati in activitati de
spectacole, culturale si recreative

878
38
108

-

-

8
6

47
45

66
64

121
115

-

-

14

10

16

40

-

-

58

59

1

118

-

-

25

39

28

92

-

-

26
2

22
11

26
6

74

-

-

-

1

1

Sursa: Fişa localităţii

Evoluţia numărului de salariaţi pe domenii între 2006 şi 2010 arată creşteri ale numărului de
angajaţi în industria prelucrătoare, comert cu ridicata si amanuntul, in administratie publica.
Șomerii
Starea negativă a economiei este reprezentată de șomaj, concretizată într-un dezechilibru
important al pieţei muncii, prin care oferta de muncă este mai mare decât cererea de forţă de
muncă, din partea agenţilor economici”
Numărul șomerilor aflați în evidențele AJOFM Brăila pentru comuna Siliștea, în cursul anilor
2008, 2009, 2010, 2011, 2012 este prezentat în tabelul de mai jos:
Număr șomeri
UAT Tufești
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

2008

2009

2010

2011

2012

13
13
12
9
9
8
12
13
19
19
17
29

34
32
30
22
18
14
12
12
21
21
20
27

27
26
22
16
15
12
12
9
4
4
8
16

20
22
21
14
12
9
7
5
7
9
9
13

26
24
23
19
14
14
10
8
10
11
6
9

Sursa: www.braila.anofm.ro
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Evoluția numărului de șomeri în comuna Siliștea între anii 2008-2012

Sursa: Prelucrare proprie pe baza datelor de la http://www.braila.anofm.ro

Analizând datele din tabel se observa că numărul cel mai mare de someri a fost inregistrat
in anul 2010. Aceasta creștere a fost generată de criza economică din 2008, când structura
ramurilor şi a activităţilor economice s-a modificat, sub impactul diversificării cererii de bunuri, ceea
ce a condus inevitabil pentru o perioadă îndelungată la reducerea cererilor de muncă.
În perioada de criză, piața muncii a fost influenţată și de imigrarea unei părţi a populaţiei
active în vederea angajării în diferite ţări din vestul Europei, deteriorând activităţile economice în
comună.
Pentru a preîntâmpina o evoluţie negativă a forţei de muncă pe piaţa, este necesară
implementarea unor politici de stimulare a mobilităţii teritoriale şi profesionale a forţei de muncă, în
sensul creşterii adecvării calificărilor profesionale la cerinţele aflate într-o rapidă schimbare ale
pieței muncii, printr-o ofertă de formare iniţială mai largă şi prin aplicarea de programe de formare
profesională continuă. Aceste politici vor trebui puse în acord cu obiectivele înscrise în Strategia
Europa 2020 a Uniunii Europene, strategie ce are ca prioritate esențială creșterea economică
incluzivă, iar ca obiectiv țintă atingerea până în anul 2020 a unui grad de ocupare a populației cu
vârsta cuprinsă între 20-64 ani de cel puțin 75%.
2.5.3. DISFUNCTIONALITATI PRIVIND EVOLUTIA SI STRUCTURA POPULATIEI, MODUL DE
OCUPARE A RESURSELOR DE MUNCA
În concluzie, din punct de vedere al evoluției populației şi al potențialului demografic comuna
Siliștea are următoarele caracteristici si disfuncționalități:
- tendință de scădere a volumului populației de la 1881 locuitori la recensamantul din 2002 la 1638
locuitori la recensamantul 2011;
- densitate scazuta (intre 14 locuitori/km2);
- distribuţia populaţiei pe sexe reflectă un relativ echilibru între ponderea populaţiei feminine
(49,94%.) şi a celei masculine (50,06%).
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- tendință de scădere a populației tinere (de 0-14 ani) și de creștere a ponderii celei vârstnice (de
60 ani și peste);
- piramidele vârstelor reprezentate pentru anii 1994 și 2011 suferă modificări importante în cele
două perioade; vârful piramidei vârstelor din anul 2011 devine aplatizat din cauza numărului foarte
mare al persoanelor vârstnice;
- caracteristicile principale ale piramidei vârstelor populației din comuna Siliștea sunt similare ca
profil cu cele ale piramidei populației de la nivelul județului și țării;
- rata natalităţii scăzută, cu o valoare de 11.60‰ ;
- rata mortalităţii mai mare decât rata natalității, cu o valoare de 14.04‰ ;
- spor natural negativ (-2.44‰).;
- bilanţ demografic natural negativ (-2.44‰).;
- populație școlară în scădere (-13% faţă de efectivul reper din 2006) ;
- populația în vârstă de muncă reprezintă 63,31% din populația comunei ;
- pondere mică a salariaților în totalul populației active ( 18.13%);
- tendinta de scadere a numarului de someri ;
- posibilităţi restrânse de angajare.

2.6. CIRCULATIA
Comuna Siliștea este situata în partea de nord a judetului, avand cea mai buna
accesibilitate, fiind situata pe reţeaua de transport majoră.



Cai rutiere

Judetul Braila – Plan general
PATJ Brăila. Planul judeţean de transport durabil

Principalele artere de circulatie care strabat comuna Siliștea sunt urmatoarele:
-DN 23-traverseaza satul Muchea;
-prin Siliștea trece DC6, care face legatura intre DN23 si DJ 221, care traverseaza
localitatea Martacesti;
-la Cotu Lung se ajunge din DN23 prin DJ 255A;
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-celelalte sate Vamesu si Cotu Mihalea sunt legate de DJ 255A prin DC3 si DC4;
-DJ 255 A face legatura intre DN23 si fermele fostului IAS si continua traseul pana la
trecere bac Gropeni.

DN23
Lungime:
Capătul de vest:
Intersecții
principale:

Capătul de est:
Județe traversate:
Comune traversate:

89 km
Focșani
DN2 la Focșani
DN23A la Focșani
DN25A la Nănești
DN23B la Măicănești
DN2B la Brăila
Brăila
Vrancea, Brăila
VN: Răstoaca, Vulturu, Vidra,
Nănești, Măicănești,
BR:Măxineni, Siliștea
www.ro.wikipwdia.org

Comuna nu dispune de autogară, dar are stații auto pentru călători si de asemenea nu
dispune de unitate de transport rutier. Transportul persoanelor se realizează cu autoturisme
proprii, autobuze şi microbuze (maxi‐taxi).
Circulatia prin localitati se desfasoara dupa cum urmeaza:
Localitatea Siliştea
Schema stradala a localitaţii Siliştea are o configuraţie neregulată.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3,0 şi
5,0 m.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Siliştea este de 5,135 km, corespunzătoare unei
suprafeţe carosabile de 20895 mp.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri)
este de 48730 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor au valori sub 2%.
La ora actuală circulaţia principală se desfăşoară pe DC 6 în lungime de 1,650 km
corespunzătoare unei suprafete de 8250 mp parte carosabile.
Transportul în comun în interiorul localităţii nu există, în afara localităţii transportul de
persoane se efectuează prin intermediul unor societati private.
Transportul de marfa în afara localităţii se face de asemenea pe DC 6. Traficul greu se
desfăşoară de asemenea pe DC 6.
Disfunctionalitatile privind reteaua stradală existentă sunt urmatoarele:
- uzura îmbrăcăminţilor carosabile
- lipsa unor îmbrăcăminţi carosabile permanente corelată cu deprofilarea uneori accentuată
pe - suprafeţele carosabile slab împietruite sau din pământ
- elementele geometrice necorespunzătoare ale unei mari părţi ale reţelei stradale, în profil
transversal şi longitudinal
- lipsa unor elemente de organizare orizontală şi verticală a circulaţiei
- incomodări între tipuri de circulaţie (ex. între circulaţia autovehiculelor şi circulaţia hipo;
circulaţia auto şi pietonală)
- sistematizarea verticală.
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In localitatea Siliştea la ora actuală există o lungime de 1,650 km cu un grad de uzură al
îmbrăcăminţilor asfaltice în proproţie de 40 % (faianţări, văluiri, crăpături, gropi., etc).
Din lungimea totală de străzi 3,485 km corespunzător unei suprafeţe de 14.295 mp
suprafaţă carosabilă sunt slab împietruiţi şi din pământ.
Din această lungime o proprţie de 80 % este deprofilată prezentând gropi, făgaşe, priveluri,
etc., fapt care duce (pe anumite tronsoane de străzi), pe anotimp ploios la îngreunarea circulaţiei.
In profil transversal, marea majoritate a străzilor împietruite şi din pământ nu au şanţuri
amenajate corespunzător.
In general, în localitatea Siliştea sistematizarea verticală a reţelei stradale este deficitară,
principalele consecinţe fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale.
Pentru evitarea incomodării între diferite tipuri de circulaţie apare ca necesar stabilirea unui
traseu care să preia circulaţia de pe tronsoanele din DC 6 ce traversează localitatea.
Prin mărirea intravilanului apar o serie de străzi noi în lungime de 2,775 km corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 16.650 mp.

Localitatea Mărtăceşti
Schema stradală a localităţii Mărtăceşti are o configuraţie aproximativ rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi 5
m.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Mărtăceşti este de 4,810 km, corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 19.630 mp.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri)
este de 43.660 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt 2 %.
La ora actuală, circulaţia principală se desfăşoară pe DJ 221 în lungime de 0.800 km,
corespunzător unei suprafeţe de 4.000 mp parte carosabilă.
Transportul în comun în interiorul localităţii nu există, în afara localităţii transportul de
persoane se efectuează prin intermediul unor societăţi private.
Transportul de marfa în afara localităţii se face pe DJ 221.
Traficul greu se desfăşoară de asemenea pe DJ 221.
Disfunctionalitatile privind reteaua stradală existentă sunt urmatoarele:
- uzura îmbrăcăminţilor carosabile
- lipsa unor îmbrăcăminţi carosabila permanente corelată cu deprofilarea uneori accentuată
pe suprafeţele carosabile slab împietruite sau din pământ
- elementele geometrice necorespunzătoare ale unei mari părţiale ale reţelei stradale, în
profil transversal şi longitudinal
- lipsa unor elemente de organizare orizontală şi verticală a circulaţiei
- incomodări între tipuri de circulaţie (ex. între circulaţia autovehiculelor şi circulaţia hipo;
circulaţia auto şi pietonală).
- sistematizarea verticală necorespunzătoare.
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In localitatea Mărtăceşti la ora actuală există o lungime de 0,800 cu un grad de uzură al
îmbrăcăminţii asfaltice în proporţie de 20% (faianţări, văluiri, crăpături, gropi, etc).
Din lungimea totală de străzi 4,010 km corespunzător unei suprafeţe de 17.180 mp
suprafaţe carosabilă sunt împietruiţi şi din pămant.
Din această lungime o proporţie de 70 % este deprofilată prezentând gropi, făgaşe,
priveluri, etc. fapt care duce (pe anumite tronsoane de străzi, pe anotimp ploios la îngreunarea
circulaţiei.
In profil transversal, marea majoritate a străzilor împietruite şi din pământ nu au şanţuri
amenajate corespunzător.
In general, în localitatea Mărtăceşti sistematizarea verticală a reţelei stradale este
deficitară, principalele consecinţe fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale.
Pentru evitarea incomodării între diferite tipuri de circulaţie apare ca necesar stabilirea unui
traseu care să preia circulaţia de pe tronsoanele din DC 48 şi DC 49 ce traversează localitatea.
Prin mărirea intravilanului apar o serie de străzi noi în lungime de 2,075 km corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 12.450 mp.

Localitatea Muchea
Schema stradală a localităţii Muchea are o configuraţie rectangulară. Reţeaua stradală este
alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi 5,5 m.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Muchea este de 5,365 km, corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 23.890 mp.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri)
este de 50.915 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt 2 %.
La ora actuală, circulaţia principală se desfăşoară pe DN 23 în lungime de 0.450 km,
corespunzător unei suprafeţe de 2.475 mp parte carosabilă.
Transportul în comun în interiorul localităţii nu există. In afara localităţii transportul de
persoane se efectuează prin intermediul unor societăţi private.
Transportul de marfă în afara localităţii se face pe DN 23. Traficul greu se desfăşoară de
asemenea pe DN 23.
Disfunctionalitatile privind reteaua stradală existentă sunt urmatoarele:
- uzura imbrăcăminţilor carosabile
- lipsa unor îmbrăcăminţi carosabile permanente corelată cu deprofilarea uneori accentuată
pe suprafeţele carosabile slab împietruite sau din pământ
-elementele geometrice necorespunzătoare ale unei mari părţiale ale reţelei stradale, în
profil transversal şi longitudinal
- lipsa unor elemente de organizare orizontală şi verticală a circulaţiei
- incomodări între tipuri de circulaţie (ex. între circulaţia autovehiculelor şi circulaţia hipo;
circulaţia auto şi pietonală).
- sistematizarea verticală.
In localitatea Muchea la ora actuală există o lungime de 0,450 km cu un grad de uzură al
îmbrăcăminţii asfaltice în proporţie de 40% (faianţări, văluiri, crăpături, gropi, etc).
Din lungimea totală de străzi 4,915 km corespunzător unei suprafeţe de 22.090 mp
suprafasţă carosabilă sunt împietruiţi şi din pămant.
Din această lungime o proporţie de 80 % este deprofilată prezentând gropi, făgaşe,
priveluri, etc. fapt care duce (pe anumite tronsoane de străzi), pe anotimp ploios la îngreunarea
circulaţiei.
In profil transversal, marea majoritate a străzilor împietruite şi din pământ nu au şanţuri
amenajate corespunzător.
In general, în localitatea Muchea sistematizarea verticală a reţelei stradale este deficitară,
principalele consecinţe fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale.
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Pentru evitarea incomodării între diferite tipuri de circulaţie apare ca necesar stabilirea unui
traseu care să preia circulaţia de pe tronsoanele din DN 23 ce traversează localitatea.
Prin mărirea intravilanului apar o serie de străzi noi în lungime de 0,250 km corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 1.375 mp.

Localitatea Cotu Lung
Schema stradală a localităţii Cotu Lung are o configuraţie rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi
5,0 m.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Muchea este de 4,835 km, corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 25.730 mp.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri)
este de 45.935 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt 2 %.
La ora actuală, circulaţia principală se desfăşoară pe DJ 255 A şi DC 3 în lungime de 1,975
km, corespunzător unei suprafeţe de 5500 mp parte carosabilă.
Transportul în comun în interiorul localităţii nu există. In afara localităţii transportul de
persoane se efectuează prin intermediul unor societăţi private.
Transportul de marfa în afara localităţii se face pe DJ 255 A şi DC 3. Traficul greu se
desfăşoară de asemenea pe DJ 255 A şi DC 3.
Disfunctionalitatile privind reteaua stradală existentă sunt urmatoarele:
- lipsa unor îmbrăcăminţi carosabile permanente corelată cu deprofîlarea uneori accentuată
pe suprafeţele carosabile slab împietruite sau din pământ
- elementele geometrice necorespunzătoare ale unei mari părţiale ale reţelei stradale, în
profil transversal şi longitudinal
- lipsa unor elemente de organizare orizontală şi verticală a circulaţiei
- incomodări între tipuri de circulaţie (ex. între circulaţia autovehiculelor şi circulaţia hipo;
circulaţia auto şi pietonală).
- sistematizarea verticală.
In localitatea Cotu Lung la ora actuală există o lungime totală de străzi de 4,835 km
corespunzătoare unei suprafeţe de 25.730 mp suprafaţă carosabilă, sunt împietruiţi şi din pămant.
Din această lungime o proporţie de 80 % este deprofilată prezentând gropi, făgaşe,
priveluri, etc. fapt care duce (pe anumite tronsoane de străzi), pe anotimp ploios la îngreunarea
circulaţiei.
In profil transversal, marea majoritate a străzilor împietruite şi din pământ nu au şanţuri
amenajate corespunzător.
In general, în localitatea Cotu Lung sistematizarea verticală a reţelei stradale este
deficitară, principalele consecinţe fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale.
Pentru evitarea incomodării între diferite tipuri de circulaţie apare ca necesar stabilirea unui
traseu care să preia circulaţia de pe tronsoanele din DJ 225 A şi DC 3 ce traversează localitatea.
Prin mărirea intravilanului apar o serie de străzi noi în lungime de 1,525 km corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 8.390 mp.
Localitatea Cotu Mihalea
Schema stradală a localităţii Cotu Mihalea are o configuraţie rectangulară. Reţeaua
stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi 5,0 m.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Cotu Mihalea este de 2,100 km, corespunzător
unei suprafeţe carosabile de 9.450 mp.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri)
este de 19.950 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt 2 %.
La ora actuală, circulaţia principală se desfăşoară pe DJ 255 A şi DC 4 în lungime de 1,000
km, corespunzător unei suprafeţe de 4500 mp parte carosabilă.
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Transportul în comun în interiorul localităţii nu există. In afara localităţii transportul de
persoane se efectuează prin intermediul unor societăţi private.
Transportul de marfă în afara localităţii se face pe DC 255 A şi DC4. Traficul greu se
desfăşoară de asemenea pe DJ 255 A şi DC 4.
Disfunctionalitatile privind reteaua stradală existentă sunt urmatoarele:
- lipsa unor îmbrăcăminţi carosabile permanente corelată cu deprofilarea uneori accentuată
pe-suprafeţele carosabile slab împietruite sau din pământ
- elementele geometrice necorespunzătoare ale unei mari părţiale ale reţelei stradale, în
profil transversal şi longitudinal
- lipsa unor elemente de organizare orizontală şi verticală a circulaţiei
- incomodări între tipuri de circulaţie (ex. între circulaţia autovehiculelor şi circulaţia hipo;
circulaţia auto şi pietonală)
- sistematizarea verticală
In localitatea Cotu Mihalea la ora actuală există o lungime totală de străzi de 2,100 km
corespunzătoare unei suprafeţe de 9.450 mp suprafaţă carosabilă, sunt împietruiţi şi din pămant.
Din această lungime o proporţie de 90 % este deprofilată prezentând gropi, făgaşe,
priveluri, etc. fapt care duce (pe anumite tronsoane de străzi, pe anotimp ploios la îngreunarea
circulaţiei.
In profil transversal, marea majoritate a străzilor împietruite şi din pământ nu au şanţuri
amenajate corespunzător.
In general, în localitatea Cotu Mihalea sistematizarea verticală a reţelei stradale este
deficitară, principalele consecinţe fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale.
Pentru evitarea incomodării între diferite tipuri de circulaţie apare ca necesar stabilirea unui
traseu care să preia circulaţia de pe tronsoanele din DJ 225 A şi DC 4 ce traversează localitatea.
Localitatea Vameşu
Schema stradală a localităţii Vameşu are o configuraţie rectangulară.
Reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi
5,0 m.
Lungimea totală a străzilor din localitatea Vameşu este de 1,595 km, corespunzător unei
suprafeţe carosabile de 6.785 mp.
Suprafaţa totală ocupată de zona străzilor (inclusiv trotuare, fâşii de spaţii verzi, şanţuri)
este de 15.150 mp.
Pantele longitudinale ale străzilor sunt 2 %.
La ora actuală, circulaţia principală se desfăşoară pe DC 3 în lungime de 0,525 km,
corespunzător unei suprafeţe de 2.100 mp parte carosabilă.
Transportul în comun în interiorul localităţii nu există. In afara localităţii transportul de
persoane se efectuează prin intermediul unor societăţi private.
Transportul de marfă în afara localităţii se face pe DC 3.
Traficul greu se desfăşoară de asemenea pe DC 3 .
Disfunctionalitatile privind reteaua stradală existentă sunt urmatoarele:
- lipsa unor îmbrăcăminţi carosabile permanente corelată cu deprofilarea uneori accentuată
pe suprafeţele carosabile slab împietruite sau din pământ
- elementele geometrice necorespunzătoare ale unei mari părţiale ale reţelei stradale, în
profil transversal şi longitudinal
- lipsa unor elemente de organizare orizontală şi verticală a circulaţiei
- incomodări între tipuri de circulaţie (ex. între circulaţia autovehiculelor şi circulaţia hipo;
circulaţia auto şi pietonală).
- sistematizarea verticală
In localitatea Vameşu la ora actuală există o lungime totală de străzi de 1,595 km
corespunzătoare unei suprafeţe de 6.785 mp suprafaţă carosabilă, sunt împietruiţi şi din pămînt.
Din această lungime o proporţie de 80 % este deprofilată prezentând gropi, făgaşe,
priveluri, etc. fapt care duce (pe anumite tronsoane de străzi, pe anotimp ploios la îngreunarea
circulaţiei.
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In profil transversal, marea majoritate a străzilor împietruite şi din pământ nu au şanţuri
amenajate corespunzător.
In general, în localitatea Vameşu sistematizarea verticală a reţelei stradale este deficitară,
principalele consecinţe fiind evacuarea necorespunzătoare a apelor pluviale.
Pentru evitarea incomodării între diferite tipuri de circulaţie apare ca necesar stabilirea unui
traseu care să preia circulaţia de pe tronsoanele din DC 3 ce traversează localitatea.
De asemenea, tot în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de circulaţie în toate localităţile comunei
este necesară repararea atât a suprafeţelor carosabile asfaltate la ora actuală (plombări,
tratamente, covoare asfaltice) cât şi a suprafeţelor împietruite şi din pământ (profilări, completări cu
material granular, împietruirea unor tronsoane din pământ).
Se impune ca anumite tronsoane de străzi în principal clin zona centrală a localităţilor să fie
modernizate (dotarea cu îmbrăcăminţe permanentă, corectarea elementelor geometrice, profilareconsolidare taluzuri (diguri) şi şanţuri, trotuare cu lăţime şi îmbrăcăminţe corespunzătoare).
Inexistenţa unor trasee de transport în comun între localitatea reşedinţă Siliştea şi satele
subordonate : Mărtăceşti, Muchea, Cotu Lung., Cotu Mihalea, Vameşu.
Tot în scopul îmbunătăţirii siguranţei şi fluenţei circulaţiei se impune intervenţii pentru
modernizarea intersecţiilor din reţeaua principală de circulaţie şi reţeaua secundară.
Amenajarea va consta în dotarea respectivelor intersecţii cu elemente de organizare
orizontală, elemente geometrice în plan, marcaje îi elemente de organizare verticală a circulaţiei
(panouri de semnalizare şi presemnalizare).
Concluzii
Rețeaua de căi de comunucații şi transport prezintă următoarele particularități şi aspect critice:
a) Starea actuală a îmbrăcăminţii
Din suprafaţa totală de străzi cu îmbrăcăminţi din mixturi asfaltice aproximativ 40% este
degradată (fisuri, faianţări, crăpături, etc.).
In cazul străzilor împietruite şi din pământ se constată deprofilări transversal şi longitudinal
(făgaşe, gropi), anumite tronsoane din respectivele străzi devin pe timp plois impracticabile.
b) Lăţimea străzilor
La ora actuală se consideră că lăţimea străzilor din localitate este în mare parte suficientă
pentru traficul actual şi cel de perspectivă, excepţie făcînd tronsoanele de străzi cu lăţimea părţii
carosabile sub 5,50 m.
c) Aspecte critice privind organizarea circulaţiei şi transportului în comun
In general în localitate există elemente de organizare orizontală şi verticală a circulaţiei
(marcaje, semnalizări) pe reţeaua principală de circulaţie.
Pe alocuri este necesară completarea şi îmbunătăţirea acestora.
d) Sistematizarea verticală
In localităţile comunei arterele de circulaţie nu au o sistematizare verticală
corespunzătoare. Datorită acestui fapt şi datorită lipsei unor şanţuri corespunzătoare de evacuare
a apelor pluviale în perioadele ploioase apar în zonele respective băltiri care persistă relativ mult
timp şi care îngreunează circulaţia auto şi pietonală, slăbind în timp şi terasamentul drumului.
e) Circulaţia pietonală
In localităţile comunei datorită lăţimii reduse a trotuarelor, a faptului că nu au în general o
îmbrăcăminte corespunzătoare, a sistematizării verticale necorespunzătoare, pe zonele în care se
înregistrează un trafic pietonal semnificativ, se manifestă un disconfort accentuat al circulaţiei
pietonale.
f) Parcaje, garaje
La ora actuală în localităţi nu există suprafeţe de parcare şi garaje. In anumite zone este
necesară amenajarea unor suprafeţe de staţionare şi de parcare.
Nu este necesară amenajarea unor suprafeţe speciale de garaje.
g) Transportul în comun
Inexistenţa unor linii de transport în comun între localităţile subordonate reşedinţei de
comună creează greutăţi în buna funcţionare a legăturilor sociale şi economice din acestea, în
special pentru deplasarea elevilor la şcoală există necesitatea creerii următoarelor rute cate două
curse pe zi astfel :
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- Mărtăceşti - Romanu - retur;
- Vameşu - Cotu Lung - retur;
- Cotu Mihalea - Cotu Lung - retur;
- Cotu Mihalea - Cotu Lung - Muchea - Siliştea - IAS Siliştea - Mărtăceşti şi retur;
- Mucheni - Siliştea prin DN 23 şi retur;
- Muchea - Siliştea - retur;
- IAS Siliştea - Siliştea - retur;
Starea tehnică precară, funcţionarea aritmică şi defectuoasă a sistemelor
hidroamenliorative (irigaţii, desecare, etc) au condus la variaţia umidităţii la suprafaţă şi în sol
peste limitele normale cu consecinţe negative aupra vieţii locuitorilor, animanelor şi a producţiilor
agricole.
De asemenea, lipsa alimentării cu apă şi evacuării apelor uzate menajere prn sistem
centralizat nu asigură locuitorilor acel minim de confort igienico - sanitar necesar.
Rigolele (şanţurile) stradale nerectificare şi necurăţate produc în zonele depresionare
băltiri, afectand curţile şi terenul agricol.



Cai feroviare
Comuna Siliștea nu este traversata de cale ferata.



Cai navigabile
In comuna Siliștea nu exista cai navigabile. Acestea pot fi intalnite in municipiul Braila, care
se afla la o distanta de aproximativ 15km.
Judetul Braila, de la sud la nord, este strabatut de fluviul Dunărea, al doilea ca lungime între
fluviile Europei, după Volga, fiind singurul fluviu european care curge de la vest la est si un
important drum fluvial internaţional, curgând prin 10 ţări si prin patru capitale de stat. Acesta are un
senal navigabil fluviomaritim pe porţiunea Brăila-Galaţi-Tulcea-170 km - si un senal navigabil fluvial
de la intrarea în judeţ până la Brăila, fiind principala arteră de navigaţie transeuropeană –coridorul
7, care asigură legături pe apă la Marea Neagră si Marea Mediterană.
Portul Brăila este amplasat pe malul stâng al Dunării la extremitatea amonte a sectorului
maritim.
Punctul de trecere cu bacul la Brăila / Smîrdan, pentru pasageri si mijloace auto spre
localitatea Măcin din Judeţul Tulcea, realizează legătura cu Dobrogea.



Cai aeriene
In comuna Siliștea nu exista cai aeriene.
Singura infrastructura aeroportuara din judetul Braila este aeroportul Ianca. Acesta se află
în administrarea Consiliului Judeţean Brăila si cu toate că dispune de o infrastructură
aeroportuară existentă nu poate fi folosită pentru satisfacerea nevoilor de transport locale şi
regionale.
Aeroportul dispune de cale ferata proprie, cu rampa pentru marfuri, ce deriva din linia CF
700 Galati- Faurei.
In PATN-Sectiunea I-Retele de transport este prevazuta constructia unui aeroport
international in zona de dezvoltare Braila-Galati.
Cf. ‘’PATZ –P Braila : analiza multicriteriala iul 2010 infrastructuri tehnice majore’’, pe
teritoriul comunei Siliştea este propusă construirea unui aeroport.
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2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL
2.7.1. BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE ÎN LIMITA TERITORIULUI
ADMINISTRATIV.
Bilantul teritorial reprezentatnd proportia dintre suprafetele ocupate de zonele functionale
pe intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza, s-a intocmit atat pentru teritoriul extravilan, cat si
pentru cel intravilan.
Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului administrativ ilustreaza
categoriile de folosinta ale terenurilor, grupate pe teritoriul extravilan, teritoriul intravilan si total.
Categoriile de folosinta, conform evidentelor cadastrale, pot reprezenta suprafetele agricole
(arabil, pasuni-fanate, vii, livezi) si suprafetele neagricole (paduri, ape, drumuri, curti-constructii,
neproductiv)
Bilantul teritorial al categoriilor de folosinta pe intreaga suprafata a teritoriului administrativ
permite deducerea suprafetei intravilanului existent, prin aditionarea suprafetelor declarate curti
constructii in extravilan la suprafata intravilanului localitatilor.
Cf. PUG 2000 aprobat, teritoriul administrativ al comunei Siliștea avea o suprafaţă de
11.648,44 ha, însă, în urma măsurătorilor pe suport topografic realizate pentru reactualizarea
Planului Urbanistic General în 2012, rezultă o suprafaţă a teritoriul administrativ de 11919,33 ha.
Modul de folosintă a teritoriului administrativ al comunei Siliștea este reflectat în tabelul
următor:
Teritoriu
adm. al
unitatii
de baza

Bilantul teritorial al folosintei suprafetelor din teritoriul administrativ existent
Categorii de folosinta(ha)
agricol
neagricol
total
arabil

pasunifanate

vii

livezi

paduri

ape

drumuri

curticonstruc
tii

neprodu
ctive

teren
dest.
speciala

32,15

27,23

286,51

538,49

259,15

-

136,00

6,98

-

-

-

26,96

325,53

-

27,23

286,51

538,49

286,11

325,53

136,00

6,98

11919,33

0,23

2,40

4,52

2,40

2,73

1,14

0,06

100

Extravilan
9918,74

361,59

11.566,84

Intravilan
-

-

-

352,49

Total
9918,74

% din
care

83,22

361,59
3,03

32,15
0,27

Sursa: masuratori pe suportul topografic PUG 2012

2.7.2. BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL
EXISTENT.
Intravilanul existent este cel propus conform P.U.G. comuna Siliștea în vigoare, elaborat de
S.C. PRODOMUS S.A. BRAILA în anul 2000.
În componența teritoriului intravilan existent intră trupurile care reprezinta localitatea
resedinta de comuna - Siliștea, cele 5 localitati componente Vamesu, Cotu Lung, Cotu Mihalea,
Muchea, Martacesti, cimitirele, platforme pentru deseuri (dezafectate) si ferme, situate la distanta
de localitati.
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CENTRALIZATOR SUPRAFETE TRUPURI –
SITUATIE EXISTENTA

Trup 1

Localitatea de resedinta- sat Siliștea

- cimitir Siliștea
-platforma deseuri Siliștea
-statie de epurare Siliștea

Suprafete
(ha)

Procent
% din
total
intravilan

62,79
0,63
1,04
0,51

17,81
0,18
0,30
0,14

0,68
0,18
0,55
1,27
12,60

0,19
0,05
0,16
0,36
3,57

(propusa prin PUG 2000)

-Ferma Pirinei
Trup 1A
Trup 1B
Trup 1C
Trup 2

STGN ROMGAZ
SC Ekdupa - Depozit material lemnos
STGN ROMGAZ
Localitate apartinatoare - sat Vamesu

0,36

0,10

Trup 3

-platforma deseuri Cotu
Lung+Vamesu
Localitate apartinatoare - sat Cotu Lung

57,62

16,35

Trup 4

Localitate apartinatoare - sat Cotu Mihalea

16,88

4,79

0,38

0,11

Trup 5

-platforma deseuri
Cotu Mihalea
Localitate apartinatoare - sat Muchea

49,77

14,12

0,36

0,10

0,50

0,14

50,72

14,39

-cimitir

0,31

0,09

-platforma deseuri Martacesti

0,52

0,15

-

-

3,41
0,27
21,85
17,31
27,93
8,74
2,34
0,32
5, 35
0,50
0,30
3,21
3,00
0,29

0,97
0,08
6,20
4,91
7,92
2,48
0,66
0,09
1,52
0,14
0,09
0,91
0,85
0,08

-cimitir Muchea
-platforma deseuri Muchea
Trup 6

Localitate apartinatoare - sat Martacesti

Trup 7

-

Trup 8

Cartier Agrosil

Trup 8A

Sediu Agrosil
-sediu Agrosil
Ferma porcine
-SC Consuim
Ferma Latinu
Ferma SC Consuim SRL
Ferma
Ferma
Ferma Agrogrup
Sere si dotari anexa Dragomir C. si Vasile E.
Ferma prepelite Nedelcu
Ferma ecologica vaci lapte SC Romivac
Sere SC Agrosere
Ferma Bujor

Trup 9
Trup 10
Trup 11
Trup 12
Trup 13
Trup 14
Trup 15

Trup 16
Trup 17
Trup 18
Trup 19
Trup 20

Total intravilan existent

-cartier
-scoala

352,49 ha
100
Sursa: masuratori pe suportul topografic PUG 2012
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Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilanul existent este reflectat în tabelul
următor, conform masuratori efectuate pe suportul topografic PUG 2012:
EXISTENT
Suprafata
Procent %
(ha)
din total
intravilan

ZONE FUNCTIONALE

LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE

191,15

54,23

116,00

32,91

8,01

2,27

26,96

7,65

SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT,
PROTECTIE

3, 50

0,99

CONSTRUCTII TEHNICO-EDILITARE

2,38

0,68

GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE

4,49

1,27

352,49

100

UNITATI INDUSTRIALE SI
AGROZOOTEHNICE din care :
unitati industrile si depozite
unitati agro-zootehnice

INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES
PUBLIC

CAI DE COMUNICATIE SI
TRANSPORT, din care:
- rutier

TOTAL INTRAVILAN

Sursa: masuratori pe suportul topografic PUG 2012
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2.7.3. PRINCIPALELE
INTRAVILAN

CARACTERISTICI

ALE

ZONELOR

FUNCȚIONALE

DIN

 LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE
Funcțiunea dominantă în teritoriul intravilan al comunei Siliștea este locuirea, ocupând o
suprafață de 191,15 ha reprezentand 54,23% din total intravilan, fiind compusă din locuințe
individuale, izolate pe parcele alungite. Majoritatea locuințelor existente sunt în stare medie.
Regimul de înălțime preponderent este Parter, respectiv P+1etaj, mai rar.
Din punct de vedere al planimetriei, atat pentru cladirile publice cat si pentru cladirile de
locuit predomina cladirile de forma dreptunghiulara sau cu mici pridvoare adaugate, cu tavan de
lemn si acoperis in 4 ape.
Cele cu vechime mai mare sunt din paianta, la care se remarcă prispa cu stalpi de lemn
decoraţi cu elemente geometrice obţinute prin tăieturi, capiteluri din lemn, pazii de lemn cu
elemente decorative la streasina.
Cele mai recente, sunt din zidarie de caramida, cu pridvoare la faţada lungă, ancadramente
in jurul ferestrelor şi brâie din stucaturi la nivelul superior al fatadelor.
Orientarea locuintelor este în general cu latura scurtă spre strada.
Curtile sunt de dimensiuni medii, cu mici amenajari de gradini cu flori spre stradă.
Gardurile catre strada sunt realizate din beton, metal sau lemn, prezinta forme decorative
de factura noua cu motive geometrice dand o nota specifica imaginii strazii.
Chiar daca locuintele din secolul XX prezinta elemente de modernizare, acestea sunt in
spiritul traditiei, element ce contribuie la unitatea stilistica a intregii comune.
Intre anii 2008-2011, in comuna Siliștea au fost solicitate 28 autorizatii de construire
locuinte (cf. date primarie).
Locuințe in satul Siliștea
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Locuințe in satul Siliștea
Tramele stradale ale localitatilor comunei Siliștea au urmatoarele configuratii:

Sursa: earth.google.com

- Localitatea Siliștea- trama stradala cu configuratie neregulata; reteua stradală este
alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3,0 şi 5,0 m;
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Sursa: earth.google.com

- Localitatea Martacesti - trama stradala cu configuratie aproximativ rectangulara;
reţeaua stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3-5 m;

Sursa: earth.google.com

- Localitatea Muchea -trama stradală cu configuraţie rectangulara; reţeaua stradală
este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi 5,5 m;
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Sursa: earth.google.com

- Localitatea Cotu Lung - trama stradală cu configuraţie rectangular; reţeaua stradală
este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi 5,0 m;

Sursa: earth.google.com

- Localitatea Cotu Mihalea -trama stradală cu configuraţie rectangulară; reţeaua
stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi 5,0 m;
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Sursa: earth.google.com

- Localitatea Vameşu - trama stradală cu configuraţie rectangular; reţeaua
stradală este alcătuită din străzi cu lăţimi ale părţii carosabile cuprinse între 3 şi 5,0 m.

 UNITATILE INDUSTRIALE SI AGROZOOTEHNICE ocupă o suprafață de 116,00 ha
reprezentand 32,91% din totalul intravilanului, fiind în general spații de producție, depozitare,
unități agro‐zootehnice dispersate în intravilan, fiind dezvoltate pe diverse loturi din cadrul
comunei.
In afara unitătilor de pe teritoriul administrativ al comunei Siliștea desfăşoară activităţi
agricole şi zootehnice majoritatea locuitorilor comunei apti pentru muncă. Prin reconstituirea
dreptului de proprietate asupra terenului, practic, fiecare gospodărie individuală a devenit
gospodărie agricolă.
 INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC - zona s‐a dezvoltat foarte puțin în
ultimii ani, funcționând în clădirile existente, aceastea fiind situate cu precadere în satul de
resedinta a comunei Siliștea. Ponderea avută de instituțiile şi serviciile publice precum şi cea a
terenurilor destinate activităților comerciale şi serviciilor este de 8,01 ha reprezentand 2,27% din
totalul intravilanului.
Din punct de vedere al distribuției în comuna si al grupării, zonele cu servicii şi instituții
publice sunt caracterizate printr‐o tipologie de dezvoltare punctuală ‐ prin mici nuclee ce
concentrează în special dotările culturale, educaționale şi de sănătate, situate de‐a lungul străzilor
principale ale localităților.
Dotările existente în cadrul comunei Siliștea sunt următoarele:
 Administrative:
- Consiliul Local si Primaria functioneaza in acelasi imobil, in centrul satului Siliștea.
- Post Politie Siliștea
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-oficiu PTTR
-PECO la Muchea - SC Davoil SRL.
 Comerciale
Comertul care se practica in zona este cel cu amanuntul al produselor alimentare. Toate
punctele de desfacere a produselor alimentare au infrastructura slab dezvoltata, fiind practic
amenajate in gospodariile populatiei sau in spatii inchiriate. In continuare, prezentam cateva dintre
societatile care activeaza in prezent in comuna:
-SC ARINOVIS SRL
-BIKEMAR SRL
-SC BENET SRL
-SC COSALDAN SRL
-CERVISOR COM SRL
-SC MIRADOR SRL
-SC RILKEMAR SRL
-SC NICULINA IMPES SRL
-SC UNIONAS SRL

 Culte
Pe raza comunei Siliștea există trei biserici ortodoxe si o capela ortodoxa, in satele Siliștea,
Cotu Lung, Martacesti.

Biserica “Sf. Nicolae” sat Siliștea

Biserica "Sf.Gheorghe” sat Martacesti -finalizata
si sfintita in oct. 2009
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Biserica "Sf. Nicolae” sat Cotu Lung
 Cultura
In localitatea Siliștea exista un camin cultural, reabilitat si o biblioteca comunala.

Caminul cultural Siliștea

 Invatamant
La nivelul comunei Siliștea invatamantul se desfasoara in trei unitati:
-in localitatea Siliștea - Scoala generala cu clasele I-VIII si Gradinita;
-in localitatea Muchea - Scoala generala cu clasele I-IV si Gradinita;
-in localitatea Cotu-Lung - Scoala generala cu clasele I-IV.

Scoala Siliștea

Gradinita Siliștea
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Scoala generala din localitatea Siliștea are in dotare laborator de fizica-chimie, informatica,
un cabinet de consiliere si orientare, o biblioteca, sase sali de clasa.
Laboratorul de informatica este dotat cu 30 de calculatoare necesare stimularii procesului
educativ.

Scoala Siliștea

In 2009 a fost construita Sala de Educatie Fizica Scolara, din panouri si grinzi metalice,
acoperis din panouri metalice, pardoseala beton. Are o suprafata construita de 385 mp, suprafata
desfasurata de 415 mp si suprafata utila de 350,72 mp, cf. ‘’Inventarul bunurilor care alcatuiesc
domeniul public al comunei Siliștea, completat- 2011’’.

Sala de educatie fizica Siliștea

 Sanatate
In localitatea Siliștea exista un dispensar uman, o farmacie umana si un dispensar
veterinar.

Farmacie Siliștea
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 CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURI
Caile rutiere acopera o suprafata de 26,96 ha (7,65% din total intravilan) si sunt reprezentate
prin DN 23, DJ 221, DJ 225 A, DC 3, DC 4, DC 6, precum si strazile aferente din cele sase sate.
 SPATII VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTECTIE- Zona ocupa 3,50 ha din teritoriul
intravilan si este constituita din parcurile situate in satele Siliștea (0,71 ha), Cotu Lung (0,48),
Muchea (1,20 ha), precum si terenul de sport din satul Muchea in suprafata de 1,11 ha.
De asemenea, in cadrul dotarilor publice (şcoli, grădinite, biserici), sunt spatii verzi
alocate acestor dotari.
De mentionat situarea cimitirelor din cele sase localitati, cu consecinta ca nu sunt instituite
zone plantate, pentru protectia sanitara a locuintelor fata de cimitire (conform normelor, trebuie
realizate perimetral, 50m latime).
In ceea ce priveşte raportul spatii verzi publice pe cap de locuitor in intravilan, comuna
Siliștea detine o suprafată de: 3,50 ha: 1587 locuitori= 22,05 mp. spatiu verde/locuitor, mai mica
decat necesarul stabilit conform normelor in vigoare (in aceasta suprafata, nu s-au introdus insa si
suprafetele aferente dotarilor, precum nici cele aferente strazilor/DN23, DJ 212, DJ 221).
CONSTRUCTII TEHNICO EDILITARE- zona ocupa 2,38 ha, reprezentand 0,68% din
totalul intravilanului si este constituita din:
- doua gospodarii de apa in satele Siliștea si Martacesti;
-o statie de reglare gaze in satul Siliștea;
-doua statii gaze apartinand TRANSGAZ;
-o suprafata de 0,50 ha prevazuta prin PUG 2000 pentru statia de epurare, care nu s-a
realizat.

 GOSPODARIE COMUNALA, CIMITIRE –zona ocupa o suprafata de 4,49 ha,
reprezentand 1,27% din totalul intravilanului, fiind constituita din:
- cimitir in suprafata de 0,63 ha amplasat in nordul satului Siliștea;
- cimitir in suprafata de 0, 39 ha amplasat in nord- vestul satului Cotu Lung ;
- cimitir in suprafata de 0, 36 ha amplasat in sud-estul satului Muchea ;
- cimitir in suprafata de 0, 36 ha amplasat in estul satului Martacesti.
- platforma pentru deseuri dezafectata in suprafata de 1,04 ha situata in sudul satului Siliștea, la o
distanta de 1500 m;
- platforma pentru deseuri dezafectata in suprafata de 0,47 ha situata in sudul satului Martacesti, la
o distanta de 3000 m;
- platforma pentru deseuri dezafectata in suprafata de 0,50 ha situata in sudul satului Muchea, la o
distanta de 250 m;
- platforma pentru deseuri dezafectata in suprafata de 0,38 ha situata in sudul satului Cotu Mihalea,
la o distanta de 500 m;
- platforma pentru deseuri dezafectata in suprafata de 0,36 ha situata in sudul satului Vamesu, la o
distanta de 300 m; aceasta platforma deservea si satul Cotu Lung.

Intre anii 2006-2012, la nivelul comunei Siliștea au fost aprobate prin Hotarari de Consiliu
Local urmatoarele documentatii PUD-uri si PUZ-uri :
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2.8. RISCURILE NATURALE SI ANTROPICE
Analiza RISCURILOR NATURALE, conform HGR 382/2003:

 Cutremure de pamant
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc
natural- comuna Siliștea se afla in zona de intensitate seismica exprimata in grade MSK- VIII/1.
Perioada de revenire este de cca 50 ani.
Cf. PATJ Braila, in conformitate cu prevederile STAS 11100/1–1993, judeţul Brăila se
încadrează ariilor macroseimice 81 la nord şi vest de un aliniament ce trece aproximativ prin
apropierea localităţilor Brăila – Roşiori, şi zonei macroseismice 71 la sud de acest aliniament.
Conform STAS P100–92, zonarea teritoriului din punct de vedere al coeficienţilor Ks încadrează
arealul judeţului zonelor seismice de calcul C (Ks = 0,20), la vest de acelaşi aliniament amintit mai
sus şi D (Ks = 0,16), la sud-est de respectivul aliniament.
Conform Normativului P100–1/2004, privind zonarea teritoriului în termeni de valori de vârf
a acceleraţiei terenului pentru proiectare, ag pentru cutremure având intervalul mediu pentru
recurenţă IMR = 100 ani, valoarea acestui parametru ag este de 0,24 g în partea nord-vestică a
judeţului şi ag = 0,20 g în zona de sud-est a teritoriului judeţului Brăila. În ceea ce priveşte zonarea
teritoriului din punct de vedere al perioadei de colţ a spectrului de răspuns, majoritatea teritoriului
judeţului Brăila se încadrează la valoarea Tc = 1,0 sec.
Efectele actiunii seismice de gradul VIII MSK asupra:
- constructiilor tip A (constructii din piatra nefasonate, caramida nearsa, valatuci, pamant
batut) pot fi distrugeri si prabusiri;
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- constructiilor tip B (constructii din caramida arsa, piatra fasonata, blocuri de beton cu
schelet de lemn; zidarie portanta cu samburi si plansee de beton armat) pot fi avarii importante si
distrugeri;
- constructiilor tip C (constructii cu schelet din beton armat monolit sau din elemente
prefabricate)pot fi avarii moderate si importante;
Alte efecte: in cazuri izolate se produce ruperea portiunilor de imbinare a coductelor;
monumentele si statuile se deplaseaza si se rasucesc; imprejurimile din piatra se prausesc; se
observa mici alunecari de teren in zonele depresionare si pe pantele abrupte ale drumurilor
taluzate; in teren apar crapaturi de cativa centimentri; apar noi bazine de apa; puturi secate se
umplu cu apa iar in altele apa seaca sau apar schimbari ale nivelului si debitului apei din fantani.
- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila, 2009” prezentate de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, pentru judeţul Brăila pericolul
real de apariţie al unor mişcări seismice provine din regiunea munţilor Vrancei, dintr-o zonă situată
la cca. 120 km de municipiul Brăila. Intensitatea maximă probabilă a seismelor în judeţul Brăila
este de gradul VIII pe scara MSK–64, cu o perioadă de revenire de 50 ani.
În total, din cele 99 de cutremure de pământ cu magnitudinea M≥5 înregistrate în secolul XX,
având ca focar zona Vrancea, mai mult de jumătate s-au resimţit şi în judeţul Brăila, ceea ce
exprimă o frecvenţă deosebită a acestor fenomene tectonice periculoase.
În judeţul Brăila inundaţiile sunt dezastrul complementar, asociat celui seismic, cu cea mai mare
probabilitate şi amploare.
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, in comuna Siliștea institutiile: primaria, scoala generala I-VIII
biserica si operatorii economici: SC TRANSGAZ, SC MALIDOS SRL, SC SIL EN SRL, SC
FERMANDI SRL, SC ARINOVIS SRL, SC CONAGROTEHNICA, SC AGROGRUP SRL, SC
DAVOIL SRL sunt expuse riscului de cutremur de tip –principal (C).

 Inundatii
- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila, 2009” prezentate de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, inundatiile in judetul Braila sunt
provocate de precipitaţiile abundente şi debitele excepţionale ale cursurilor de apă, amplificate în
eventualitatea avarierii digurilor de protecţie.
Judeţul Brăila cuprinde sectoare din bazinele hidrografice ale fluviului Dunărea şi râurilor
Siret, Buzău şi Călmăţui.
Durata apărării împotriva inundaţiilor pe cursurile de apă se face diferenţiat: pe fluviul
Dunărea, în medie 30-90 zile, dar poate dura şi 150 zile (anul 1981); pe râul Siret 5 – 10 zile; pe
râul Buzău, cu caracter torenţial, 2 – 5 zile, iar pe râul Călmăţui, sporadic, 2 – 3 zile.
Digurile de protecţie sunt lucrări de pământ, realizate la limita exterioară a albiilor minore,
care însoţesc cursurile de apă fără a urma riguros meandrele acestora, având următoarele
caracteristici constructive:
- lăţime la bază: 10 – 15 m;
- lăţimea coronamentului: 3 – 5 m;
- înălţime: 1,5 – 5 m.
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Indiguiri în zona periurbană – Judeţul Brăila (sursa PATZ P.Braila)

Principalele lucrări de apărare pentru zona studiată sunt:
Denumirea lucrării
Apărare mal Cotu Lung

Lungime
(km)

Curs de apă
Râul Siret - mal drept

Grad de
asigurare
(%)

Suprafaţă
apărată (ha)

0,500

Sursa datelor: Direcţia Apă Buzău – Ialomiţa, SGA Brăila, 2008

Având în vedere caracteristicile hidrografice, relieful, dispunerea localităţilor şi a obiectivelor
economice în teritoriul judeţului Brăila, apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor
meteorologice periculoase este organizată în următoarea structură:
- Ansamblul Dunărea, în administrarea Administraţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
Brăila.
- Ansamblul râuri interioare, în administrarea Direcţiei Apelor Ialomiţa – Buzău, Sectorul
de Gospodărire a Apelor Brăila, cu trei sisteme:
- Siret (Măxineni – Şendreni);
- Buzău (Făurei – Voineşti);
- Călmăţui (Jugureanu – Berteşti de Jos).
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Fluviul Dunărea şi braţele sale (Cremenea, Măcin, Vâlciu, Mănuşoia, Calia, Cravia şi
Arapu) totalizează în judeţul Brăila 304 km.
Pentru protecţia împotriva inundaţiilor, de-a lungul Dunării în judeţul Brăila a fost realizat cel
mai amplu sistem de îndiguire din ţară: 273 km, atât pe malul stâng, de la Gura Călmăţui la
Şendreni, cât şi în sistem circular, pe perimetrul Insulei Mari a Brăilei.
Ansamblul lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor provocate de râuri este constituit din
trei sisteme (Siret, Buzău, Călmăţui) tangente şi complementare.
Aceasta pentru că pe teritoriul judeţului Brăila, râul Buzău se varsă în Siret, având în zona
comunei Măxineni o luncă comună, iar în zona Făurei, prin pârâul Buzoel se face legătura între
Buzău şi Călmăţui.
Râul Siret parcurge teritoriul judeţului Brăila pe o distanţă de 50 km, între Corbu Vechi şi
confluenţa cu Dunărea. Are o lăţime cuprinsă între 100 şi 150 m şi un debit mediu de 210 mc/s. În
judeţul Brăila cursul Siretului este îndiguit, fiind apărate împotriva inundaţiilor trei comune:
Măxineni, Siliştea şi Vădeni cu 10 sate şi cca. 100 km drumuri judeţene şi comunale. Sistemul de
protecţie cuprinde 35 km de dig, 60 km canale de desecare, 3 staţii electrice de pompare şi 4
puncte de supraveghere– avertizare.
Sistemul Siret apără împotriva inundaţiilor localităţile, obiectivele socialeconomice şi
suprafeţele agricole dispuse pe malul drept al Siretului Inferior aparţinând comunei Măxineni
(satele Olăneasca, Corbu Vechi, Voineşti) şi Siliştea (satele Muchea, Vameşu, Cotu Lung şi Cotu
Mihalea).
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, in comuna Siliștea institutiile: primaria, scoala generala I-VIII
biserica si operatorii economici: SC TRANSGAZ, SC MALIDOS SRL, SC SIL EN SRL, SC
FERMANDI SRL, SC ARINOVIS SRL, SC CONAGROTEHNICA, SC AGROGRUP SRL, SC
DAVOIL SRL sunt expuse riscului de inundatii de tip –principal (Id);
-conform „Planului de analiza si acoperire a riscurilor teritoriale, comuna Siliștea,
2011”aprobat prin HCL 10/ 16.02.2011, teritoriul comunei Siliștea este amplasat in doua bazine
hidrografice, dupa cum urmeaza:
 satele Vamesu, Cotu Lung, Cotu Mihalea si Muchea in bazinul hidrografic Siret
 satele Siliștea si Martacesti in bazinul hidrografic Dunarea.
Apararea impotriva inundatiilor pe raul Siret este asigurata de indiguirea Latinu-VadeniDesirati, pe o lungime de dig de aproximativ 17,0 km pentru satele Vamesu, Cotu Lung, Cotu
Mihalea, si Muchea. Digul Latinu-Vadeni este administrat de AN Apele Romane. In zona de nord a
comunei exista o retea de canale de desecare cu deversare in raul Siret, prin intermediul a doua
statii de pompare. Raul siret are o panta redusa, cu eroziune de adancime si lateral. Procesele
aluvionare intense, formarea de meander (cotituri intortocheate in cursul apei in regiunile de ses) a
determinat impotmolirea albiei pe numeroase portiuni, provocand numeroase reversari primavara
si toamna.
In cazul ruperii digului pot fi afectate locuintele gospodaresti din cauza faptului ca satele
Vamesu, Cotu Lung, Cotu Mihalea si Muchea nu sunt situate la un nivel ridicat fata de raul Siret.

 Alunecari teren
-conform Legii nr. 575/2001-privind aprobarea PATN –sectiunea a V-a -zone de risc
natural- potentialul de producere a alunecarilor de teren in zona in care se afla comuna Siliștea
este scazut si probabilitatea de alunecare este practic zero.
Conform studiului realizat de IPTANA în 2007- “Identificarea şi delimitarea hazardurilor
naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean.
Secţiunea III. Regiunea 2 - (Sud-Est): Judeţul Braila” pe teritoriul judeţului Brăila procesele
geomorfologice sunt reprezentate cu precădere prin sufoziuni, tasări, procese eoliene în câmpurile
tabulare, la care se adaugă cele specifice luncilor precum şi subsidenţa din Câmpia Siretului
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Inferior. Alunecările de teren au o dezvoltare redusă şi s-au manifestat pe teritoriile comunelor
Măxineni, Racoviţa, Râmnicelu, Scorţaru Nou, Suteşti, Grădiştea, Movila Miresei, Siliştea, Vădeni,
Vişani, Jirlău, Ianca, Tichileşti, Ulmu, Cireşu, Zăvoaia, Însurăţei, Berteştii de Jos.
- conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila, 2009” prezentate de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, alunecarile de teren, in judetul
Braila, afecteaza mun. Braila şi malurile înalte ale Dunării, Siretului şi Buzăului.
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, in comuna Siliștea institutiile: primaria, scoala generala I-VIII
biserica si operatorii economici: SC TRANSGAZ, SC MALIDOS SRL, SC SIL EN SRL, SC
FERMANDI SRL, SC ARINOVIS SRL, SC CONAGROTEHNICA, SC AGROGRUP SRL, SC
DAVOIL SRL, sunt expuse riscului de alunecari de teren de tip –secundar (at/pt).

 ALTE TIPURI DE RISC NATURAL
Conform cu „Riscurile naturale pe teritoriul judeţului Brăila, 2009” prezentate de
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea al judetului Braila, sunt posibile – şi
frecvente – fenomene meteo periculoase: furtuni, grindină, polei, înzăpeziri, îngheţ la sol, chiciură
ş.a.
Situaţiile cele mai probabile care ar putea crea pericolul inundaţiilor în judeţul Brăila sunt
următoarele:
1. Topirea rapidă a zăpezilor în zonele montane şi colinare, la sfârşitul iernilor cu precipitaţii
abundente, urmate de creşteri bruşte ale temperaturii aerului. În luncile râurilor Siret, Călmăţui şi
Buzău acest fenomen poate surprinde, însă, populaţia şi autorităţile.
2. Aglomerarea de sloiuri de gheaţă şi crearea de zăpoare pe rauri. Zăpoare şi poduri de
gheaţă s-au produs în ierni foarte geroase şi pe Călmăţui, Siret şi chiar pe Dunăre.
3. Ruperi de nori şi ploi torenţiale care se produc la sfârşitul primăverii şi pe timp de vară,
provocând creşterea masivă şi bruscă a debitelor râurilor din judeţ. Acţiunea apei asupra digurilor
s-ar produce atât dinspre albie, cât şi din exterior, nepermiţând lucrări de consolidare şi
amplificând pericolul inundaţiilor. Sunt posibile doar măsuri de alarmare şi evacuare de urgenţă şi
după caz, de căutare - salvare a celor surprinşi de ape.
Furtunile sunt fenomene meteorologice care au căpătat aspecte de constanţă şi în ţara
noastră. Acestea s-au manifestat în ultimii ani şi în judeţul Brăila, au provocat pagube locale
importante şi întreruperi ale alimentării cu energie electrică.
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010”, comuna Siliștea, in afara riscurilor prezentate mai sus, este
afectata si de: -seceta –tip principal de risc (S); -avalansa/ inzapeziri- tip de risc principal (Inz); incendii de padure-secundar (ip).
Institutiile: primaria, scoala generala I-VIII biserica si operatorii economici: SC TRANSGAZ,
SC MALIDOS SRL, SC SIL EN SRL, SC FERMANDI SRL, SC ARINOVIS SRL, SC
CONAGROTEHNICA , SC AGROGRUP SRL, SC DAVOIL SRL sunt expuse tipurilor de risc:
seceta(S) si incendiilor de padure-secundar (ip).
Incendii de padure
In lunca Siretului, in apropierea satelor Cotu Lung, Cotu Mihalea si Vamesu se afla
aproximativ 284 ha padure. Aceasta se afla la o distanta de 2 km fata de satele mai sus
mentionate. Drumul pana la padure are o latime de 4 m.
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In apropierea Silistei, la o distanta de 1,5 km, pe un drum pietruit cu o latime de 4m, se
gaseste o padure de salcami. Langa padure exista canale de irigatii pentru alimentarea
autospecialelor.
In caz de incendiu, populatia comunei poate fi afectata de fumul toxic.
Desertificare si seceta- cf. „Studiu privind factorii de mediu”
Teritoriul cu risc ridicat la deşertificare şi secetã se situează în zona I – caldă şi secetoasă
care cuprinde suprafeţe mari în Câmpia Română, Dobrogea şi parţial în Câmpia de Vest în cadrul
zonei diferenţiindu-se 5 subzone în funcţie de poziţia geografică şi particularităţile circulaţiei
atmosferice (tabelul 3). În cadrul acestei zone se manifestã scăderea umidităţii solului sub plafonul
minim (50% din CAu) şi chiar până la coeficientul de ofilire (1988, 1992, 1993, 1994, 1998, 2000).
În zonele cu risc ridicat la deşertificare şi secetă, biodiversitatea faunistică este redusǎ. Ca o
consecinţă directă a lipsei apei, fauna de interes cinegetic migrează în zonele cu o reţea
hidrologică densă, unde şi oferta în hrană este bogată şi diversificată.

Deşertificarea afectează în deosebi teritoriul din estul şi sud-estul tǎrii. Suprafaţa arabilă din
aceastǎ zonǎ reprezintă peste 25% din terenurile cultivate în România. Se remarcă ponderea
foarte redusă (8,2%) cu mult sub media pe ţară (circa 28%) a terenurilor ocupate de păduri.
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Comuna Siliştea situată într-o zonă considerată de risc maxim, solul se va deşertifica şi va
pierde şi ultima brumă de umiditate din cauza secetelor agresive din ultimii ani. Au fost executate
lucrări de irigaţii pe teritoriul comunei. Irigaţiile reprezintă principalele lucrări de îmbunătăţiri
funciare realizate pentru creşterea potenţialului productiv al pământului.
RISCURI ANTROPICE
In „Catalogul local cuprinzand clasificarea Unitatilor Administrativ Teritoriale, Institutiilor
publice si Operatorilor Economici, din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de
riscuri specifice, judetul Braila-2010” prezentat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea
al judetului Braila, comuna Siliștea este expusa urmatoarelor tipuri de risc:
Accident chimic –risc secundar (ach);
Accident nuclear- risc secundar (an);
Incendiu in masa – risc secundar (im);
Accident grav de transport –risc secundar (atp);
Esecul utilitătilor publice- risc secundar (eup);
Epidemie - risc principal (Ed);
Epizootie- risc principal (Ez);
Conform “Studiului privind statistica incendiilor la locuinţe şi gospodării cetăţeneşti la
nivelul judelului Brăila 2003 – 2009” realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dunarea
al judetului Braila, in localităţile rurale exista pericolul de incendiu dat de specificul activităţilor
desfăşurate în cadrul locuinţelor si amplificate de anumite împrejurări favorizante.
În localităţile rurale sunt prezente următoarele stări de pericol generate de:
- tendinţa de aglomerare a locuinţelor datorită faptului că tot mai multe personae optează
pentru reducerea, ca dimensiuni, a suprafeţei terenurilor intravilane aferente unei gospodării;
- construirea de locuinţe fără obţinerea în prealabil a autorizaţilor necesare şi, prin urmare,
fără respectarea unor măsuri minime de securitate la incendiu;
- construirea de anexe gospodăreşti fără respectarea distanţelor de siguranţă faţă de
vecinătăţi;
- folosirea materialelor de construcţii combustibile fără ca acestea să fie protejate
corespunzător la acţiuni termice;
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- depozitarea furajelor în locuri improprii şi inadecvate din punct de vedere al prevenirii
incendiilor, (ex: în imediata vecinătate a construcţiilor, în podurile caselor etc.);
- exploatarea instalaţiilor electrice cu improvizaţii;
- utilizarea focului deschis în spaţii închise;
- exploatarea mijloacelor de încălzire defecte, improvizate sau amplasate necorespunzător
faţă de materiale combustibile;
- nesupravegherea copiilor;
- existenţa unor cantităţi mari de materiale combustibile (mai ales în perioada de toamnăiarnă) folosite la încălzirea locuinţei şi la prepararea hranei;
- necurăţarea coşurilor de fum, aspect ce conduce la formarea de cărbune piroforic pe
pereţii interiori ai coşurilor;
- arderea resturilor vegetale şi gunoaielor rezultate din activităţile gospodăreşti.
Analiza riscurilor tehnologice, biologice, cf. „Planul de analiza si acoperire a riscurilor
teritoriale, comuna Siliștea, 2011:

Riscuri tehnologice
Transportul rutier– Pe drumul naţional DN 23 nu s-au inregistrat accidente majore
/ grave. Singurele accidente au fost de genul tamponari din cauza vitezei excesive. Celelalte
drumuri judeţene si comunale prezinta un risc foarte mic datorita traficului redus.
Accidente chimice la operatorii economici - operatorii economici de pe raza
teritoriului administrativ al comunei Siliștea nu achizitioneza pentru campania de lucrari agricole
produse chimice mai mult decat au nevoie.
 Riscuri biologice
Epidemii- acest fenomen se accentueaza pe timpul unor dezastre de mare amploare
sau de lunga durata, existand pericolul aparitiei bolilor precum: holera, hepatita acuta de tip B,
febra tifoida, leptospiroza, trichineloza. Aceste boli, daca nu sunt oprite in faza incipienta pot
deveni epidemii. In cazul aparitiei acestora, de vaccinarea persoanelor afectate se va ingriji Centrul
Sanitar Antiepidemic Braila. La nivelul localitatii exista un medic si o asistenta.
Epizotii- gestionarea si managementul masurilor de protectie si interventie in caz de
epizotii sunt asigurate de Directia Sanitar Veterinara. Pot aparea si evolua unele boli (la animale)
care se pot transforma in epizotii, cum ar fi: antraxul, febra aftoasa, gripa aviara, gripa porcina,
pesta porcina, leptospiroza, pesta bovina.
2.9 ECHIPARE EDILITARA
2.9.1. GOSPODARIREA APELOR
Comuna Siliștea se află situata in zona de nord–est a judetului Braila si are in componenta
satele Siliștea, Muchea, Martacesti,Cotu Lung, Cotu Mihalea si Vamesu, ultimile trei fiind
amplasate in vecinatatea digului de protectie impotriva inundatiilor existent pe cursul raului Siret.

 GOSPODARIREA APELOR DE SUPRAFATA
Perimetrul comunei Siliștea este scaldat de doua cursuri de apa: râul Buzau si râul Siret.
De asemenea, pe teritoriul administrativ al comunei Siliștea, la hotarul dintre comuna Vadeni spre
apa Siretului, se afla paraul Zagna, care de multe ori seaca vara si peste care s-a construit un
pod de barne.
Siretul. Datorita diferenţei mici (în metri faţa de nivelul marii) a nivelului mediu, 10 m la
Corbu Vechi şi 2 m la confluenţa cu Dunarea, precum si eroziunii de adancime si laterala scazuta,
panta profilului longitudinal este destul de mica, fapt ce determină o meandrare puternică a râului
în cadrul luncii (cursul desfacandu-se in numeroase brate) şi o acţiune intensa de aluvionare (1,6
coeficient de meandrare). Procesele aluvionare intense si meandrarea puternica determina
impotmolirea albiei pe numeroase portiuni, provocand frecvente revarsari primavara (martie –
iunie) si toamna (octombrie – noiemmbrie), in cuprinsul acestor intervale inregistrandu-se cele mai
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ridicate niveluri. Dupa realizarea indiguirii Latinu-Vadeni, Siretului i-au fost restranse considerabil
posibilitatile de revarsare.
Buzaul. Are un curs meandru insotit de o lunca larga, cu o albie minora la 70-500 m latime
si adancime de 0,5-3 metri. Raul Buzau se varsa în Siret, imediat la est de localitatea Voineşti,
foarte aproape de satul Vamesu.

 GOSPODARIREA APELOR SUBTERANE
Apele subterane se împart în:
- ape freatice, adica primul orizont de ape subterane cu nivel hidrostatic liber si variabil,
care au ca suport stratul impermeabil din apropierea suprafeţei terestre;
- ape de adâncime, cantonate în depozite friabile dar intercalate între state impermeabile,
fapt ce face ca acestea sa se mai numeasca si captive.
Ape freatice
Din punct de vedere hidrogeologic, acviferul freatic in zona comunei Siliștea se
individualizează pâna la adâncimea de cca. 200 m, si cuprinde :
- un acvifer freatic gazduit în depozitele holocene care au grosimi cuprinse între 0-5 in
Lunca Dunarii si Lunca Siretului, iar cele de pe grindurile mai inalte ale Dunarii sunt cantonate la 25m;
- doua complexe acvifere sub presiune: acviferul cantonat în depozite psamo-psefitice
pleistocen superioare şi cel cantonat în depozite psamitice, în general fine pleistocen medii.
Alimentarea freaticului se face cu precadere din precipitaţii şi mult mai putin din
irigaţii, mai ales în ultimul deceniu, irigaţiile fiind aproape în întregime abandonate. Astfel, nivelul
freaticului oscilează în limite foarte strânse (de ordinul decimetrilor), remarcându-se o scadere
continua dinspre lunile ploioase de primavara, (mai, iunie) spre lunile mai secetoase de toamna
(septembrie, octombrie).
Apele freatice din lunca Siretului se incadreaza in categoria apelor nepotabile gradul I
(mineralizare < 3,0 g/l, clorura de natriu < 0,5 g/l, sulfat de natriu < 0,2 g/l).
Ape de adâncime
Apele de adâncime de pe teritoriul judetului Braila se gasesc cantonate în pietrisurile de
Fratesti (cursul inferior al Calmatuiului si arealul Baltii Braila) si in depozitele nisipoase cu o
granulatie mijlocie si fina de varsta cuaternara (Campia Brailei si Campia Calmatuiului). {n luncile
Calmatuiului si Buzaului, la adancimi de 20-50 m, se gasesc depozitele argilo-nisipoase care
reprezinta aluviuni vechi si in care sunt cantonate ape de adancime. Apele de adancime din
depozitele cuaternare apar in 2-3 orizonturi pana la adancimea de 200 m. {n piertrisurile de
Fratesti, apele de adancime de gasesc intre 2-50 m si 50-100 m.
Din punct de vedere hidrochimic, apele de adancime din depozitele nisipoase cu granulatie
fina sunt in general nepotabile, cu mineralizatii intre 3 si 8 g/l. Cele din pietrisurile de Fratesti
prezinta calitati potabile mai bune.
Sursele subterane sunt surse independente, realizate prin diferite surse de finantare: HG
577/1997; HG 687/1997 si OG 7/2006.
Resursele de apa subterana sunt socotite ca avand vulnerabilitate moderata la poluare.
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Sursa: Studiu de fundamentare PATJ Brăila INFRASTRUCTURA TEHNICĂ MAJORĂ- INCD URBANPROIECT 2008

 AMENAJARI ŞI INSTALATII PENTRU IRIGATII ŞI DESECARI
-

Pe teritoriul comunei Siliştea există următoarele lucrări hidroameliorative:
canale de irigaţii
staţii de pompare pentru irigaţii
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reţea de conducte subterane
canale de desecare
staţii de pompare pentru desecare.
Reţeaua de irigaţii şi de desecare , din considerente economice funcţionează doar parţial,
această situaţie conducând la modificări în structura solului şi a nivelului apelor de suprafaţă şi
subterane. Marea majoritate a staţiilor de pompare sunt degradate şi descompletate, repunerea lor
în funcţiune necesitând valori mari de investiţii.
-

2.9.2. ALIMENTARE CU APĂ POTABILA
In comuna Siliștea exista un sistem centralizat de alimentare cu apă pentru localitatile
Siliștea, Mărtăceşti si Muchea. Locuitorii celorlalate sate, respectiv
Cotu Lung si Cotu
Mihalea,folosesc apa din puturi sapate clasic sau din stratul de medie adancime (aproximativ 40m)
prin fantani individuale forate, echipate cu pompe.

Sursa de apa
Pentru satele Martacesti, Siliștea si Muchea alimentarea cu apa este realizata din
aductiunea Braila –Cazasu, prin intermediul unor conducte de aductiune din PEHD cu
Dn=110mm, pozate la adancimea de inghet pe un pat de nisip de 10 cm.
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Reteaua de aductiune
Pentru satele Silistea si Martacesti conducta de aducţiune este realizata din PEHD
si este realizata de-a lungul drumului judeţean DJ 221 Brăila – Romanu, în zona verde din
partea carosabilă a DJ 221 şi limitele de proprietari, pe un teren care aparţine Consiliului
Local Siliştea.
Pentru satul Muchea aductiunea de apa este realizata de la Silistea prin
intermediul unei conducte PEHD 110mm, cu lungimea L=2610m.
Gospodaria de apa
Pentru Siliștea si Martacesti gospodăria de apă este amplasata in intravilanul
localitatii Martacesti si asigura rezerva si pomparea pentru cele doua localitati
Gospodaria de apa este alcatuita din:
-un rezervor pentru înmagazinarea apei, cu volumul de 100 m 3, care asigura
volumul de compensare şi rezerva de incendiu de 54 m 3, pentru ambele localităţi, cu
instalaţii aferente, în conformitate cu prevederile Normativului P 66/2001. Rezervorul este
metalic, suprateran, confecţionat din tablă de oţel tratat special pentru stocarea apei
potabile. Rezervorul este amplasat pe o fundaţie din beton armat.
-staţie de pompare, dotată cu un grup de pompare aferent
(Q = 20 m3/h, H = 40 mCA); pompele funcţioneaza automat (pornire, oprire), în
funcţie de nivelul apei din bazin si presiunea din instalatie, iar reglajul debitului se face
automat prin intermediul convertorului; s-a realizat inclusiv automatizarea pentru oprirea
pompelor la atingerea nivelului rezervei intangibile de incendiu. Staţia este dotata cu un
debitmetru pentru apa potabilă.
- staţie de tratare a apei cu ultraviolete
In conformitate cu prevederile HG nr. 930/2005 aprobarea Normelor speciale privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică în jurul gospodăriei
de apă, care cuprinde rezervorul de înmagazinare de 100 m 3, staţia de pompare, staţia de
tratare a apei, suprafaţa ocupată de acestea, inclusiv zona de protecţie sanitară, cu
împrejmuire cu gard din plasă de sârmă sudată pe stâlpi din metal, este de 2500 m 2.
Pentru satul Muchea, Gospodaria de apa este alcatuita din :
- rezervor pentru înmagazinarea apei, cu volumul de 100 m 3, care asigura volumul
de compensare şi rezerva de incendiu de 54 m3 ;



statie depompare dotata cu grup de pompare aferent ;
statie de clorinare automatizata ;

Retele de distributie
Reţelele stradale de distribuţie a apei în localitătile Siliştea, Muchea şi Mărtăceşti
sunt dimensionate atât pentru asigurarea cerinţei de apă pentru populaţie, cât şi pentru
incendiu; conductele sunt din polietilenă de înaltă densitate, PEHD montate îngropat pe
un pat de nisip de 10cm, la adancimea de inghet. Pe reţeaua de distribuţie sunt montati
hidranţii exteriori de incendiu.
In prezent, in localitatea Siliștea mai exista cateva strazi care nu dispun de retele
de distributie a apei potabile.
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Gospodarie de apă în comuna Siliștea

2.9.3. CANALIZARE MENAJERĂ ŞI PLUVIALĂ.

Comuna Siliștea nu dispune de un sistem centralizat de colectare şi epurare a
apelor uzate menajere. Colectarea apelor uzate menajere se face în haznale, care nefiind
ecologic construite poluează bacteriologic pânza freatică, care în majoritatea cazurilor
este consumată în scop potabil prin fântânile din comună.
Apele pluviale din zonele de locuinţe, dotări social-culturale şi economice se scurg
gravitaţional prin şanţurile drumurilor existente, nesistematizate. Întrucât nu există pante
continui spre o vale sau râu, apa în unele zone bălteşte. Unele străzi nu au şanţuri de
scurgere, sau au şanţuri cu secţiunea obturată, acest lucru împiedecând scurgerea
corespunzătoare a apelor.
Principalele disfuncţionalităţi constatate sunt :
- lipsa unui sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, în întreaga
comună, care reprezintă principala sursă de poluare a pânzei de apă freatică, utilizată în
prezent pentru alimentarea cu apă;
- evacuarea reziduurilor fecaloide nu se face în mod organizat, neexistând serviciile
de vidanjare prin care să se colecteze materiile fecaloide şi să fie evacuate la o staţie de
epurare apropiată;
- lipsa parţială a rigolelor şi şanţurilor de scurgere sau întreţinerea
necorespunzatoare a celor existente.
2.9.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Generalităţi
Sectorul energetic reprezintă un sector strategic, fără energie neputându-se concepe
dezvoltarea economico-socială a unei societăţi.
Politica energetică se defineşte ca fiind “acea parte a politicii economice care tratează
alimentarea, conversia, distribuţia şi utilizarea energiei”.
În politica energetică a unei ţări, este necesar să se aibă în vedere următoarele aspecte:
 consumurile energetice pentru necesităţi gospodăreşti se modifică în funcţie de evoluţia
modului de viaţă a individului, de creşterea gradului de confort, etc.;
 consumurile energetice pentru sectorul terţiar (social-culturale, birouri) se modifică după
gradul de dezvoltare a localităţilor, structura administrativă, politica socială şi sanitară, etc.
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Se impune gestionarea raţională a resurselor şi implicit a energiei electrice, ştiind că
electricitatea constituie sursa principală pentru diferite activităţi productive, prestări servicii,
iluminat, etc.
Dat fiind imposibilitatea stocării ei, practic orice sistem trebuie să poată asigura producerea şi
distribuţia energiei electrice urmând exact consumul.
De aceea programele de conştientizare a consumatorului asupra utilizării eficiente a
energiei nu pot fi privite numai prin prisma simplistă a economiei de energie, ci trebuie considerate
global, ca o alternativă la investiţiile energetice.
Reţele de distribuţie.
Comuna Siliștea, compusă din satele Siliștea, Muchea, Martacesti,Cotu Lung, Cotu Mihalea
si Vamesu este alimentată cu energie electrică de la sistemul national energetic printr-o linie
electrica aeriana de 20 kV din staţia de transformare Maxineni (110/20 kV) care pleaca spre statia
de transformare Urleasca (110/20 kV) .
Teritoriul comunei este străbătut de linii electrice de medie tensiune(20kV)de tip aerian
(LEA) care necesită culoare de protecţie specifice, deci se impun restricţii de construire în
apropierea lor (conform NTE-003/04/00). Pentru pozarea liniilor de medie tensiune s-au utilizat
stâlpi de beton.
Reţeaua locală de distribuţie de joasă tensiune (0,4kV) destinată alimentării cu energie
electrică a consumatorilor locali, este de tip aerian.
Din posturile de transformare aferente fiecarui sat se desprind liniile electrice aeriene de
joasa tensiune LEA 0,4kV ce strabat toate strazile localitatilor. Acestea sunt constituite in
majoritate din conductoare neizolate tip mufa fixate pe izolatori si console pe stalpi de beton armat.
Acestia sunt amplasati intre gard si carosabil. In zona noilor constructii LEA 0,4 Kv sunt constituite
din conductoare torsadate tip TYR montate pe stalpi de beton armat.
Posturi de transformare
In comuna Siliștea sunt posturi de transformare de tip aerian si in cabina de zidarie.
În comună sunt instalate:

posturi de transformare de reţea, din care sunt alimentaţi consumatorii casnici, marea
majoritate a consumatorilor din sectorul terţiar, iluminat public, etc.

posturi de transformare de abonat la unităţile economice.
Posturile de transformare sunt echipate cu transformatoare cu ulei şi sunt de tip aerianPTA, fiind amplasate pe stâlpi, relativ aproape faţă de centrul de greutate al consumatorilor si in
cabina de zidarie PCZ.
Din linia electrica aeriana de 20kV sunt racordate posturi de transformare cu puteri
cuprinse intre 100kVA si 250kVA.
Alimentarea consumatorilor
Evoluţia consumului de putere şi energie electrică după anul 1990 s-a modificat
corespunzător cu activitatea economico-socială.
Consecinţele evoluţiei consumului de energie electrică se manifestă în special pe plan
investiţional, dar şi în cel al dotării cu echipamentele necesare desfăşurării unei activităţi intense
de gestionare corectă şi exploatare optimă a bazei energetice.
Sistemul actual de alimentare cu energie electrică şi lucrările efectuate de S.C.
ELECTRICA Braila, urmăreşte realizarea unor injecţii de putere în reţeaua de joasă tensiune.
Astfel, s-a procedat la redistribuirea consumatorilor, secţionarea reţelelor existente în
vederea echilibrării eforturilor de transformare, fapt ce a condus la satisfacerea cerinţelor
consumatorilor. La fiecare consumator există firide de branşament echipate cu siguranţe şi
contoare de măsurare a energiei electrice.
Nu se înregistrează căderi de tensiune şi s-a redus substanţial numărul întreruperilor în
alimentarea cu energie electrică.
Consumatorii casnici, social-edilitari, precum şi unităţile economice sunt alimentaţi prin
intermediul posturilor de transformare, 20/0,4 KV situate în interiorul comunei şi prin reţeaua
electrică aeriană de joasă tensiune. Reţelele au fost amplasate pe trasee uşor accesibile pentru
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lucrări de intervenţie, de defecţiuni în corelare cu celelalte reţele din zonă (linii de telecomunicaţii,
radioficare, etc.).
Alimentarea reţelelor electrice de joasă tensiune 0,4kV se face radial din posturi de
transformare aeriene- PTA si in cabina de zidarie-PCZ, cu posibilităţi de anclanşare automată.
Distribuţia energiei electrice la consumatori este realizată printr-un sistem radial de reţele
predominant aerian la tensiunea de 0,4 kV. Aceste reţele urmează traseul drumurilor din zonă şi
sunt pozate pe stâlpi de beton.
Iluminat public
Iluminatul public este făcut din reţeaua de joasă tensiune a comunei. Sunt utilizaţi pentru
pozare stâlpi destinaţi reţelei de alimentare a consumatorilor casnici (0,4 kV) echipaţi cu corpuri de
iluminat cu lămpi cu vapori de mercur. Starea tehnică a reţelei de iluminat public este
satisfăcătoare.
2.9.5. TELECOMUNICATII
Comuna Siliștea dispune în prezent de o centrală telefonică digitală proprie,amplasata in
satul Siliștea . Reţeaua telefonică locală este realizată din fibră optică pozată pe stalpi si ingropat.

2.9.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE/ INCALZIRE



ALIMENTARE CU CALDURA
În comuna Siliștea nu există sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei
termice, neexistând o industrie puternică ce ar putea să necesite pentru scopuri productive energia
termică, din care să cedeze şi centrelor populate o cantitate din aceasta, pentru încălzirea
locuinţelor şi prepararea apei calde menajere.
Pentru încălzirea şi prepararea apei calde la gospodăriile individuale se utilizează
combustibil solid şi gaze petroliere lichefiate. Deasemenea, în unităţile publice( şcoli, grădiniţe,
creşă, dispensar uman, dispensar veterinar, poliţie, primărie, poştă etc.) se utilizează pentru
încălzirea spaţiilor sobe cu combustibil solid, iar pentru tehnologie( laboratoare), butelii de gaz
petrolier lichefiat.
Pentru prepararea hranei se utilizează combustibil solid.În dotarea gospodăriilor individuale
sunt butelii de gaz petrolier lichefiat.

 ALIMENTARE CU GAZE NATURALE
Teritoriul comunei Siliștea este strabatut de mai multe conducte de gaze naturale de inalta
si medie presiune. La intersectia drumului comunal DC6 cu drumul national DN23 spre Braila se
afla statia STC Siliştea, alimentata printr-o conducta de transport gaze natural de inalta presiune
Dn 600mm Pecineaga- Gropeni-Siliștea.
Din aceasta statie pleaca urmatoarele conducte:
 conductă de înaltă presiune cu Dn 350 mm ce alimentează municipiul Brăila
 doua conducte cu Dn500 si Dn 350 mm sunt prevăzute să alimenteze consumatorii de la
Chiscani (Combinatul de celuloză şi CET).
 conductă de înaltă presiune cu Dn 500 mm Siliștea- Bucuresti
Dintre toate satele componente ale comunei, doar localitatea Siliștea dispune de retea de
distributie gaze naturale.
În comuna Siliștea nu există sisteme centralizate de producere şi distribuţie a energiei
termice, neexistând o industrie puternică ce ar putea să necesite pentru scopuri productive energia
termică, din care să cedeze şi centrelor populate o cantitate din aceasta, pentru încălzirea
locuinţelor şi prepararea apei calde menajere.
Pentru încălzirea şi prepararea apei calde la gospodăriile individuale se utilizează
combustibil solid şi gaze petroliere lichefiate, iar in localitatea Siliștea se utilizeaza si gazele
naturale. De asemenea, în unităţile publice (şcoli, grădiniţe, dispensar uman, dispensar veterinar,
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poliţie, primărie, poştă etc.) se utilizează pentru încălzirea spaţiilor sobe cu combustibil solid sau
gaze naturale.
2.9.7. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
Pe teritoriul comunei Siliştea, ca surse regenerabile de energie, pot fi utilizate energia
solară, energia eoliană şi cea rezultată din arderea biomasei.

Legenda:
I. Delta Dunarii (energie solara);
II. Dobrogea (energie solara si eoliana);
III. Moldova (campie si podis - microhidro, energie
eoliana si biomasa);
IV. Muntii Carpati (IV1 – Carpatii de Est; IV2 – Carpatii
de Sud; IV3 – Carpati de Vest (biomasa, microhidro);
V. Podisul Transilvaniei (microhidro);
VI. Campia de Vest (energie geotermala);
VII. Subcarpatii(VII1 – Subcarpatii Getici; VII2 –
Subcarpatii de Curbura; VII3 – Subcarpatii Moldovei:
biomasa, microhidro);
VIII. Campia de Sud (biomasa, energie geotermala si
solara).

Harta surselor regenerabile de energie disponibile pe regiuni
Sursa: MEF - 2007-(cf. Elemente de strategie energetica pentru perioada 2011 - 2035, Directii si obiective
strategice In sectorul energiei electrice 2011)

2.9.8. GOSPODARIE COMUNALA
 Analiza problemelor existente privind sortarea, colectarea, depozitarea si
valorificarea deseurilor
Conform HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, in categoria deseurilor generate in sectorul
municipal (urban si rural) sunt cuprinse urmatoarele tipuri de deseuri (cf. www.apmbr.anpm.ro):
· Deseuri menajere si asimilabile celor menajere
• deseuri menajere si asimilabile din comert, industrie si institutii;
• deseuri din gradini si parcuri (incluzand deseuri din cimitire);
• deseuri din piete si deseuri stradale;
• deseuri voluminoase.
· Ambalaje (inclusiv deseurile de ambalaje municipale colectate separat)
· Deseuri provenite din activitatile de construire si desfiintare rezultate din activitati
precum constructia cladirilor si infrastructurii civile, demolarea totala sau partiala a cladirilor si
infrastructurii civile, modernizarea si intretinerea strazilor (inclusiv pamant excavat din
amplasamente contaminate)
·
Namoluri de la instalatiile de tratare a apelor uzate care trateaza apele uzate urbane si
menajere si namolul rezidual de la fosele septice si alte instalatii similare de tratare a apelor
menajere.
·
Vehicule scoase din uz
·
Deseuri de echipamente electrice si electronice
Deseurile menajere sunt definite ca deseuri provenite din activitati casnice si fac parte din
categoria 15.01 si 20 din anexa nr. 2 la HG 856/2002. Deseurile asimilabile cu deseuri menajere
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sunt deseurile provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care
prezinta proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si
depozitate impreuna cu acestea.
Ca urmare a gradului redus de colectare selectiva a deseurilor municipale si inexistentei
instalatiilor pentru tratarea deseurilor municipale, aprox. 80% din cantitatile generate sunt eliminate
iar principala modalitate de eliminare a deseurilor menajere si asimilabile acestora este
depozitarea.
Deseurile generate de catre populatia din mediul rural erau depozitate pe platforme de
depozitare satesti, fiind considerate spatii de depozitare neecologice. Conform HG 349/2005
privind depozitarea deseurilor, la 16 iulie 2009 s-a sistat depozitarea pe aceste terenuri iar
platformele au fost inchise prin metode simplificate conform Ord. MMGA 1274/2005 privind
emiterea avizului de mediu la incetarea activitatilor de eliminare a deseurilor, respectiv depozitare
si incinerare, iar terenurile reabilitate.
Ca urmare a scoaterii din finctiune a depozitului Ianca si sistarii depozitarii pe platformele
satesti, a aparut necesitatea identificarii unei solutii tranzitorii pentru colectarea si eliminarea
deseurilor din mediul rural, pana la inceperea functionarii sistemului judetean de management
integrat al deseurilor, in anul 2013, proiectat prin Master Plan.
Astfel din anul 2010, pentru localitatile din judet s-a implementat deja o solutie tranzitorie
de colectare si eliminare a deseurilor menajere prin amenajarea unor puncte de colectare zonala
prevazute cu containere de mare capacitate (32mc) in 10 puncte zonale.
Deseurile sunt colectate de la locuinte in saci de plastic, transportate cu ajutorul tractoarelor
cu remorca si descarcate in containere. Dupa umplere, containerele sunt transportate de catre SC
Compania Romprest Service SA la depozitul conform Muchea pentru eliminare.
Solutia implementata va asigura un grad de acoperire cu servicii de salubritate de 100% in
mediul rural, dar cu caracter temporar, reprezentand o solutie de tranzitie pana la darea in
exploatare a sistemului judetean de management integrat.
In comuna Siliștea, prin HCL nr. 65 / 22.12.2009, operatorul delegat pentru gestiunea
serviciilor publice de salubrizare este SC RECORWOO S.R.L, ce detine licenta A.N.R.S.C. pentru
activitatea de precolectare, colectare și transport al deșeurilor municipale, inclusiv al deșeurilor
pericoloase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special nr. 1805/21.12.2011, clasa 3.
Deşeurile menajere provenite din sectorul casnic si deşeurile asimilabile celor menajere,
provenite de la institutiile publice sunt ridicate odata pe luna si eliminate la depozitul ecologic
Muchea.
Cantitatea deseurilor a fost estimata la 0,294 tone/zi, 8,82 tone/luna, 105,84 tone/an.
Pe teritoriul comunei au fost amenajate ţarcuri speciale pentru colectarea PET-urilor si a
deşeurilor din plastic, in fiecare localitate. De asemenea, au fost montate cosuri de gunoi pe

strazile principale din satele Siliștea, Martacesti si Muchea urmand si celelalte sate
componente.
 Unitati de gospodarie comunala
In prezent, in extravilanul comunelor Siliștea si Vadeni functioneaza depozitul ecologic de
deşeuri menajere si industriale asimilabile detinut de SC TRACON SRL, in baza unor contracte
de concesiune.
In cadrul UAT Siliștea, depozitul este situat la vest de satul Muchea, la o distanata de1,2
km, in apropierea DJ 202 Focsani – Braila.
2.10. PROBLEME DE MEDIU
Pentru identificarea problemelor de mediu s‐au luat în considerare activitățile potențial
poluante şi cu posibilitate de a avea un impact important asupra mediului şi anume: activitățile
agricole şi activitățile economice productive. Impactul sectorului agricol asupra mediului se
datorează utilizării excesive a îngraşămintelor chimice, dar şi datorită aplicării necorespunzatoare
a pesticidelor, erbicidelor, fungicidelor, insecticidelor, etc.
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2.10.1. SITUATIA EXISTENTA

 Cadrul natural (relief, conditii geotehnice, hidrologice, clima, spatii verzi, cursuri si
oglinzi de apa) este prezentat la pct 2.2.
 Resursele naturale ale solului si subsolului, mod de exploatare, valorificare
rationala
Teritoriul judeţului Brăila aparţine în cea mai mare parte unităţii de câmpie, şi anume partea
estică a Câmpiei Române. Depozitele loessoide din judeţul Brăila, cu grosimi de 10 - 20 m, se
deosebesc din punct de vedere granulometric şi al compoziţiei de cele din zonele limitrofe –
Bărăganul de Sud, Câmpia Râmnicului. Astfel, în Câmpia Brăilei şi a Călmăţuiului, acestea se
încadrează în depozite loessoide fin nisipoase, cu formaţiunile 0,02 - 0,2 mm între 25 - 50 % şi
formaţiunile de 0,2 mm între 10 - 20%. Depozitele loessoide din judeţul Brăila au o culoare galben
- albicioasă. In zona studiata, depozitele superficiale apartin Halocenului Superior si sunt alcatuite
din depozite eoliene si depozite deluvial – proluviale in zona Terasei Mihai Bravu, si din depozite
fluviatile si de mlastina in zona luncii si a baltii. Ele cuprind depozite loessoide, acumulari
aluvionare de lunca si nisipuri eoliene. In aluviunile luncii Dunarii nu s-au semnalat pietrisuri, ci
numai nisipuri si nisipuri argiloase cu intercalatii de argile si prafuri, a caror grosime nu depaseste
10 – 15 m.
Solurile sunt de varsta Pleistocen Superior, corespunzator intervaluluui Riss-wurm, fiind
constituite din loessuri si depozite loessoide, cernoziom ciocolatiu cu textura lutoasa si lutonisipoasa, cernoziom levigat si levigat nisipos. Prezentand un mare grad de porozitate, infiltratia pe
verticala se realizeaza usor. In conditiile existentei ariditatii, apa freatica determina supraumezirea
si evaporatia. Vara, datorita insolatiei, suprafata solurilor isi ridica temperatura, se intensifica
evaporatia iar umiditatea (sub un metru) se mentine intre coeficientul de ofilire si mijlocul umiditatii
active. Acestea sunt caracteristicile tinuturilor cu clima temperat – continentala, unde vegetatia
naturala, in perioada de formare, a fost reprezentata de ierburile de stepa. In zonă, lunca Siretului
şi Lunca Buzăului se suprapune pe zona de subsidenţă a Câmpiei Române. Pendularea albiei
Buzăului în cadrul luncii, mobilitatea depozitelor nisipoase sub acţiunea vântului, determină ca
această unitate joasă de relief, să fie folosită în proporţie redusă în agricultură.
Recent, un studiu efectuat de 13 institute europene de pedologie si meteorologie, inclusiv
din Romania, arata ca jumatatea sudica a continentului va suferi din cauza incalzirii globale, iar
solurile din aceste zone risca sa devina aride. In tara noastra cele mai afectate regiuni vor fi
Dobrogea, Oltenia si Banat, fiind nominalizate 10 judete, inclusiv Braila, zone unde pamantul se va
usca din cauza lipsei de apa.
Rezultatele unei astfel de desertificari ar fi distrugerea stratului fertil, urmata de pierderea
capacitatii solului de a sustine recolte, pasuni sau alte activitati umane. Impactul economic in
aceste cazuri este foarte mare, cu pierderi in bunuri agricole si o crestere a preturilor agricole.
Desertificarea creeaza conditii de incendii, furtuni, lipsa de apa. Praful din zonele desertificate
ajunge in orase, particulele de praf inhalate in organismele umane afectand grav sanatatea.
Tipuri de culturi pe solul din comuna Siliştea
In cea mai mare parte a teritoriului judetului Braila s-au format soluri cerniziomice in diferite
faze de evolutie, ca urmare a prezentei pe suprafete intinse, foarte slab inclinate sau orizontale, a
depozitelor loessoide, lipsite in cea mai mare parte de drenaj superficial, a conditiilor climatice
semiaride, cu umiditate superficiala, cat si a existentei asociatiilor vegetale ierboase de stepa. Pe
fondul general al molisolurilor (cernoziomuri), în condiţiile unei stagnări de ape ca urmare a ridicării
nivelului hidrostatic, s-au format lăcovişti, iar în acele lunci unde evaporaţia apei este puternică au
apărut solurile halomorfe (solonceacuri şi soloneţuri). Cernoziomurile ocupă 75% din suprafaţa
judeţului Brăila şi au un potenţial de fertilitate ridicat, fapt ce a determinat folosirea lor la
numeroase culturi, dintre care grâul (2621kg/ha) reprezintă procentul cel mai mare. De asemenea,
se cultivă floarea soarelui, lucerna, orz, legume. Localitatile comunei sunt preponderent agrare.
Totusi, in cea mai mare parte, se practica o agricultura de subzistenta. Existenta solurilor
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saraturoase, putin fertile, cat si lipsa unor sisteme de irigatii conduce la productii agricole mici sau
chiar la lasarea terenurilor agricole necultivate.
Caracterizarea subsolului: compozitie, origine, conditii de formare
Forajele executate in zona comunei Siliştea au interceptat depozite loessoide, alcatuite din
loessuri argiloase si nisipuri fine in terasa, iar in portiunea de lunca s-au interceptat alternante de
prafuri argiloase, argile, argile prafoase si nisipuri galbene, cenusii sau rosiatice. Consistenta
acestor terenuri este mai ridicata in zona terasei si redusa in zona luncii. Terenurile interceptate
prezinta compresibilitate mare sau foarte mare, caracteristici nefavorabile ale rezistentei de
forfecare. Se incadreaza in categoria terenurilor de fundare slabe, care necesita masuri de
imbunatatire in vederea fundarii directe a constructilor.
Resursele subsolului
Resursele subsolului sunt relativ sărace, ca urmare a constituţiei litologice a fundamentului
Câmpiei Brăilei şi Călmăţuiului.

 Riscuri naturale (cutremure alunecari de teren, prabusiri de teren, cadere de roci,
inundatii si fenomene meteorologice periculoase, emisii radioactive naturale) au fost
prezentate pe larg la pct 2.8.
 Monumente ale naturii si istorice (zone protejate)


Zone naturale protejate
O parte din teritoriul administrativ al comunei Siliştea este situat in :
 aria de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului Inferior ROSPA 0071- ( 4%);


situl de importanta comunitara ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior – (3%).

Aria de protecţie specială avifaunistică Lunca
Siretului Inferior ROSPA 0071 a fost declarată prin
HG nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de
protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Zona se află în calea migraţiei speciilor de păsărilor
acvatice, specii de păsări enumerate în Anexa I a
Directivei Consiliului 79/409/CEE.
Aria de de protecţie specială avifaunistică
ROSPA0071 - Lunca Siretului Inferior găzduieşte
efective importante ale unor specii de păsări
protejate. Este o zonă de subsidenţă cu altitudini
reduse (aprox. 5m), în care se întâlnesc păduri de
luncă. Flora de luncă joasă inundabilă este intens
reprezentată de asociaţii vegetale specifice din
genurile Pragmites, ţvpho. Nirnphoides, Scirpus şi
altele.
Situl de importanta comunitara ROSPA0071
"Lunca Siretului Inferior" este atribuit in custodie
Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice
Focsani, in baza conventiei de custodie nr.
0046/23.02.2010. Pana in prezent nu exista un plan
de management al acestei arii protejate.
Harta ROSPA0071 – Lunca Siretului Inferior
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Situl de importanta comunitara ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior a fost declarat prin Ordinul
M.M.D.D. nr. 2387/2011. Regiunea a fost declarata sit de importanta comunitara ca urmare a identificarii
unui numar de 7 habitate de interes comunitar si a : 2 specii de mamifere, 1 specie de reptile, 2 specii de
amfibieni, 11 specii de pesti si a 2 specii nevertebrate mentionate in anexa II a Directivei Consililului
92/43/CEE.
Suprafata ROSCI0162 Lunca Siretului Inferior se intinde pe 4 judete:
-Judeţul Brãila: Mãxineni(5%), Siliştea(3%), Vãdeni(5%)
-Judeţul Galaţi
-Judeţul Vrancea
-Judeţul Bacãu
Clasele de habitate existente, identificate formularului standard Natura 2000 sunt:
-Plaje de nisip (4%)
- Râuri, lacuri (25%)
- Mlaştini, turbării (5%)
- Pajişti naturale, stepe (5%)
- Culturi (teren arabil) (8%)
- Păşuni (8%)
- Păduri de foioase (34%)
- Habitate de paduri (paduri in tranzitie) (11%)
Desemnarea sitului: Aviz favorabil nr.812/CJ/08.08.2005, pentru instituirea regimului de arie protejata,
eliberat de Academia Romana, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, in baza documentatiei
stiintifice alcatuite si inaintate de Asociatia pentru Conservarea Diversitatii Biologice.
Tip de proprietate: In situl Lunca Siretului Inferior padurile ocupa cca. 7500 ha, respectiv cca. 20% din
suprafata sitului. Peste 6500 ha sunt paduri de stat, iar diferenta sunt paduri private. Padurile private
apar pe raza OS Adjud, OS Focsani si OS Tecuci.

In documentatia PUG 2012, se preiau definitiile privind zonele naturale protejate,
preluate din legislatia in vigoare :
Arie naturală protejată: zonă terestră, acvatică şi/sau subterană în care există specii de plante
şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice,
paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală
deosebită, care are un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor
legale.
Sit de importanţă comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în
care există, contribuie semnificativ la menţinerea ori restaurarea la o stare de conservare
favorabilă a habitatelor naturale sau a speciilor de interes comunitar şi care contribuie
semnificativ la coerenţa reţelei "Natura 2000" şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea
diversităţii biologice în regiunea ori regiunile biogeografice respective. Pentru speciile de
animale cu areal larg de răspândire, siturile de importanţă comunitară trebuie să corespundă
zonelor din areal în care sunt prezenţi factori abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi
reproducerea acestor specii.
Sit de protecţie specială avifaunistică - situl de importanţă comunitară desemnat printr-un act
statutar, administrativ şi/sau contractual în scopul aplicării măsurilor de conservare necesare
pentru menţinerea sau restaurarea la o stare de conservare favorabilă a populaţiilor speciilor de
păsări pentru care situl este desemnat.
Acte normative din domeniul protecţiei naturii
Legislaţie naţională:
 Legea 265/2006 (aprobă OUG 195/2005 privind protecţia mediului);
 O.U.G. nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 195_2005 privind protecţia mediului
 Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecţia fondului cinegetic;
 OUG 23/5 martie 2008 privind pescuitul şi acvacultura;
 Legea nr.26/1996 - Codul Silvic;
 Codul Silvic aprobat prin Legea 46/19 martie 2008 privind activităţile ce se desfăşoară în fondul
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forestier de stat şi/sau privat;
Legea 215/2008 care modifică şi completează Legea 407/2006 privind vanatoarea şi protectia
fondului cinegetic
O.U.G. 57/29 iunie 2007 – privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale,
a florei şi faunei sălbatice
ORDIN Nr. 203/14 din 5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de
protecţie a speciilor de floră şi de faună sălbatice- al MM şi MAPDR
O.U.G.154/2008 pentru modificarea şi completarea O.U.G.57/2007 şi Lg.407/2006 a vânătorii şi a
protecţiei fondului cinegetic.
Ordinului nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
Legea 755/2001- pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern 58/1998 privind organizarea şi
desfăşurarea activităţilor de turism în Romania
Legea 137/1995 – privind protecţia mediului
H.G. 230/2003 - privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale
şi
constituirea
administraţiilor
acestora;
H.G.
1.529/1
noiembrie
2006
pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003
Legea 5/2000 2000 pentru aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea a IIIa – Zone protejate –
Legea nr.13/1993 privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la
Berna la 19 septembrie 1979;
Lege nr.59 - 11/03/2003 pentru ratificarea Protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea la
Convenţia privind diversitatea biologică (semnată la 5 iunie 1992 la Rio de Janeiro), adoptat la
Montreal la 29 ianuarie 2000
Legea nr.58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de
Janeiro la 5 iunie 1992
Legea nr.86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul publicului la informaţii participarea
publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu semnată la Aarhus în data de
25.06.1998;
Legea nr.622/2001 pentru ratificarea Actului final al negocierilor dintre Guvernul României şi
Comunitatea Europeană de adoptare a Acordului privind participarea României la Agenţia
Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare şi observare a mediului (EIONET),
adoptat la Bruxelles la 9 octombrie 2000, şi a Acordului dintre România şi Comunitatea Europeană
privind participarea României la Agenţia Europeană de Mediu şi la Reţeaua europeană de informare
şi observare a mediului;
Legea nr.13/1998 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea speciilor migratoare
de animale sălbatice, adoptată la Bonn la 23 iunie 1979;
Legea nr.69/1994 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind commertul international cu specii
salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973
Legea nr.407/2006 vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic;
HG 1679 din 2 decembrie 2008 privind modalitatea de acordarea a despagubirilor prevazute de
Legea nr.407/2006
Legea nr.451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la
20.10.2000.
ORDIN nr. 2.387 / 2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr.
1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturalã protejatã a siturilor de importanţã
comunitarã, ca parte integrantã a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România

Legislaţie comunitară:
 Directiva „Păsări” (74/409/CCE), are ca obiect speciile de păsări care se regăsesc în stare
sălbatică pe teritoriul european al statelor membre, având ca obiective protecţia, gestionarea şi
reglementarea statutului acestor specii precum şi a exploatării lor.
 Directiva „Habitate, Floră şi Faună” (92/43/CCE), are ca obiect habitatele şi speciile din fauna şi
flora sălbatică de interes comunitar, având ca obiective menţinerea sau dacă este posibil,
restabilirea tipurilor de habitate naturale şi a habitatelor speciilor într-o stare de conservare
favorabilă, pe cuprinsul arealelor de răspândire naturală.
 Convenţia de la Berna (19 septembrie 1979) privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor
naturale din Europa (transpunere prin L.13/1998 privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor
din Europa);
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Convenţia de la Sofia (1985), prin care cele 7 ţări dunărene au hotărât instituirea Culoarului Verde
al Dunării;
 Conferinţele Ministeriale pentru Protecţia Pădurilor din Europa la care România este parte
semnatară (Helsinki - 1993, Lisabona - 1998, Viena - 2003);
 Acordul de la Haga (1995) privind conservarea păsărilor de apă migratoare africaneurasiatice
(transpunere în legislaţia românească prin Legea 89/2000).
Legislaţie internaţională aplicabilă în Europa:
 Convenţia de la Washinton - CITES (1975) privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de
floră şi faună pe cale de dispariţie;
 Convenţia de la Bon (23 iunie 1979) privind conservarea speciilor migratoare de animale sălbatice
(transpunere prin L egea 13/1998 privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor din Europa);
 Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare, Rio 1992, prin :
o
Declaraţia de la Rio asupra mediului şi dezvoltării se referă la principiile
fundamentale ale relaţiilor dintre mediu şi dezvoltare;
o
Agenda 21 care reprezintă un îndrumar din care rezultă programul de acţiuni
necesare înfăptuirii dezvoltării durabile cum ar fi : conservarea diversităţii biologice,
consolidarea rolului populaţiei şi comunităţilor locale în contextul dezvoltării durabile,
gestionarea durabilă a terenurilor, dezvoltarea durabilă a agriculturii şi a localităţilor rurale
etc.;
o
Convenţia asupra diversităţii biologice ocazie cu care biodiversitatea a fost definită
ca “variabilitate a lumii vii indiferent de treptele acesteia de organizare, pornind de la gene şi
specii ajungând până la biocenoze şi complexe de ecosisteme.(transpunere prin Legea
58/1994).
 Reuniunea de la Johanesburg a şefilor de Stat şi de Guverne din septembrie 2002, cunoscută şi
sub numele de „Rio+10”, unde a fost reluată, reanalizată şi aprofundată problematica conceptului de
dezvoltare durabilă.
 Protocolul de la Kyoto din 2000 care a însemnat punctul de plecare pentru o nouă strategie
forestieră mondială prin care se recunoaşte rolul deosebit al pădurilor şi culturilor forestere în
retenţia carbonului atmosferic ce duce implicit la reducerea efectului de seră cu toate consecinţele
climatice favorabile globale ce decurg de aici.
 Zone construite protejate

Conform LMI 2004, in comuna Siliștea exista 2 situri arheologice clasate ca monumente
istorice.
a) Siliștea - Popina
Situl arheologic Siliștea - Popina se afla pe un martor de eroziune din lunca Siretului, la
cca 2 km nord de poligonul de tragere de la Muchea. Este clasat in LMI la pozitia BR-I-sB-02057 si in Registrul Arheologic National la pozitia 44042.02
Pe popina a fost identificata o asezare din prima epoca a fierului - cultura arheologica
Babadag, datata in sec. XII-IX a. Chr.
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b) Siliștea - Conac
Situl arheologic Siliștea - Conac se afla pe un pinten de terasa din lunca Siretului, la cca
2 km nord de poligonul de tragere de la Muchea. Este clasat in RAN la pozitia 44042.01
Pe acest pinten de terasa a fost identificata o asezare din epoca neolitica - cultura
arheologica Boian (faza Giulesti), datata intre 4700 - 4500 a. Chr. De asemenea au fost
identificate gropi si materiale arheologice din prima epoca a fierului - cultura arheologica
Babadag, datata in sec. XII-IX a. Chr.

Pe teritoriul comunei Siliștea au fost identificate mai multe zone cu patrimoniul
arheologic reperat, care intra sub incidenta legislatiei arheologice in vigoare.
a) Muchea - "La Vii" este o asezare identificata pe terasa de pe marginea sudica a satului
Muchea, in zona acoperita de vii.
Situl arheologic se afla la cca 100 m nord de DJ 202 si la cca 1 km inainte de intrarea in
satul Muchea, dinspre Siliștea. Suprafata cu vestigii arheologice, se intinde pe cca 12000
mp, iar vestigiile apartinand antichitatii tarzii - cult. Sânatana de Mures - Cernjahov.

b) Muchea - "Tumul" este o movila cu caracter funerar, situata pe terasa de la marginea
sudica a satului, la marginea dinspre nord a viilor.
Un tumul (sinomim: gorgan) este o movilă de pământ sau de piatră, de formă
conică sau piramidală, ridicată deasupra unui mormânt în scop de protectie.
Tumulii sunt caracteristici pentru multe culturi antice din toată lumea, ei fiind ridicati
începând din neolitic, nu numai în scop funerar ci si ca observator astronomic sau
semn geodezic.
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c) Muchea - "Terasa" este o asezare situata pe terasa din partea vestica a satului. Zona
cu vestigii arheologice se intinde pe o suprafata de 51.000 mp, pe tot pintenul de terasa.
Materialele arheologice apartin antichitatii tarzii - cul. Sânatana de Mures - Cernjahov.

Monumente si situri de arhitectura de pe teritoriul com. Siliștea, jud. Braila:
a) Biserica din satul Cotu Lung se afla intr-o avansata stare de degradare, desi este
reprezentativa pentru stilul arhitectonic religios la sfarsitul sec. XIX.
b) Biserica din satul Siliștea reprezentativa pentru stilul arhitectonic religios la sfarsitul
sec. XIX. Aceasta biserica poarta amprenta familiei Suliotis din Braila, care ii
confera un aspect asemanator cu cele din orasul Braila. Aspectul general confera o
valoare deosebita acestei cladiri.

111

c) Muchea - "Monumentul 1" este un obelisc ridicat in satul Muchea de catre armata
romana in 1941, pentru a comemora activitatea de fortificare a frontierei estice a
tarii.
Vechea inscriptie, cuprinde urmatorul text: "Cu banul strans cu greu din munca noastra am
construit aici un brau de fier si piatra pentru apararea tarei noastre. Sectorul de lucru No. 8, 30
iunie 1941".

d) Muchea - "Monumentul 2" este o cruce din ciment, ridicata la marginea de nord-vest a
satului, aproape de intersectia intre DJ 202 si DJ 255A (Muchea - Cotu Lung). A fost
ridicata de catre Cavaleria romana in 1941, pentru a comemora activitatea de fortificare
a frontierei estice a tarii. Pe soclu se afla inscriptia "Cavaleria alaturi de celelalte arme
au contribuit la fortificarea tarii"

e) Muchea - Cazematele din Al Doilea Razboi Mondial sunt fortificatii din beton specifice
acestui razboi. Sunt ridicate in lunca inundabila si inconjoara satul Muchea. Au fost
construite cu scopul de a fortifica frontiera estica a tarii de catre gen. Antonescu.
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f) Siliștea - Monumentul din curtea Bisericii este o cruce comemorativa care cinsteste
memoria eroilor perticipanti la Primul Razboi Mondial - razboiul reintregirii nationale.

 Indicarea zonelor de recreere, odihna, agrement, tratament- nu exista.
 Obiective industriale si zone periculoase - nu este cazul.
 Reteaua principala de cai de comunicatie este prezentata la punctul 2.3 si 2.6.
 Depozite de deseuri menajere si industriale
Îmbunătăţirea calităţii vieţii în mediul urban şi rural presupune şi o strategie de gestionare a
deşeurilor conform normelor europene, care să presupună un grad ridicat de reciclare şi
valorificare a deşeurilor, dar şi creşterea conştiintei cetăţeanului pentru protejarea spaţiului în care
trăieşte.
Depozitarea deseurilor se realizeaza conform prevederilor Directivei 1999/31/CE transpusa
prin: HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor, Ordinul MMGA 757/2004 pentru aprobarea
Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor, Ordinul MMGA 95/2005 privind criteriile de
acceptare si procedurile preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista natională de
deseuri acceptate in fiecare clasă de depozit de deseuri.
La ora actuală, in judetul Braila principala modalitate de eliminare a deseurilor municipale
(menajere si asimilabile acestora generate pe raza localitătilor) este depozitarea, intrucat doar un
procent relativ mic de deseuri sunt colectate selectiv si valorificate sau tratate, in judetul Braila
neexistand instalatii pentru tratarea deseurilor.
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Conform HG 349/2005, prin depozit se intelege un amplasament pentru eliminarea finală a
deseurilor prin depozitare pe sol sau in subteran, inclusiv:
- spatii interne de depozitare a deseurilor, adică depozite in care un producător de deseuri
execută propria eliminare a deseurilor la locul de producere;
- o suprafată permanent amenajată (pentru o perioadă de peste un an) pentru stocarea
temporară a deseurilor, dar exclusiv:
- instalatii unde deseurile sunt descărcate pentru a permite pregătirea lor in vederea
efectuării unui transport ulterior in scopul recuperării, tratării sau eliminării finale in altă parte;
- stocarea deseurilor inainte de valorificare sau tratare pentru o perioadă mai mică de
3 ani, ca regulă generală, sau stocarea deseurilor inainte de eliminare, pentru o perioadă
mai mică de un an;
In judetul Brăila functionează două depozite de deseuri municipale, unul conform situat in
localitatea Muchea, administrat de SC Tracon SRL Brăila si unul neconform situat in localitatea
Făurei, administrat de Directia Serviciilor Publice Făurei, programat să sisteze depozitarea in anul
2017.
Depozitul Muchea functionează din anul 2002, deservind practic tot judetul, exceptie
făcand localitatea Făurei. Constructia depozitului a fost finantata din fonduri private asigurate de
SC TRACON SRL, proprietarul depozitului si se afla la 1,2 km vest de satul Muchea, in apropierea
DJ 202 Focsani – Braila. Terenul pe care este amplasat depozitul are o suprafata totala de 180.
797 m2 si este situat in extravilanul comunelor Siliștea si Vadeni, fiind detinut de SC TRACON SRL
in baza unor contracte de concesiune incheiate cu UAT Siliștea si cu UAT Vadeni.
In prezent functioneaza cu o suprafată de 3.1 ha - celula nr. 1 si are capacitate de
depozitare de 434000 mc. In trim. III 2010 s-au finalizat lucrările de constructie a celei de a doua
celule. La sfarsitul anului 2010 prima celulă avea un grad de umplere de aproximativ 80%.
Depozitul a fost proiectat să functioneze pană in anul 2026. Cantitatea medie de deseuri colectată
de la populatia municipiului si eliminată anual pe acest depozit este de aproape 70 000 t.
Deseurile generate de către populatia din mediul rural au fost depozitate pe un număr de
142 platforme neamenajate cu o suprafată totală de 179,61ha, pe care s-a sistat depozitarea in
luna iulie 2009 ulterior fiind ecologizate conform prevederilor din HG 349/2005 privind depozitarea
deseurilor.

2.10.2. DISFUNCTIONALITATI ŞI PRIORITĂTI ÎN PROTECTIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI
 Identificarea surselor de poluare
Pe teritoriul comunei Siliștea nu există surse majore de poluare neexistand activitate
industrială importantă în zonă. Principalii agenți economici işi desfăşoara activitatea în domeniul
exploatațiilor agricole din sectorul vegetal, creşterii păsărilor, producției şi comercializării
semințelor. O pondere însemnată o au însă şi activitățile de comerț cu produse alimentare şi
industriale.


Calitatea factorilor de mediu: sol, aer, apa, vegetatie, cu marcarea zonelor
poluate, a terenurilor degradate

a) Starea factorului de mediu SOL
Solul din zona comunei Siliștea poate prezenta unele probleme de poluare, ca efect al
diferitelor activităţi antropice, cum ar fi:
- practicarea în trecut a unei agriculturi intensive, utilizarea neraţionala a îngrăşămintelor,
mecanizarea neraţională care a condus la tasarea solurilor;
- deversarea unor poluanţi industriali în cursurile de apă a contribuit la poluarea pânzelor de apă
freatică, precum şi a solului prin folosirea apei la irigaţii, în perioada în care se făceau irigatii,
poluanţi care au putut rămâne in sol;
- utilizarea unor mari cantităţi de îngrăşăminte chimice pentru a contracara dezechilibrele nutritive,
care şi-a manifestat efectul asupra solului, apelor freatice si de suprafaţă;
- dereglarea sistemului hidric si hidrogeologic al solului;
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- utilizarea si exploatarea in trecut a sistemelor de irigatii fara utilizarea concomitenta a sistemelor
de desecare au condus la aparitia si dezvoltarea fenomenelor de salinizare si inmlastinire
secundara;
- inexistenta unui sistem de colectare si depozitare a deseurilor solide si lichide conduce la poluare
solului si a apelor subterane.
b) Starea factorului de mediu AER
Sursele de poluare a aerului sunt fixe şi mobile. Ca surse mobile, în comună există
mijloace de transport aparţinând localnicilor, şi anume: automobile, autoturisme, un microbuz
pentru transportul elevilor. Transportul de marfă şi călători, cât şi traficul greu se fac pe drumul
national si cele judetene. Sursele fixe sunt reprezentate de activităţile economice desfăşurate pe
teritoriul comunei şi de sursele de încălzire din gospodăriile individuale. In comună nu există
sistem centralizat de încălzire, localnicii folosind sobe cu combustibili solizi.
Poluarea aerului in satele care fac parte din comuna Siliştea este foarte redusă. Principala
sursa mobila de poluare, atat chimica cat si fonica, o reprezinta traficul de pe sosea (DN23, DJ221,
DJ225A). In ultimii ani traficul este mai aglomerat, cu multe vehicule de marfă, de tonaj mare,
şoseaua făcând legătura cu Municipiul Brăila. Circulaţia autovehiculelor în interiorul satelor, pe
uliţe, este redusă.
Zonele agricole invecinate pot reprezenta o alta sursa de poluare a aerului din zona
studiata. Deoarece exista un sistem de preluare si gestionare a gunoaielor menajere, acestea nu
reprezenta o sursa de poluare mai ales (in timpul sezonului cald, cand sunt in cantitati mai mari si
temperatura aerului este ridicata, preluarea este ritmică, la fel şi transportul către cel mai apropiat
depozit ecologic).
Cresterea pasarilor si animalelor (porci) in gospodarii individuale, fara a se tine seama de
regulile de igiena si protectie poate reprezenta de asemenea o sursa de poluare a aerului.
Amploarea mică a acestor activităţi a determinat ca prin Ordinul nr. 1269/2008 privind
încadrarea localităţilor în cadrul Regiunii 2, potrivit prevederilor Ordinului MAPM protecţiei mediului
nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor urbane şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru
evaluarea calităţii aerului în România, Comuna Siliştea, din judeţul Brăila să fie încadrată în lista 3
– unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea limită
stabilită conform Ordinului nr. 592/2002:
- sublista 3.1. – zonă pentru care nivelurile concentraţiei unuia sau mai multor poluanţi sunt
mai mici decât valoarea limită, dar se situează între acestea şi pragul superior de evaluare pentru
pulberi în suspensie (PM10);
- sublista 3.3. - zonă pentru care nivelurile concentraţiei unuia sau mai multor poluanţi sunt
mai mici decât valoarea limită dar nu depăsesc pragul inferior de evaluare pentru dioxid de sulf
(SO2), dioxid de azot (NO2), plumb (Pb), monoxid de carbon (CO) şi benzen (C6H6).
In conditiile realizării unui sistem modern de gestionare a deseurilor, preluarea si pastrarea
acestora pentru un timp limitat in depozite sau in containere acoperite, inchise ermetic, va conduce
la indepartarea sursei de poluare reprezentata de gunoaiele menajere. Marirea suprafetelor
spatiilor verzi, plantarea de copaci specifici zonei in spatiile neocupate de cladiri sau rezervate in
viitor unor obiective de utilitate publica, realizarea zonelor de protectie sanitara pentru staţia de
epurare propusă şi gospodariile de apa (conform noului P.U.G.) ar imbunatati de asemenea
calitatea aerului atmosferic.
d) Starea factorului de mediu APĂ
Apele uzate ce se pot genera pe teritoriul comunei Siliştea sunt ape uzate menajere şi cele
care provin de la activitatea de creştere a animalelor în gospodăriile individuale. Mica industrie,
foarte slab reprezentată în comună, generează de asemenea ape uzate. Apele uzate menajere
provin de la locuitorii satelor şi de la agenţii economici.
O depozitare inadecvată a deşeurilor, atât pe platformele de depozitare, cât şi în cadrul
gospodăriilor individuale, inexistenţa reţelelor de canalizare pot conduce la poluarea apelor
subterane. Agricultura practicată intensiv, fără a se ţine cont de factorii de mediu, creşterea
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animalelor domestice în afara fermelor, fără respectarea normelor de igienă contribuie de
asemenea la poluarea surselor de apă.
Conform prevederilor Ordinului comun nr. 1552/743 din 2008 emis de MMDD şi MADR
pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole,
comuna Siliştea este nominalizată în lista zonelor vulnerabile la poluarea cu nitraţi.
Colectarea apelor uzate este reglementată de legislaţia actuală (H.G. nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, modificată
şi completată prin H.G. nr. 352/2005, H.G. nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru
de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare etc.). Astfel,
pentru toate aglomerările umane cu peste 2.000 locuitori echivalenţi (2.000 – 10.000 l.e, cum este
cazul comunei Siliştea) trebuie asigurate sisteme de colectare a apelor uzate urbane până pe
31.12.2018 (Art. 13.)
De asemenea, aceste aşezări trebuie să aibă staţii de epurare care să asigure epurarea
biologică a tuturor evacuărilor până la 31.12.2018 (art. 16, HG nr. 352/2005).
Pentru a fi evacuate în reţelele de canalizare şi în staţiile de epurare, apele uzate trebuie să
corespundă normativului NTPA-002. Inainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate
colectate în reţelele de canalizare vor fi supuse unei epurări corespunzătoare, putând fi evacuate
în receptorii naturali doar apele uzate epurate care corespund normativului NTPA 001. Evacuările
din staţiile de epurare a apelor uzate urbane trebuie să satisfacă cerinţele prevăzute atât în NTPA001, cât şi în NTPA-011. La proiectarea statiilor de epurare se va tine seama de variatiile
sezoniere ale incarcarii cu poluanti.
Monitorizarea se realizeaza prin intermediul Sistemului National de Supraveghere a Calitatii
Apelor (S.N.S.C.A.). Conform reglementarilor sanitare in vigoare (Ordinul nr. 119 din 4 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei), primăriile ş
agenţii economici vor asigura îndepărtarea şi epurarea apelor uzate menajere, apelor uzate
industriale, altor ape uzate şi apelor meteorice, astfel încât să nu se creeze disconfort şi
îmbolnăvirea membrilor comunităţii.
Apele uzate epurate vor fi evacuate în aşa fel încât, în avalul deversării, apele receptorului
să se încadreze conform normelor în prevederile standardului de calitate a apelor de suprafaţă,
după categoria de folosinţă. Indepărtarea apelor uzate menajere se face numai prin reteaua de
canalizare a apelor uzate. Canalele deschise pot fi folosite numai pentru evacuarea apelor
meteorice, în cazul în care localităţile sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate.
Aceste canale trebuie întreţinute permanent în bună stare de funcţionare, prin curăţarea şi
repararea defecţiunilor. Este interzisă folosirea apelor uzate la irigarea culturilor agricole, în alte
condiţii decât cele prevăzute in standarde. In prezent, pe teritoriul comunei Siliştea nu există
sisteme de canalizare, fiind folosite haznalele tradiţionale.
Potenţiale efecte asupra factorului de mediu apa
Un plan de dezvoltare, cum este planul urbanistic general, trebuie să rezolve problemele de
mediu din zonă, să îmbunătăţească condiţiile de mediu, să realizeze conservarea echilibrului
natural în conformitate cu noile reglementări legislative. Sursele de apa care pot fi afectate de o
interventie in zona studiata sunt apele de suprafaţă (fluviul Dunărea) si apele subterane.
Realizarea unui sistem de colectare a apelor uzate şi de epurare a acestora, de colectare a apelor
pluviale, monitorizarea apelor epurate deversate în receptori naturali, monitorizarea apei în zona
viitoarelor statii de epurare, protejarea zonei impotriva inundatiilor sunt masuri care contribuie la
imbunatatirea calitatii factorului de mediu apa. Realizarea unui sistem modern de preluare si
depozitare a deseurilor menajere (temporara pe teritoriul comunei, permanenta la depozitul
ecologic) conduce la protejarea apelor subterane.
d) Starea VEGETATIEI şi SPATIILE VERZI
Pe teritoriul comunei Siliştea se disting elemente de vegetaţie tipice de stepă pontică şi
silvostepă panonică. Vegetatia specifica de stepă a fost în mare parte desţelenită şi înlocuită cu
vegetaţie de cultură în proporţie de 90%. In zona studiată nu au fost identificate ecosisteme
specifice. Cea mai mare parte a teritoriului administrativ este ocupată de terenuri agricole. Se
găsesc şi rămăşiţe de stepă, reprezentate de pajişti naturale, pe marginea drumurilor, de-a lungul
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digurilor şi canalelor de irigaţii. In pajiştile xerofile, speciile predominante sunt asociatii de
graminee: negara, păiuşurile stepice, pirul crestat, ovăzul sălbatic. Pe asociatiile cu nisip cresc
traista ciobanului, coada şoricelului, volbura, păpădia, pelinul, cimbrişor, scaieţi, troscot, etc.
Fauna este strans legata de biotop şi de vegetatie. Terenul de cultura a atras dupa sine si
rozătoarele: popândău, hârciog, şoarece de câmp, şoarece de stepă, iepure de câmp. Se intalnesc
şi păsări: turturele, potârnichi, iar dintre păsările răpitoare: cucuveaua, şorecarul încălţat, uliul
porumbar. De asemenea sunt întâlnite şopârle şi şerpi neveninoşi. Caracteristica pentru stepă este
abundenta faunei nevertebrate, ca miriapode, păianjeni, insecte. Datorita interventiei omului,
pasarile campului sunt putin reprezentate si au scazut considerabil ca numar. Speciile care se
intalnesc sunt prepelitele, potarnichile prigorii, turturelele si graurii.
Propunerile facute se refera la intravilanul comunei, fara a afecta zonele naturale, si cu atat
mai putin ariile protejate. Imbunatatirea factorilor de mediu apa (de suprafata si subterana), aer,
sol,prin masurile propuse de noul PUG, va conduce la reducerea poluarii ecosistemului si, implicit,
va favoriza mentinerea actualei structuri a biodiversitatii.
 Prioritatile de interventie vor consta in măsuri de mediu legate de agricultură:
- crearea de sisteme şi structuri viabile de organizare, producţie şi gestionare a exploatătiilor
agricole de dimensiuni optime, moderne, adecvate aplicării tehnicii şi tehnologiilor eficiente în
producţia agricolă;
- ajustarea structurală a producţiei agricole prin crearea unei structuri adecvate ramurilor şi
subramurilor agriculturii corespunzător potenţialului resurselor funciare si ansamblului de factori
pentru agricultură;
- înzestrarea tehnică şi tehnologică a agriculturii prin relansarea şi dezvoltarea ramurilor
industriale autohtone pentru agricultură;
- elaborarea şi implementarea sistemelor, mecanismelor şi pârghiilor economico-financiare,
potrivit cerinţelor de competitivitate internă şi externă şi compatibilizare cu PAC ale UE;
- ajustarea echitabilă a raportului de preţuri în industrie-agricultură;
- politici adecvate de stimulare, susţinere şi protecţie a producătorilor agricoli;
- demonopolizarea sistemelor de aprovizionare a agricultorilor şi de desfacere a produselor
lor;
- stimulente pentru diversificarea producţiei agricole şi pentru creşterea valorii adăugate a
acesteia;
- restructurarea şi reorganizarea învaţământului agricol de toate gradele corespunzător noilor
cerinţe ale dezvoltării durabile a agriculturii şi mediului rural.

2.11. PROBLEME SI POTENTIAL DE DEZVOLTARE (ANALIZA SWOT)

2.11.1. Domeniu-Economie
Domeniu: ECONOMIA
Subdomeniu: Mediu investitional
Puncte tari
Puncte slabe

Oportunitati
Amenintari

-terenul este încă la preţuri atractive investitorilor;
-dinamism scazut de investitie;
-venituri mici ale populatiei;
-nivel redus de dezvoltare al IMM-urilor din sectorul productiv;
-infrastructura de afaceri slab dezvoltata;
-utilizarea limitata a tehnologiei informatiilor;
-oportunitati existente in cadrul Programelor Nationale si Europene specifice care sprijina
dezvoltarea si diversificarea economiei;
-fenomenul integrarii duce la marginalizarea anumitor sectoare ale economiei locale si chiar
la disparitia acestora (ex. prelucrarea produselor alimenatare);
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Domeniu: ECONOMIA
Subdomeniu: Transport

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati

Amenintari

- accesibilitate ridicata fiind situata pe reteaua majora de transport ;
-comuna este strabatuta de DN23 Braila-Focsani, care traverseaza judetele: Vrancea,
Braila;
-starea tehnica buna a DN23;
- accesibilitate feroviara aeriana fata de UAT, inexistenta;
-lipsa zonei de siguranta/protectie de-a lungul drumurilor nationale, judetene si comunale
existente pe tritoriul comunei;
-intersectii nemodernizate;
-sistem defectuos de colectare a apelor pluviale (santurile existente din pamant cu efecte
distrugatoare asupra corpurilor drumurilor, lipsa podetelor);
-platformele starzilor neamenajate corespunzator ca latime;
-starea tehnica slaba a strazilor(calitatea carosabilului) cu efecte nedorite in cazul accesului
autovehiculelor de transport in comun sau a celor de urgenta cum sunt: masinile de
pompieri, autosanitare pentru interventii de urgenta;
-lipsa trotuarelor si a zonelor pietonale;
-lipsa amenajarilor de parcari publice;
-lipsa unor piste pentru biciclisti;
-lungimea mare de strazi din interiorul comunei ce sunt administrate de primarie nu poate fi
intretinuta corespunzator din lipsa fondurilor de intretinere;
-valoarea lucrarilor de intretinere ce se impun la drumurile nemodernizate sunt de regula
mai mari decat cele modernizate;
- vecinatatea cu mun. Braila(15km)-resedinta de judet-pol de dezvoltare cu rol regional, care
este port fluvial-maritim(cu caracteristici tehnice ce permit accesul navelor maritime);
-prevederea autostrazii Giurgiulesti-Galati-Braila-Slobozia-Calarasi si drumului expres sau
cu 4 benzi Buzau-Braila in PATN, (va conduce la crestere economica, contribuind la
stabilirea de legaturi mai bune, la siguranta transporturilor si la calitatea acestora);
-modernizarea infrastructurii de transport, rutiere si feroviare;
-construirea unui aeroport pe teritoriul comunei, cf. PATZ-P-Braila
- investiţiile necesare în domeniul infrastructurii vor impulsiona mediul de afaceri;
-cresterea numarului de autovehicule in sate, fără ca infrastructura rutieră să fie extinsă şi
îmbunătăţită;
-uzarea si degradarea retelelor de drumuri nationale , judetene si comunale;
-drumurile comunale risca sa ramana nemodernizate din cauza posibilitatilor financiare
reduse ale comunei;
-reducerea investitiilor publice in infrastructura ca urmare a crizei economico-financiare;

Domeniu: ECONOMIA
Subdomeniu: Energie si Echipare edilitara

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati

-potential de utilizare a energiei, solare, biomasa, eoliene;
-consumuri scazute de energie in gospodarii;
-realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apa;
- realizarea sistemului distributiei de gaze naturale;
-acoperirea in totalitate de reteaua de catre telefonie fixa si mobila (Romtelecom, Orange,
Vodafone, Cosmote);
-existenta televiziunii digitale;
-inexistenta proiectelor pentru utilizarea resurselor de energie alternativa;
-liniile electrice de transport a energiei electrice au au beneficiat decât în mică măsură de
reparaţii capitale;
-sistemul centralizat de alimentare cu apa nu este realizat in toate satele;
-sistemul de distributie de gaze naturale nu este realizat in toate satele;
-existenta programelor guvernamentale de sustinere a unor investitii in domeniul reabilitarii si
extinderii retelelor de apa, canalizare si epurare a apelor uzate;
-extinderea si modernizarea serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare si epurare a
apelor uzate raspunde cerintelor cuprinse in directivele europene;
-finantare pentru proiectele care prevad utilizarea de surse regenerabile de energie;
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Amenintari

-nearmonizarea legislatiei romanesti cu oportunitatile oferite de Programele Nationale si
Europene ingreuneaza implementarea acestora;

Domeniu: ECONOMIA
Subdomeniu: Economie rurala

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati

Amenintari

- traditie si conditii foarte favorabile pentru agricultura;
-pondere insemnata de teren agricol(peste 90%), cu calitati crescute dpdv pedologic;
- uşurinţă în găsirea de terenuri de achiziţionat/închiriat pentru dezvoltarea afacerii;
-pondere mare a suprafetelor cultivate cu grau;
- exploataţii agricole mici caracterizate de practicarea unei agriculturi de subzistenţă şi
diversitate în alegerea tipurilor de culturi agricole;
- creşteri importante de îngrăşăminte chimice,
- scăderi importante de îngrăşăminte naturale;
-starea sistemelor de irigatii;
-costuri ridicate pentru efectuarea lucrarilor de irigatii;
- ponderea mare a suprafeţelor agricole nefolosite, datorită costurilor mari pe care le implică;
-nu exista centre de prelucrare si comercializare a produselor proprii;
- nu există continuitate în comercializarea produselor meşteşugăreşti, vânzările importante
fiind făcute cu ocazia târgurilor meşterilor populari care sunt manifestări organizate o dată
sau de două ori pe an;
-nu exista structuri de primire turistica cu functiuni de cazare si cu functiuni de alimentatie
publica;
- Programe Nationale si Europene specifice, (sprijina dezvoltarea si diversificarea economiei
rurale, imbunatatind pozitia competitiva a comunei);
-cererea crescanda pentru agroturism si valorificarea resurselor existente (produse locale);
-tendinta de concentrare a terenurilor agricole, precum si masurile de promovare a asocierii
micilor fermieri (contribuie la cresterea productivitatii sectorlui agricol precum si a calitatii vietii
in mediul rural);
-cresterea cererii consumatorilor pentru produse ecologice si de calitate (valorifica potentialul
existent al sectorului agricol);
-subventiile UE pentru productia agricola (pot facilita cresterea atractivitatii sectorului prin
marirea veniturilor intreprinzatorilor agricoli);
-migrarea populatiei din mediul rural catre cel urban sau catre strainatate (determina
diminuarea nivelului profesional al agricultorilor si parasirea activitatilor agricole impiedicand
valorificarea deplina a potentialului agricol);
- zootehnia a devenit o afacere neatractivă pentru mulţi crescători de animale, din cauza
lipsei de integrare a activităţilor dintre sectoarul agricol (vegetal şi animal) cu sectoarele de
procesare şi comercializare;
-costuri mari de conformare a agentilor economici la standardele de mediu;
-proceduri dificile de obtinere a avizelor(ex. mediu) de de catre societatile comerciale;
-prelungirea crizei economice si financiare;
-capacitatea limitata a mediului de afaceri de a accesa, cofinanta proiectele finantate din
fonduri europene;

2.11.2. Domeniu- Societate
Domeniu: SOCIETATE
Subdomeniu: Piata muncii
Puncte tari
Puncte slabe

Oportunitati

-forta de munca flexibila, ieftina si disponibila;
- Tendință de scădere a volumului populației de la 1858 locuitori la recensamantul din 2002
la 1714 locuitori la recensamantul 2011;
- posibilităţi restrânse de angajare.
-rate extrem de crescute ale mortalităţii infantile (26,8‰-cf. PATZ P Braila)
- Programele Nationale si Europene (sprijina dezvoltarea unor proiecte de formare
profesionala continua pentru a creste adaptabilitatea populatiei la piata muncii);
-finantari in domeniul resurselor umane (POS, DRU)
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Amenintari

-emigratia fortei de munca, in general;
- emigrarea populatiei din mediul rural catre cel urban si deprofesionalizarea;
-scaderea nivelului de trai prin diminuarea resurselor de munca;

Domeniu: SOCIETATE
Subdomeniu: Educatie

Puncte
tari

Puncte slabe

Oportunitati
Amenintari

-reabilitarea unitatilor de invatamant;
-se acopera necesarul de infrastructura de educatie;
-existenta terenurilor de sport;
-program diversificat si bogat al manifestarilor cultural artistice organizate;
-nivel apropiat de performanta al unitatilor de invatamant, ceea ce duce la un climat de
cooperare si de coeziune sociala .
-participarea slaba a populatiei la toate nivelele de educatie;
-componenta practica redusa a educatiei scolare;
-reducerea populatiei scolare;
- la nivelul UAT ponderea populatiei cu studii superioare este de sub 1%;
-fluctuatia personalului didactic;
-reducerea importanta a efectivului personalului didactic;
-dezvoltarea unor strategii de incluziune sociala care vizeaza populatia tanara (prin
construirea unor punti intre educatie si piata muncii);
- dificultatile economice cu care se confrunta zona in contextul crizei economice globale(risc
crestere abandon scolar);
- scaderea numarului de copii (risc disparitii nr.de scoli si risc disponibilizare);

Domeniu: SOCIETATE
Subdomeniu: Servicii sociale/Comunitare

Puncte tari
Puncte slabe

Oportunitati
Amenintari

- existenta serviciului public de asistenta sociala in cadrul primariei;
-starea buna a cladirii in care functioneaza caminul cultural si biblioteca comunala;
-dotarile precare/deficitare cu mobilier si cu echipamente de sonorizare, video a caminului
cultural;
-nu exista magazin tip economat;
-nu exista cantina populara;
-nu exista un centru pentru copiii din familiile dezorganizate;
-Programe nationale pentru protectie sociala;
-Programe de finantare pentru cultura;
-implementare partiala si neconforma a legislatiei pentru protectie sociala;
-suspendarea/intreruperea/diminuarea unor programe nationale de finantare ca urmare a
crizei economice mondiale;

Domeniu: SOCIETATE
Subdomeniu: Sanatate
Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati

-existenta unui dispensar medical ;
-existenta unei farmacii;
-existenta in vecinatatea comunei a spitalelor si clinicilor municipale -Braila;
- numarul mare de locuitori ce revin la un medic si cadru sanitar ;
- subfinanţarea domeniului sanitar majoritar de stat;
-necrearea unui mediu de lucru stimulant pentru medici (oferirea de locuinţe de serviciu
pentru cei care locuiesc în afara comunei în care profesează şi a unei prime de instalare
motivante şi stimulante);
- lipsa unui program social de sănătate în cadrul căruia familiile să beneficieze de controale
medicale regulate gratuite pentru a preveni eventuale boli şi afecţiuni;
-oportunitatea accesarii unor Programe Nationale si Europene pentru imbunatatirea
infrastructurii de sanatate si a calitatii serviciilor oferite;
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Amenintari

-declinul demografic si imbatranirea populatiei, cu efecte negative asupra societatii,
conducand la o crestere alarmanta a gradului de dependenta al populatiei varstnice;
- scăderea salariilor din domeniul sanitar şi reorientarea personalului medical spre alte
domenii de activitate sau migrarea acestora în alte ţări;
- reducerea calităţii actului medical;
- includerea coplăţii la serviciile medicale.

2.11.3. Domeniu- Habitat
Domeniu: HABITAT
Subdomeniu: Mediu inconjurator

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati

Amenintari

-relieful se pretează la culturi de cereale şi legumicultură fiind prezente soluri cu fertilitate
mare;
-calitatea mediului;
-asigurare cu apa potabila in sate;
-demararea activitatii de colectare conforma a deseurilor ;
-exces de umiditate in perioade ploioase;
-exacerbarea proceselor geomorfologice produse de valorificarea resurselor forestiere în
trecut şi reducerea drastică a suprafeţelor împădurite din suprafaţa ocupată in trecut cu
păduri;
-suprafeţele destinate pomiculturii au fost în mare parte abandonate, aici instalându-se
degradări încă de intensitate moderată, dar cu potenţial distructiv pe timp îndelungat;
-colectarea selectiva a deseurilor slab implementata;
-existenta unor Programe de imbunatatire a calitatii mediului prin impadurirea terenurilor
agricole degradate;
-cresterea cererii consumatorilor pentru produse ecologice stimuland astfel imbunatatirea
ofertei acestora(economia verde);
- cresterea gradului de utilizare a resurselor de energie regenerabila(eoliana, solara) care
conduc la crestere economica si introducerea de noi tehnologii;
-disponibilitatea fondurilor europene pentru finantare de proiecte menite sa protejeze si sa
valorifice capitalul natural;
- risc seismic pe teritoriul comunei;

Domeniu: HABITAT
Subdomeniu: MEDIU URBAN- Relatii in teritoriu

Puncte tari

Puncte slabe
Oportunitati

Amenintari

-se afla in cadrul arealului zonei periurbane al municipiul Braila;
-este strabatut de DN 23, DJ 255A, DJ221 ;
-prezenta traseelor majore de infrastructura :
-conducte transport gaze naturale de inalta presiune DN 400, 500, 600 si DN 500, 600, 800;
-traseul de fibre optice Brăila – Siliștea – Romanu – Movila Miresii – Gemenele – Râmnicelu –
Maxineni;
-linie electrica aeriana LEA 110Kv.
-linga soseaua ce duce spre Focsani- DJ 202 se afla cea mai puternica si mai bine dotata
statie de comprimare gaz metan din Romania
-prevederea in PATJ a dezvoltarii Traseului turistic Brăila - Mănăstirea Măxineni prin comuna
Siliștea si valorificarea în scop turistic a memoriei locurilor: sate distruse în război (Cotu Lung) ;
-comuna nu beneficiaza de cale ferata si aeriana;
-propunere prin PATN de realizare a unei autostrazi Giurgiulesti-Galati-Braila-SloboziaCalarasi si a unui drum expres sau cu 4 benzi Buzau-Braila;
-propunere prin PATZP Braila de construire a unui aeroport, pe teritoriul comunei;
- creşterea potenţialului de dezvoltare pentru transporturi, sectorul productiv, IMM-uri, turism,
forţă de muncă, societate informaţională;
-infrastructura serviciilor publice deficitara in raport cu necesitatile populatiei;
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Domeniu: HABITAT
Subdomeniu: MEDIU URBAN- Fond construit si utilizarea terenurilor

Puncte tari

Puncte slabe

Oportunitati
Amenintari

-perspectivele in cadrul satelor, chiar daca sunt de campie, sunt foarte frumoase;
-locuintele noi sunt construite din materiale durabile pe terenuri libere sau prin demolarea
caselor vechi;
-comuna Siliștea pastreaza cladiri fara vechime mare, majoritatea cladirilor fiind construite la
jumatatea sec. XX;
-locuintele din secolul trecut prezinta elemente de modernizare, insa, acestea sunt in spiritul
traditiei, element ce contribuie la unitatea stilistica a intregii comune;
-in 2010 s-au montat placute cu numele strazilor si numere de identificare a locuintelor;
-exista biserici cu o stare buna;
-au ramas puţine exemplare de clădiri de locuit şi, mai ales, de anexe gospodăreşti construite
în prima jumătate a sec. XX, în tehnici tradiţionale;
- multe locuinţe sunt construite din materiale locale: chirpici şi paiantă;
-insuficienta spatiilor pentru institutii si servicii publice;
-lipsa echiparii cu utilitati;
-apropierea de mun Braila ,cu posibilitati de aprovizionare cu materiale de constructii din
Romania;
-tendintele de modernizare excesiva pot duce la pierderea specificului local;
-tehologizarea care inlocuieste tehnicile traditionale de construire;

Domeniu: HABITAT
Subdomeniu: MEDIU URBAN- Spatii plantate, agrement, perdele protectie

Puncte tari
Puncte slabe

Oportunitati

Amenintari

-existenta proiectului “imbunatatirea calitatii mediului prin modernizarea de spatii verzi in
comuna Siliștea;
-suprafete insuficiente de spatii verzi plantate;
-lipsa de perdele de protectie la cai de comunicatie;
-lipsa de perdele de protectie la cimitire;
-lipsa amenajarilor aferente spatiilor verzi publice;
-lipsa zonelor de agrement amenajate si a locurilor de joaca;
-lipsa plantatiilor de aliniament stradal;
-plantatiile din intravilan neintretinute;
-lipsa unor strategii a spatiilor plantate;
-lipsa interesului locuitorilor pentru intretinerea spatiilor verzi;
- Programe Nationale privind stabilirea unor perimetre de ameliorare a terenurilor degradate;
- legislatie de mediu cu obligativitati privind mp spatiu/locuitor;
- stabilirea si extinderea ariilor protejate, SCI, SPA, Natura 2000;
- climat secetos cu tendinta de desertificare;
- schimbarile climatice generale care duc la fenomene meteorologice extreme si neasteptate
(ex. furtuni violente, grindina, tornade);

Domeniu: HABITAT
Subdomeniu: MEDIU URBAN- Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu
si pe baza normelor sanitare in vigoare fata de constructii si culoare tehnice cu destinatie speciala, zone
poluate
Puncte tari
-cunoasterea elementelor de patrimoniu de catre locuitori, data fiind proximitatea geografica;
-starea de conservare de obicei buna, data fiind lipsa agentilor de distrugere;
Puncte slabe
-lipsa unei strategii de investitii coerente la nivel local pentru patrimoniu;
-lipsa de constientizare a populatiei in ceea ce priveste posibilitatile de dezvoltare, pe baza
patrimoniului;
Oportunitati
-liste comune, nediscriminatorii, la nivel national, care stimuleaza interesul pentru monumente;
Amenintari
-lipsa legislatiei de control a interventiilor in domeniul Patrimoniului;
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2.11.4. Domeniu- Capacitate Administrativa
Domeniu: CAPACITATE ADMINISTRATIVA

Puncte tari
Puncte slabe

Oportunitati

Amenintari

-realizarea unei Strategii de dezvoltare a comunei;
-realizarea de proiecte pentru dezvoltarea edilitara a comunei;
-existenta unui site electronic al Primariei;
- insuficienta gestionare a spaţiului urban (care conduce la executarea de construcţii decuplate
de dezvoltarea infrastructurii de bază, planificarea traficului, conservarea mediului, etc);
-randamentul scazut in realizarea investitiilor publice;
-comunicare institutionala greoaie;
-sistemul de prevenire si gestionare a dezastrelor naturale este subdezvoltat;
-infiintarea a numeroase Asociatii pentru Dezvoltare Comunitara;
-Master Plan de nivel judetean pentru gestiunea resurselor de apa si deseuri;
- aderarea la UE şi cerinţele de dezvoltare în domeniul capacităţii administrative;
- Iniţiativa UE de a promova cultura şi de a dezvolta practica monitorizării şi evaluării în
întreaga administraţie publică;
-existenţa unei metodologii comune a UE de evaluare a costurilor administrative impuse de
legislaţie.
-scopul şi natura reformelor necesare sunt vaste, ceea ce face ca managementul reformei să
fie foarte complex;
-atractivitatea în creştere a sectorului privat în materie de salarii şi motivaţia resurselor umane;
-potenţiala rezistenţă a cetăţenilor şi a actorilor implicaţi în schimbările propuse din sectoarele
prioritare;
-capacitatea limitată de a absorbi la nivel local fondurile naţionale şi ale UE.


DISFUNCTIONALITATI
Din analiza situaţiei existente se desprind o serie de disfuncţionalităţi principale, care
reclamă soluţii de eliminare sau diminuare, astfel:
-Lipsa unei delimitari clare a zonei centrale, dotate cu servicii publice;
-Starea avansata de uzura (fond construit vechi) a unor locuinte si a unor cladiri ale
institutiilor publice; au ramas putine exemplare de cladiri de locuit si, mai ales, de anexe
gospodaresti construite in prima jumatate a sec. XX, in tehnici traditionale; multe locuinte sunt
construite din materiale locale: chirpici si paianta;
- Insuficienta gestionare a spatiului urban (care conduce la executarea de constructii
decuplate de dezvoltarea infrastructurii de baza, planificarea traficului, conservarea mediului, etc);
-Insuficienta spatiilor pentru institutii si servicii publice;
-Nu sunt asigurate servicii sociale pentru persoane de varsta a treia;
- Infrastructura de afaceri slab dezvoltata; utilizarea limitata a tehnologiei informatiilor;
-Nu exista centre de prelucrare si comercializare a produselor proprii;
-Sistemul de canalizare nu este realizat;
-Sistemul de alimentare cu gaze naturale este realizat partial;
-Lipsa de perdele de protectie la cai de comunicatie; lipsa de perdele de protectie la
cimitire;
-Lipsa amenajarilor aferente spatiilor verzi publice si terenurilor de sport; lipsa zonelor de
agrement amenajate si a locurilor de joaca; lipsa plantatiilor de aliniament stradal; lipsa parcurilor;
lipsa interesului locuitorilor pentru intretinerea spatiilor verzi;
-Strazi si intersectii nemodernizate si neamenajate; lipsa trotuarelor; lipsa amenajarilor de
parcari publice; lipsa unor piste pentru biciclisti; lipsa zonelor pietonale;
-Lipsa unei strategii de investitii coerente la nivel local pentru patrimoniu; lipsa de
constientizare a populatiei in ceea ce priveste posibilitatile de dezvoltare, pe baza patrimoniului;
-Randamentul scazut in realizarea investitiilor publice;
-Comunicare institutionala greoaie;
2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI
Principalele cerinte si opţiuni ale populaţiei rezultate din discuţiile avute cu
autoritatile locale, precum si cu o parte a locuitorilor au fost:
- Mentinerea in intravilan a zonelor libere de constructii in vederea asigurarii
amplasamentelor pentru noi constructii de locuinte si unitati economice;
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- Reorganizarea zonelor de producţie agricolă din intravilan prin propunerea de a deveni
zone de dezvoltare (spatii industriale, de depozitare, agricole, comerciale, alte servicii);
- Incurajarea dezvoltarii unor activitati prestatoare de servicii in sistem individual sau familial
in gospodariile populatiei;
- Executarea unor lucrari de intretinere la reteaua stradala a localitatilor;
- Necesitatea alocarii de fonduri pentru lucrari de reparatie si intretinere la institutiile publice
existente;
- Sprijinirea construirii unor pensiuni turistice si acordarea de facilitati pentru investitorii din
zona;
- Amenajarea unei Piete locale de desfacere a produselor agro-alimentare, obiecte de
artizanat etc., si a târgului de animale;
- Acordarea de sprijin logistic pentru localnicii care doresc sa-si infiinteze micro-ferme de
crestere a animalelor, ferme pomicole;
- Amenajarea si dotarea punctelor sanitare si asigurarea cu servicii permanente;
- Sprijinirea infiintarii unui ONG pe raza comunei, cu obiect de activitate asistenta sociala si
servicii de sanatate, care sa faciliteze accesarea unor fonduri nerambursabile, destinate acestor
domenii si sa participe la implementarea unor proiecte;
- Crearea unui centru de supraveghere si educatie pentru copii a caror parinti sunt plecati la
munca in strainatate, precum si realizarea unui centru pentru persoane varstnice;
- Canalizarea în sistem centralizat;
-Infiintarea unui spatiu de recreere in sat Siliștea;
- Identificarea programelor de protectie a mediului in vederea intocmirii unor proiecte care
sa conduca la stoparea oricarei degradari a mediului natural si la imbunatatirea calitatii lui.
Opţiuni ale proiectantului
In opinia proiectantului, economia comunei Siliștea trebuie transformata, treptat, din
economie de subzistenta în economie comerciala competitiva.
Calitatea spatiului agricol constituie conditia ecologica, premisa naturala a competitivitatii
produselor agricole primare de baza (grâul, porumbul, foarea soarelui, soia, legumele, fructele,
strugurii, carnea, laptele etc.) . Acestea, obtinute în conditii tehnice medii, sunt perfect competitive
cu produse similare din alte tari, iar la majoritatea sortimentelor calitatea conferita de factorii
pedoclimatici este chiar superioara.
La fel de importanta este urmarirea dezvoltarii competitive in sectorul zootehnic, suficient
de bine reprezentat in comuna, dar nu neaparat in forme corect organizate, precum si a prelucrarii
materiei prime de baza, in unitati proprii.
Aceste elemente impun orientări specifice ale politicii teritoriale locale pentru revitalizarea
zonei.
2.13. CONCLUZII
2.13.1. Stadiul de îndeplinire a reglementărilor din PUG‐ul existent.
Planul urbanistic general al comunei Siliștea aflat în vigoare a fost realizat în anul 2000 de
către I.P. Prodomus Brăila. În ultimii, de la momentul realizării acestui plan urbanistic, comuna nu a
suferit modificări radicale, care să‐şi lase amprenta în mod vizibil asupra localității.
Astfel s‐au putut identifica două categorii de atitudini‐intervenții față de regelmentările
PUG‐ului existent, şi anume:
• Păstrarea funcțiunilor propuse prin regelmentările PUG‐ului existent. O categorie
aparte o constituie terenurile libere aflate în intravilan încă din PUG‐ul 2000 şi cărora, deşi le‐au
fost propuse funcțiuni urbane încă nu au fost ocupate. Reglementările PUG‐ului 2012 vor trebui să
stabilească statutul şi funcțiunile acestor terenuri – fie vor rămâne în intravilan dar vor căpăta
funcțiuni viabile, atractive, fie vor fi excluse din intravilan redevenind terenuri destinate agriculturii.
• Schimbarea reglementărilor şi a funcțiunilor propuse de PUG‐ul 2000, categorie de
intervenții care marcheză noile tendințe de dezvoltare a localității, şi anume diversificarea
activităților agricole. De regulă aceaste intervenții se desfăşoară pe terenuri libere, atât în
intravilanul existent cât şi în extravilan.
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Pe baza celor două categorii de atitudini asupra PUG‐ului existent se pot creiona
următoarele tendințe de dezvoltare a localității:
• Dezvoltarea agriculturii, sporirea competitivității si profitabilității acesteia, realizată
prin diversificarea servicilor pentru agricultură, diversificarea culturilor, retehnologizarea sau
conversia fermelor existente. Această tendință produce anumite mutați favorabile şi asupra
zonelor învecinate în sensul elimnării unor surse de poluare şi disconfort.
• Îmbunătățirea calității locuirii şi a factorilor de mediu, tendință materializată prin
realizarea sistemului public de alimentare cu apă, modernizarea unui procent însemnat de străzi,
modernizarea şcolilor, spatii de agrement. În ceea ce priveşte dezvoltarea de noi locuințe se poate
observa că inițiatorii pentru dezvoltarea unor noi cartiere de locuit sunt autoritatea locală si
locuitorii.

2.13.2. Diagnostic
Localitatea Siliștea este o comună cu un caracter agrar aflata in nordul judetului fiind
amplasata in zona de influenta a orasului Braila-resedinta de judet.
Comuna Siliștea beneficiaza de o accesibilitate buna, axata pe DN 23 si DJ 221A si DJ
221; totodată această accesibilitate prezintă şi câteva aspecte negative la nivelul intravilanului şi
anume: trafic îngreunat şi poluare datorită tranzitului de pe drumul national si cele judetene.
În ceea ce priveşte activitatea economică principala problemă este legată de caracterul
monofunctional al comunei şi anume dependenta de agricultura de subzistentă, practicată
individual de fiecare proprietar pe parcela lui, fără mijloace moderne şi neutilizând sistemul de
irigatii şi desecări existent. Această dependentă fată de agricultura de subzistentă este justificată
prin lipsa oportunitătilor de pe piata muncii, de restructurarea sectorului industrial atât din comună
cât şi din zonele învecinate, de slaba dezvoltare a sectorului de servicii, lipsa unor atractii turistice.
Cumulul acestor probleme a dus la extinderea acestui tip de agricultură, la creşterea numărului de
şomeri.
Pe lângă veniturile reduse obtinute din practicarea agriculturii de subzistentă, se constată şi
o subutilizare a terenurilor agricole şi a sistemelor de îmbunătătiri funciare existente. Totuşi se
constată că există un anumit interes pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne, fapt remarcat
prin dezvoltarea unor societăti cu profil agricol. Totodată aceste societăti au început sa-şi
diversifice activitatea -depozite şi servicii pentru agricultură.
Un factor încurajator pentru dezvoltarea localitătii îl poate constitui aparitia unor investitori
interesati de utilizarea surselor de energie regenerabilă. In acest sens este necesara
disponibilitatea autoritătilor locale de a incuraja acest tip de dezvoltari.
Se poate observa interesul autoritătilor locale pentru îmbunătătrea calitătii locuirii prin
finalizarea sistemelor de alimentare cu apă si gaze naturale, modernizarea unor străzi, reabilitarea
şcolilor.
Însă pentru a realiza o dezvoltare viabilă şi de durată, aceste actiuni vor trebui corelate cu
proiecte şi strategii menite a atrage noi investitori care să diversifice activitătile economice, să
creeze noi locuri de muncă, să ofere alternative viabile fortei de muncă tinere. De asemenea, este
importantă şi participarea în mod activ la formularea unor strategi comune şi a unor parteneriate cu
localitătile învecinate din cadrul grupului local de actiune, având ca obiective atragera fondurilor
comunitare.
Aceste măsuri de dezvoltare socio-economice vor trebui sustinute şi de
rezolvarea/ameliorarea unor probleme ale cadrului construit şi ale tramei stradale, lipsa sistemului
de canalizare, existenta unor incompatibilităti functionale, insuficienta spatiilor verzi şi de
agrement.
După cum se poate observa localitatea beneficiază de câteva atuuri importante
(accesibilitate buna, mari suprafete agricole, potential pentru energiile regenerabile) însă
neutilizate la capacitate maxima. Dacă va reuşi să utilizeze aceste elemente într-un mod eficient şi
în cooperare cu localitătile vecine va reuşi să îşi rezolve/amelioreze şi problemele sale legate de
traficul îngreunat şi aglomeratie, de incompatibilitătile functionale, de migratia tinerilor, de lipsa
locurilor de muncă, de calitatea locuirii.
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3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA
3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE
Reactualizare PUG Siliștea s-a efectuat tinând cont de urmatoarele studii de fundamentare:
Ridicare topografica realizata de SC Agroimobiliara SRL Braila, in 2010;
Studiu geotehnic, realizat de SC SOLTEST SRL, realizat in 2010.
Studiu de fundamentare privind dezvoltarea economica si
infrastructura si
posibilitati de extindere intravilan”, realizat de SC OPPIDUM STUDIO SRL, in
octombrie 2010;
Studiu de fundamentare privind dezvoltarea istorica, realizat de SC OPPIDUM STUDIO
SRL, in octombrie 2010;
Studiu privind factorii de mediu (riscuri naturale, protectia si conservarea mediului),
realizat de SC DANIAS SRL, in octombrie 2010;

Concluziile studiilor



Studiu geotehnic

Terenul de fundare din amplasamentele studiate in zona Campului, cuprinde sub stratul superficial
de sol vegetal, un orizont loessoid macroporic, sensibil la umezire, de consistenta plastic vartos...plastic
curgator, alcatuit din loess argilos si loess prafos galben, intalnit pana la adancimi cuprinse intre 4,2 si 6,1 m
de la cota terenului. Urmeaza in adancime, un orizont nisipos, alcatuit din praf nisipos si nisip fin galben,
curgator, imersat.
Nivelul hidrostatic al apelor freatice este situat la adancimi cuprinse intre 2,5… 5,5 m de la cota
terenului natural si are caracter oscilant sezonier.
Terenul de fundare din zona Luncii Siretului, cuprinde sub stratul superficial de sol vegetal, un
complex aluvionar, alcatuit din alternante de strate subtiri, predominant argiloase, reprezentate de argile si
argile prafoase galbene, negricioase, cenusii, consistente…moi, prafuri argiloase sau prafuri nisipoase
galbene, cenusii sau maronii, curgatoare, nisipuri argiloase sau prafoase galbene sau galben-cafenii,
cenusii, imersate, curgatoare.
Stratificatia interceptata este de tip incrucisat, de varsta recenta, cu variabilitate litologica mare, atat
pe orizontala cat si pe verticala, caracteristica zonelor de lunca inundabila ce se dezvolta de o parte si de
alta a cursurilor de apa. Nu se pot stabili orizonturi continue si nici intrerupte, cu efilari ori laminari de strate
cu caracteristici similare, pe distante mari sau pe adancimi, datorita marii diversitati si variabilitati litologice
interceptate in foraje.
Nivelul hidrostatic al apelor freatice, cantonat de aluviunile permeabile, are caracter ascensional si sa stabilizat in foraje, la adancimi de 1,5…2,6 m de la cota terenului.
Sunt de asteptat oscilatii sezoniere ale acestui nivel de +0,5...1,5 m, influentate direct de regimul
precipitatiilor si de nivelul apelor raurilor Siret si Buzau.
La adancimi mai mari, sub 35…50 m, se dezvolta „stratele de Fratesti”, reprezentate de nisipuri
medii si mari, pietrisuri de diferite dimensiuni, cu rare intercalatiii subtiri, argiloase, care cantoneaza acviferul
de adancime, cu calitati de potabilitate.
In general, umiditatea naturala a terenului de fundare este mai scazuta la partea superioara a
complexului loessoid sau aluvionar, pana in apropiere de nivelul panzei freatice, unde umiditatea creste
rapid datorita contactului cu apele subterane.
Orizontul loessoid prezinta umiditate mare la partea inferiioara, datorata nivelului panzei freatice,
consistenta medie sau scazuta, porozitate ridicata, compresibilitate mare sau foarte mare, atat in stare
naturala cat si in stare inundata, valori reduse pentru parametrii rezistentei la forfecare, sensibilitate la
umezire si se incadreaza in grupa „A” a PSUC, conform prevederilor normativului NP 125-2011.
Pachetul aluvionar interceptat prezinta umiditate mare datorata nivelului ridicat al panzei freatice,
consistenta relativ scazuta, porozitate ridicata, compresibilitate mare sau foarte mare, valori reduse pentru
parametrii rezistentei la forfecare, susceptibilitate de a se tasa sub actiunea unor campuri de forte.
Aceste caracteristici incadreaza terenul din amplasamentele studiate, in grupa terenurilor de fundare
slabe.
In conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii”,
indicativ NP 074-2007, obiectivele preconizate a se realiza, se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu risc
geotehnic moderat.
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Pentru fundarea diverselor obiective, social-culturale, industriale sau locuinte, se recomanda a se
avea in vedere atat solutii de fundare directa, pe stratul de loess galben sau de aluviuni argilo-prafoase ori
pe teren imbunatatit cu perne de balast compactat pe strate subtiri, in cazul constructiilor care transmit
terenului sarcini reduse sau medii, dar si solutii de fundare indirecta, prin intermediul pilotilor ori coloanelor
din b.a., incastrate intr-un strat cu portanta mai ridicata, din adancime, cum este stratul de nisip cu pietris, in
cazul constructiilor care transmit terenului de fundare, sarcini mari si concentrate.



Studiile de fundamentare privind dezvoltarea economica infrastructura si posibilitati
de extindere intravilan s-a realizat in contextul elaborarii Planului Urbanistic General si a
Regulamentului Local de Urbanism al comunei Siliștea.

Metoda de abordare a studiului imbina analiza documentara, observatia directa, operationalitatea
conceptelor si prelucrarea informatiilor pentru a ajunge la rezultate cat mai riguroase.
Dupa o prezentare generala, s-a facut o analiza asupra:
- structurii teritoriului (relatii in teritoriu, retea de localitati, zone functionale) ;
- structurii socio-demografice (populatia, resurse umane);
- activitatii economice, pe sectoare;
- starii si aspectelor critice ale infrastructurii tehnice (retele de transport, gospodarirea apelor,
alimentarea cu energie electrica, termica, alimentare cu gaze naturale, retele de titei si produse petroliere,
telecomunicatii, gestionarea deseurilor);
- investitiilor in infrastructurile tehnice;
-posibilitatilor de extindere a intravilanului.
In final s-a realizat o analiza SWOT astfel incat sa se poata stabili un diagnostic necesar in abordarea
viitoare a PUG.



Studiu de fundamentare privind dezvoltarea istorica

Studiul isi propune o analiza multicriteriala a devenirii istorice a comunei Siliștea din judetul Braila,
pentru a putea fundamenta necesitatea protectiei zonale, gradul de protectie si intinderea zonelor protejate.
Studiul are ca obiective identificarea caracteristicilor morfologice generale cât şi specifice ale localităţii
împreună cu satele componente, determinarea valorilor culturale reprezentate de fondul urban construit sau
de peisaj, factori determinanţi pentru dezvoltarea durabila a localitatii în viitor.
Principalii factori care au contribuit la procesul de apariţie şi evoluţie a acestor asezari rurale sunt
următorii:
- Amplasamentul geografic ;
Cadrul natural, relieful, vegetaţia, zone calamitate, zone naturale protejate, relaţia sit - configuraţie
urbană;
- Structura teritoriului ;
Zonare funcţională, limita intravilanului, căi de comunicaţie, echipare edilitară, dotări, funcţiuni
tradiţionale, programe actuale, centre de interes, disfuncţionalităţi;
- Autonomia administrativă, fiscală, ecleziastică ;
- Existenta sau nu a unor privilegii acordate de puterea centrala in diferite epoci istorice ;
- Structura şi evoluţia populaţiei ;
- Tradiţii şi obiceiuri locale ;
- Exercitarea unor meserii si mestesuguri.
Criteriile care au stat la baza analizei din punct de vedere istoric şi al esteticii urbane au fost
următoarele:
- Valoarea istorică: date semnificative privind constituirea localităţilor, evoluţia în timp, densitatea
elementelor de patrimoniu, ţesutul urban, valori locale, toponimie, date bibliografice semnificative, legături
istorice cu aşezări învecinate;
- Valoare urbanistică: relaţii cu situl, relaţii în localitate, evoluţia zonificării funcţionale, regimul de
proprietate, parcelar, reţele stradale, volume construite, regimuri de înălţime, dominante, aliniamente, poli de
interes, reprezentativitate;
- Valoare arhitecturală: încadrare stilistică, valoare estetică, compoziţii volumetrice şi spaţiale,
sisteme constructive, materiale, finisaje.
- Vizualitate: câmp vizual, puncte de belvedere;
- Valoare socio- afectivă: ataşamentul populaţiei la zonă, conştiinţa prestigiului local.
Prima atestare documentara dateaza din secolul al - XVIII-lea, anul 1711, in timpul domniei lui
Constantin Brancoveanu. (Studiu istoric privind patrimoniul cultural de pe raza U.A.T. Siliștea, jud. Braila)
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Siliștea, Nazaru, cum s-a numit, a facut parte din raiaua Brailei, si a devenit comuna dupa plecarea
turcilor, la 1828.
In 1912, comuna Nazaru era formata din satele: Nazaru, Jilava, Martacesti, Muche, Mucheni si
Patrana.
In 1924, cum mentioneaza prefectul judetului, Serban Raducanu, era formata din satele: Nazaru,
Martacesti si Muchea.
In 1928 - 1929, Nae Vasilescu mentiona ca pe teritoriul comunei mai existau catunele Jilava, zi si
"Trei Paduchi", infiintat prin 1899, cu locuitori veniti din Gurguieti si Patrana, compus din tarlele Alexa si Jipa,
infiintate prin 1848, cu locuitori veniti tot din Gurguieti. Despre satele Martacesti si Mucheni mentiona: "astazi
(1928 - 1929), sunt comune independente".
In 1950, la infiintarea raioanelor, comuna Nazaru din raionul Braila, s-a format din satele Nazaru,
Martacesti, Muchea si Mucheni.
Ocupaţiile traditionale erau cele specifice câmpiei Brăilei, au fost în egală măsură creşterea
animalelor şi agricultura, apoi creşterea albinelor, a viermilor de mătase, a plantelor textile: cânepa şi inul,
pescuitul (acolo unde era cazul), mai nou viticultura şi pomicultura. În privinţa creşterii animalelor: vaci, boi,
cai, oi, porci, se evidenţiază sistemul pendulării oilor, vara pe islazul satului sau în balta brăilei, iarna în sat.

 Studiu privind factorii de mediu (riscuri naturale, protectia si conservarea mediului)
In acest studiu s-a analizat ecosistemul comunei Siliștea, care se detaseaza prin diversitatea si complexitatea
problemelor de mediu pe care le genereaza, fapt ce a impus o analiza integrala si prioritara la nivel local. Pentru
evidentierea zonelor critice din punct de vedere al protectiei mediului si transpunerea in termeni concreti ai
disfunctionalitatilor si vulnerabilitatii elementelor de risc din teritoriul administrativ al comunei Siliștea, s-au utilizat, in
principal: metode descriptive cu scopul de a sintetiza seriile de date in indicatori si indici statistici, metode calitative
pentru evidentierea unor parametri calitativi ai mediului, dar si a perceptiei populatiei fata de diferite aspecte care
caracterizeaza habitatul, mijloace si tehnici de analiza a datelor care au oferit posibilitatea clasificarii datelor si
interpretarii rezultatelor obtinute in urma prelucrarii.
Demersul s-a bazat pe inventarierea si analiza valorilor distributiei in spatiu si timp a indicilor de presiune umana,
urmarind, pe de o parte, evidentierea factorilor de stres in functie de marimea, importanta si dimensiunea impactului
asupra componentelor naturale ale ecosistemului, iar pe de alta parte, perceptia comunitatii locale asupra principalelor
categorii de disfunctionalitati ale mediului urban, care induc o stare de disconfort in randurile acesteia.
In acest context, studiul si-a propus sa identifice si sa aplice pe teritoriul comunei Siliștea, judetul Braila, metode si
mijloace de evaluare a starii de sanogeneza care sa permita:
-evaluarea starii actuale a mediului si a cauzelor care o genereaza;
-problemele mediului si proiectia lor la nivelul starii de sanogeneza a habitatului intern si extrem;
-aprecierea corecta a suportabilitatii mediului pentru diferite activitati antropice;
-evidentierea importantei pe care o are existenta unui mediu sanatos;
-aprecierea atitudinii populatiei locale, in special a populatiei scolare fata de problemele mediului in care locuiesc si
a gradului de implicare in rezolvarea acestora;
-prioritizarea masurilor de interventie;
-evidentierea necesitatii educatiei pentru mediu in vederea unei dezvoltari durabile.
Se propune conferirea unei dimensiuni spatiale si temporale a abordarii problemelor de mediu reflectate in starea
de sanogeneza a ecosistemului permitand astfel identificarea tendintelor de evolutie a teritoriului pe fondul unei sustinute
educatii pentru un mediu durabil.
Din punctul de vedere al Ariilor naturale care adapostesc specii cu valoare deosebita, pe teritoriul
administrativ al comunei Siliștea exista zone naturale protejate: Aria de protecţie specială avifaunistică Lunca Siretului
Inferior ROSPA 0071.
Având in vedere concluziile analizei realizate cu privire la structura, distributia si satisfacerea indicatorilor urbani
de definire (conform Legii nr. 351/2001), propunerile pentru PUG sunt:
- extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apa potabila;
- realizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate.
- rezolvarea urgenta a evacuarii apelor meteorice, evitându-se eroziunea solului; vor fi amenajate santuri dalate
pe reteaua principala de circulatie si santuri inierbate pe restul retelelor de circulatie, iar accesul in curtile cetatenilor va fi
inlesnit de podete de traversare;
- obtinerea energiei electrice din surse regenerabile (centrale eoliene);
Prevenirea si limitarea deteriorarii verdelui urban se poate realiza prin:
- dezvoltarea unui sistem de monitoring, care sa cuprinda inventarierea vegetatiei de pe domeniul public si
crearea bazei de date aferente (numarul si densitatea arborilor, identificarea exemplarelor in declin biologic, arborii
ocrotiti si locatia lor, posibilitatea conversiei spatiilor verzi);
- organizarea de noi spatii verzi care sa completeze deficitul care se manifesta la nivelul comunei;
- obligativitatea asociatiilor de proprietari de a intretine spatiul verde aferent spatiului construit;
- educarea comunitatilor locale in vederea schimbarii comportamentului fata de verdele urban
In ceea ce priveste reducerea si controlul nivelelor de poluare se propun:
- reducerea poluarii cu zgomot, vibratii si praf datorate traficului;
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- limitarea drastica a traficului greu, cu efecte similare celor prezentate la punctul anterior;
- monitorizarea valorilor de trafic (zgomot, vibratii, emisii de gaze) si pe alte artere de importanta mai redusa;
- monitorizarea emisiilor din zonele industriale in conformitate cu datele din autorizatiile de mediu ale
intreprinderilor, pentru a urmari eventuale valori de poluare cumulativa;
- monitorizarea metalelor grele si a altor substante potential periculoase din sol, in scopul evitarii poluarii pânzei
freatice, precum si monitorizarea periodica a pânzei freatice pe teritoriul comunei;
- stabilirea corecta si monitorizarea atenta a emisiilor cu caracter poluant provenite din industria zootehnica, cu
impact nu doar asupra mediului, ci si asupra posibilitatilor de locuire a zonei;
- implementarea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor ;
- amenajarea locurilor de depozitare a containerelor din zonele cu locuinte colective si mascarea lor astfel incât
sa se reduca impactul estetic negativ al acestora;
- monitorizarea firmelor care gestioneaza deseurile menajere, pentru a urmari modul de depozitare dupa
recoltarea de la consumatorii casnici si industriali;
- monitorizarea atenta a colectarii de deseuri periculoase, precum si modul lor de transport pe teritoriul comunei;
- controlarea, supravegherea si impiedicarea depozitarilor de deseuri menajere ilegale;
- monitorizarea efluentilor proveniti de la statiile de epurare ale intreprinderilor de pe raza comunei, pentru a se
urmari respectarea normativelor tehnice de protectia apelor; in plus trebuie monitorizate acumularile de substante
evacuate in canalizare sau retea hidrografica de la intreprinderi cu activitati similare situate in acelesi areale, in
scopul anticiparii unor poluari cumulate, care ar pune in pericol functionarea statiei de epurare;
- monitorizarea functionarii statiei de epurare a apelor uzate menajere, pentru a se observa raportul dintre
capacitatea de epurare a statiei si volumele si incarcarile cu substanta organica emise de comuna, dupa punerea
in functiune;
- stabilirea, prin autorizatia de mediu pentru fiecare agent economic, a limitelor de emisie in mediu a poluantilor
pe baza functiei tehnice de transformare limite de emisie – concentratie maxima admisibila in mediu
(reglementata prin standaredele de mediu), tinându-se seama de eco-bilanturile zonei – efectul cumulativ si
sinergic al poluantilor.
In concluzie, la elaborarea planurilor de urbanism si amenajarea teritoriului trebuie respectate prevederile O.U.G.
nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si anume
trebuie luate masuri de ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic al fiecarei zone si localitati, conditii de
refacere peisagistica si ecologica a zonelor deteriorate si masuri de dezvoltare a spatiilor verzi, de protectie sanitara a
captarilor de apa potabila si lucrari de aparare impotriva inundatiilor.

3.2 EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI
3.2.1. DIRECTII POSIBILE DE EVOLUTIE A LOCALITATILOR / POTENTIAL DE DEZVOLTARE
Dezvoltarea comunei Siliștea va respecta în general statutul actual de localitate rurală cu
sate rang IV si V. Totusi, se preconizează a se depasi coordonatele actuale, urmarind sa se atinga
urmatorii parametrii şi anume:
 Centru cu capacităti de productie agricole care necesită sprijin pentru dezvoltare;
 Diversificarea economiei rurale prin dezvoltarea activitătilor de servicii şi constructii, servicii
pentru agricultură;
 Valorificarea în conditii de protejare a mediului a resurselor regenerabile de energie (solară,
biomasa, eoliană);
De altfel, in acest sens, in PUG propus s-a pornit si de la considerarea prevederilor
sectiunilor documentatiilor de A.T. si urbanism superioare, pentru a se realiza o apreciere cat mai
corecta a evolutiei posibile a localitatilor (vezi pct 2.3.).
POTENTIALUL DE DEZVOLTARE al comunei Siliștea consta in:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Apropierea de mun. Braila;
Procent important de terenuri agricole, relief şi conditii pedologice favoriabile practicării unei
agriculturi mecanizate;
Terenul este atractiv ca pret, pentru investitori;
Suprafete agricole amenajate cu lucrări de irigatii şi desecări;
Existenta unui număr mic de investitori privati care exploateză suprafata agricolă a comunei;
Conditii climatice favorabile ;
Potential de energie solara foarte ridicat;
Forta de munca flexibila, ieftina si disponibila;
Realizarea sistemului de alimentare cu apa, cu gaze naturale;
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•

Existenta unor proiecte pentru reabilitarea edilitara in zona (canalizare, managementul deseurilor)

3.2.2. VIZIUNE STRATEGICA SI OBIECTIVE
Strategia de dezvoltare a comunei Siliștea va putea fi realizata pe deplin doar printr-o
abordare integrata care va permite adoptarea de politici cât mai apropiate de nevoile comunei. In
acest sens, proiectele integrate reprezinta principalul instrument de realizare.
Nevoia de a urma metoda integrarii teritoriale reiese din consultarile si dezbaterile la nivel
judetean, constientizând importanta instrumentelor operationale care permit realizarea unor
initiative comune capabile sa valorifice cât mai bine resursele si potentialul comunitatilor.
In acelasi timp, proiectele integrate reprezinta modalitatea adecvata pentru promovarea
conceptului dezvoltarii “de jos in sus”, concept pe care comuna Siliștea, prin judetul Braila, ca parte
integranta a Regiunea de Dezvoltare 2 Sud-Est, doreste sa il promoveze cu prioritate. Proiectul
integrat uneste la nivel local mai multe filiere de productie, circuite, itinerarii, retele
tematice.
Viziune strategica
Comuna Siliștea - o localitate atractiva, un spaţiu economic stabil şi diversificat, capabil să
asigure prosperitatea populaţiei, fara disparităţi de dezvoltare faţă de alte comune.
Obiectivul general al Planului Urbanistic General al comunei Siliștea este acela de a promova
dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să devină
competitivă şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului construit și a resurselor
umane calificate, pentru crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi creşterea
semnificativă a PIB-ului, peste nivelul mediei județene. De asemenea, prin prezenta documentație
se urmărește îmbunătățirea aspectului general al localității Siliștea din punct de vedere urbanistic,
economic și social prin stabilirea direcțiilor, priorităților și reglementărilor de dezvoltare, pentru
integrarea localității în planurile de amenajare teritorială la nivelul județului și a țării. În contextul
trecerii de la societatea agricolă şi industrială la societatea post-industrială, obiectivele de
dezvoltare ale comunei Siliștea urmăresc echilibrul între preocupările de coeziune şi cele de
competitivitate economică. Acest lucru se poate realiza prin dezvoltarea infrastructurilor şi
serviciilor necesare pentru dezvoltarea durabilă economică şi socială. Prezentul Plan Urbanistic
General este formulat ţinând seama de sustenabilitatea tuturor acţiunilor propuse într-un context
menit să asigure şanse egale şi incluziune socială, accesibilitate crescută şi asigurarea protecţiei
mediului.
Într-un context de trecere de la societatea agricolă şi industrială la societatea post-industrială,
obiectivele de dezvoltare ale comunei Siliștea urmăresc echilibrul între preocupările de egalitate şi
cele de competitivitate economică. Acest lucru va fi realizat printr-o serie de activităţi care se
adresează infrastructurilor şi serviciilor necesare pentru dezvoltarea durabilă economică şi socială.
Strategia este formulată ţinând seama de sustenabilitatea tuturor acţiunilor propuse într-un context
menit să asigure şanse egale şi incluziunea socială. Problemele asociate cu accesibilitatea şi
mediul sunt de o importanţă vitală pentru dezvoltarea durabilă a comunei şi bunăstarea populaţiei.
Detalierea obiectivelor propuse prin PUG prin obiective specifice:
Obiectiv A: Optimizarea relațiilor localității în teritoriul administrativ județean
Obiectivul specific se detaliază prin:
Întărirea capacităţii administrative, prin realizarea unor parteneriate (forme de asociere
intercomunale) pentru realizarea de strategii comune de dezvoltare și accesare a fondurilor
europene, pentru îmbunătăţirea serviciilor publice.
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Obiectiv B: Valorificarea potențialului natural, economic și uman
Obiectivul specific se detaliază prin:
Asigurarea echilibrului între sistemele socio-economice și potențialul natural, diversificând
şi dezvoltând sectoarele economiei locale.
Atenuarea disparităților economice și sociale prin stimularea dezvoltării întreprinderilor,
crearea condițiilor favorabile pentru localizarea de noi investiții și întărirea potențialului celor
existente prin promovarea turistică a regiunii.
Valorificarea eficientă și durabilă a patrimoniului natural și a celui antropic prin crearea
infrastructurilor necesare.
Asigurarea serviciilor comunitare de bază – facilități pentru copii și vârstnici, servicii de
transport public, facilități de petrecere a timpului liber și sport, centre comunitare, cămine și
alte facilități culturale
Obiectiv C: Organizarea și dezvoltarea căilor de comunicație
Obiectivul specific se detaliază prin:
Îmbunătățirea infrastructurii locale de transport pentru creșterea atractivității comunei în
vederea realizării de investiții în economia locală, prin asfaltarea și pietruirea străzilor și
ulițelor, precum și a căilor de acces pe terenurile agricole.
Îmbunătăţirea accesibilităţii în comună (modernizarea drumurilor de legătură), prin eforturi
conjugate pentru crearea unui sistem de transport public capabil să asigure legături rapide
şi eficiente cu pieţele judetene şi naţionale, valorificând poziţia comunei.
Obiectiv D: Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan
Obiectiv E: Stabilirea și delimitarea zonelor funcționale
Obiectivul specific se detaliază prin:
Asigurarea diversificării functionale in zonele unde densitatea populatiei si a locurilor de
munca este crescuta;
Asigurarea echilibrului demografic prin dimunuarea efectelor migrației sat-oraș;
Dezvoltarea unor noi poli puternici este importanta pentru sustinerea pe termen lung a
dezvoltarii în sensul creșterii atractivității comunei.
Obiectiv F: Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de
construire
Obiectivul specific se detaliază prin:
Creșterea atractivității prin promovarea dezvoltării economice durabile.
Implementarea unor măsuri de prevenire a riscurilor de mediu.
Obiectiv G: Stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a acestora
Obiectivul specific se detaliază prin:
Valorificarea eficientă și durabilă a patrimoniului natural și acelui antropic prin crearea
infrastructurilor necesare, precum și prin implementarea unor măsuri de protecție și de
prevenire a riscurilor de mediu;
Conservarea diversității biologice, reconstrucția ecologică a sistemelor deteriorate prin
activități economice sau de intervenție;
Corelarea strategiiilor locale referitoare la protecția și punerea în valoare a patrimoniului
construit și natural cu politica de dezvoltare spațială, respectiv cu acțiunea autorităților
publice, a operatorilor economici și a actorilor sociali.
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Păstrarea și conservarea patrimoniului rural și a identității culturale, tradițiilor și obiceiurilor,
precum și a meșteșugurilor populare.
Obiectiv H: Definirea și asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică
Obiectivul specific se detaliază prin:
Folosirea de echipamente de producere a energiei din surse neconvenţionale (solară,
eoliană);
Rezolvarea sistemului de depozitare şi de colectare a deşeurilor menajere în sistem
centralizat şi pe principii ecologice;
Renovarea şi realizarea de noi dotări socio‐economice (administrație, educație, sănătate,
cultură, spații verzi, agrement, etc);
Modernizarea căilor de comunicație rutieră, amenajarea intersecțiilor, realizarea de noi
circulații în zonele de dezvoltare şi realizarea de parcaje publice; modernizarea drumurilor
de exploatare din cadrul comunei;
Obiectiv I: Evidențierea deținătorilor terenurilor din intravilan
Obiectiv J: Stabilirea modului de utilizare a terenurilor și condițiilor de conformare și
realizare a construcțiilor
Obiectiv K: Protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale
Obiectiv L: Dezvoltarea echipării edilitare
Obiectivul specific se detaliază prin:
Finalizarea/extinderea lucrărilor de introducere a apei potabile pe raza comunei;
Introducerea rețelei de gaz metan;
Asigurarea serviciilor de utilități publice la standardele de calitate cerute prin realizarea unui
management integrat al deșeurilor menajere și prin realizarea unei rețele de canalizare

3.2.3. PRIORITATI DE DEZVOLTARE / PRIORITATI IN INTERVENTIE
Obiectivele de dezvoltare (detaliate prin obiective specifice) conturează următoarele PRIORITĂŢI
DE DEZVOLTARE ale comunei Siliștea, așa cum sunt prezentate în continuare:
Obiectivului A îi corespund următoarele priorități:
- Imbunătățirea performanței în educație și formare profesională, pentru crearea de locuri de
muncă
- Dezvoltarea urbană durabilă integrată
- Îmbunătățirea capacității administrative
Obiectivului B îi corespund următoarele priorități:
- Crearea condițiilor favorabile dezvoltării mediului investitional
- Dezvoltarea unei forte de munca calificate care sa raspunda nevoilor pietei muncii
Obiectivului C îi corespund următoarele priorități:
- Dezvoltarea retelei de transport in comun la nivel local
Obiectivului D îi corespund următoarele priorități:
- Dezvoltarea urbana durabila integrata
Obiectivului E îi corespund următoarele priorități:
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-

Modernizarea economiei locale

Obiectivului F îi corespund următoarele priorități:
- Conservarea si dezvoltarea patrimoniului natural si promovarea politicii de mediu
Obiectivului G îi corespund următoarele priorități:
- Promovarea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile
- Conservarea si dezvoltarea patrimoniului natural si promovarea politicii de mediu
Obiectivului H îi corespund următoarele priorități:
- Promovarea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile
- Imbunatatirea performantei in educatie si formare profesionala, pentru crearea de locuri de
munca
- Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, sanatate, sport si cultura
Obiectivului I îi corespund următoarele priorități:
- Dezvoltarea urbana durabila integrata
- Imbunatatirea capacitatii administrative
Obiectivului J îi corespund următoarele priorități:
- Crearea conditiilor favorabile dezvoltarii mediului investitional
- Dezvoltarea urbana durabila integrata
Obiectivului K îi corespund următoarele priorități:
- Conservarea si dezvoltarea patrimoniului natural si promovarea politicii de mediu
Obiectivului L îi corespund următoarele priorități:
- Dezvoltarea retelei de transport in comun la nivel local
- Promovarea eficientei energetice si utilizarea resurselor regenerabile
- Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, sanatate, sport si cultura
PRIORITĂŢILE ÎN INTERVENŢIE ce decurg din obiectivele specifice ale viziunii strategice
realizata pe baza analizei SWOT a situatiei existente (vezi pct. 2.11), vizează o perioada de timp
de 5-10 ani şi propun proiecte realizabile din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat, fonduri
din parteneriate public – privat sau fonduri europene.
Dezvoltarea durabilă, echilibrată a localitătii în contextul acutual presupune realizarea unor
parteneriate în vederea identificării unor resurse financiare care să rezolve cele mai stringente
probleme legate de dezvoltarea comunei.
In continuare se prezinta prioritatile de interventie identificate precum si
masurile/interventiile propuse, in corelare cu obiectivele de dezvoltare ale Consiliului Local al
comunei Siliștea, precum si cu principalele propuneri ce decurg din documentatiile de ordin
superior.

Crearea conditiilor favorabile dezvoltarii mediului investitional: propuneri de
dezvoltare si diversificare ale mediului investitional in conformitate cu oportunitatile din cadrul
programelor nationale si europene specifice, precum:
-cresterea dinamismului de investitie, mai ales in sectorul productiv: conditii de fiscalitate
si locatii atractive, cu toate utilitatile necesare;
-actiuni de promovare: amenajarea unei Sali multifunctionale pentrru simpozioane,
conferinte;
-realizare de infrastructura de afaceri: infiintarea unui incubator de afaceri in domeniul
agriculturii;
-utilizarea crescuta a tehnologiei informatiilor: realizare site specific, rezervare locatii
pentru transfer de tehnologii la IMM-uri, dezvoltare retele de comunicatii;

133

-existenta sau crearea de unitati productive cu specific de prelucrare a produselor
alimentare: sprijinire Start-up pentru IMM: in participatiune, microferme pentru prelucrarea laptelui,
pentru colectare fructe si legume, pentru cresterea tineretului bovin pentru carne.

Dezvoltarea retelei de transport la nivel local: propuneri de imbunatatire a
accesibilitatii, mobilitatii si conectivitatii in regiune, prin:
-reabilitarea/modernizarea drumurilor de acces;
-modernizarea intersectiilor in localitati;
-crearea unui sistem corect de colectare a apelor pluviale;
-realizarea latimii platformelor strazilor prin standardizare (cf. cu normativele in vigoare);
-ridicarea calitatii tehnice a imbracamintilor strazilor;
-amenajarea de trotuare;
-amenajarea de parcari publice;
-amenajarea de piste de biciclisti;
-amenajarea de trasee pietonale;
-amenajarea de punti pietonale.


Promovarea eficientei energetice, echiparea edilitara si utilizarea resurselor
regenerabile:
- propuneri de crestere a eficientei energetice (retehnologizarea, reabilitarea,
modernizarea si extinderea retelei de energie electrica, modernizarea si extinderea sistemului de
iluminat public)
- propuneri de reabilitare termica a obiectivelor de interes public (incalzire centrala la
sediul scolilor, gradinitelor si a caminului cultural prin centrale proprii pe combustibili solizi si lichizi)
-propuneri de extindere a sistemului centralizat de apa si de realizare a sistemului de
canalizare (in concordanta cu - proiectul EuropeAid intitulat "Asistenta, Tehnica pentru Pregatirea
Proiectelor in Sectorul de Apa Potabila si Apa Uzata in România", precum si cu Strategia locala de
dezvoltare)
- propuneri de extindere a retelei de distributie a gazelor naturale
-propuneri de realizare de energie din surse regenerabile, armonizate cu obiectivele
de conservare a diversitatii biologice, (dezvoltarea de proiecte pentru utilizarea resurselor de
energie alternativa: eolian, biomasa si energie solara)

Modernizarea economiei locale: propuneri de dezvoltare si diversificare ale
economiei locale in conformitate cu oportunitatile din cadrul programelor nationale si europene
specifice, precum:
- modernizarea sectorului agricol prin:
- crearea de spatii pentru bazele de colectare a produselor agricole si de
comercializare a acestora;
- sustinerea dotarii exploatatiilor cu utilaje si respectarea tehnologiilor agricole
moderne;
- imbunatatirea infrastructurii de acces la exploatatiile agricole;
-reactivarea suprafetelor economice abandonate in urma fostelor exploatari industriale
si agricole prin adaptarea infrastructurii si utilitatilor in conditiile respectarii reglementarilor de
mediu;
-asigurarea unor locatii/ spatii dotate corespunzator din punct de vedere al utilitatilor si
usor accesibile pentru atragerea investitorilor in zona;
-sprijinirea productiei de produse ecologice
- diversificarea activitatilor, altele decât agricultura:
- prin valorificarea resurselor mediului, naturale
- prin valorificarea patrimoniului cultural (traditii si experiente)-spatii pentru targ
obiecte de artizanat;
-stimularea dezvoltarii activitatilor economice traditionale care sa valorifice resursele
naturale locale;
-crearea unei piete locale de desfacere a produselor agroalimentare;
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-crearea unui targ de animale;
-valorificarea potentialului de agroturism:
-realizarea de pensiuni agroturistice in comuna (prin concensiuni fara plata a
terenurilor);
-crearea unor structuri de agrement turistic in vederea atragerii turistilor;
-amenajarea unor spatii de agrement in aer liber (volei, minifotbal, tenis,
baschet, piste ciclism si role etc.) cu constructii auxiliare (vestiare, dusuri, toalete, centru inchiriere,
etc.);
-amenajarea unui muzeu al activitatii umane din zona (activitati agricole,
obiceiuri, creatie populara);
-realizarea de parteneriate public-private in scopul promovarii agroturismului;
-initiative locale pentru dezvoltarea infrastructurii turistice.

Dezvoltarea unei forte de munca calificate care sa raspunda nevoilor pietei
muncii, prin proiecte de formare profesionala continua pentru a creste adaptabilitatea populatiei la
piata muncii, in conformitate cu oportunitatile din cadrul programelor nationale si europene
specifice;
-initierea de proiecte care sa sustina integrarea tinerilor in societatea actuala (terenuri ale
primariei alocate pentru construirea de locuinte, dotari si unitati productive pentru tineret);
-organizarea de cursuri pentru pregatirea si reconversia profesionala a cetatenilor din
localitate (spatii specializate pentru cursuri);
- imbunatatirea performantei in educatie si formare profesionala pentru crearea de
locuri de munca in conformitate cu oportunitatile din cadrul programelor nationale si europene
specifice;
-modernizarea scolilor si gradinitelor;
- modernizarea caminului cultural;
-organizarea de cursuri pentru pregatirea si calificarea elevilor in meserii specifice
exploatarii si industrializarii resurselor locale (spatii specializate pentru cursuri).

Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale, sanatate,
sport si cultura in conformitate cu oportunitatile din cadrul programelor nationale si europene
specifice;
- realizarea unui centru „After-school”;
- realizarea unui centru pentru copiii din familiile dezorganizate;
- realizarea unui magazin tip economat;
- realizarea unei cantine populara;
- realizarea unui centru pentru persoane de varsta a treia;
- reabilitarea si modernizarea spatiilor medicale conform standardelor actuale;
- investitii de modernizare si utilare a bibliotecii si caminului cultural;
- realizarea unor spatii multifunctionale pentru tineret.

Conservarea si dezvoltarea patrimoniului natural si promovarea politicii de
mediu prin:
- refacerea solurilor degradate prin reconstructie ecologica pentru terenuri cu exces de
umiditate;
-extinderea suprafetelor plantate, in special pe terenurile degradate si pe terenurile
defrisate;
-gestionarea ariilor naturale protejate in folosul comunitatii locale;
-dezvoltarea utilizarii energiei neconventionale inclusiv a energiei eoliene, armonizata
cu obiectivele de conservare a diversitatii biologice;
-crearea facilitatilor pentru colectarea si stocarea deseurilor organice;
-imbunatatirea posibilitatilor de educatie si constietizare ecologica a populatiei
locale;
-combaterea efectelor cutremurelor si a altor fenomene naturale prin actiune
eficienta in situatii de urgenta;
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Dezvoltarea urbana durabila integrata, pentru imbunatatirea continua a calitatii
vietii pentru generatiile prezente si viitoare prin:
Extindere sistem public alimentare cu apa
- Realizare sistem de canalizare(retea de canalizare si statie de epurare)
- Eextindere retea distributie gaze naturale
- Reabilitare, modernizare si extindere sistemului de iluminat public
- Reabilitare, modernizare drumuri comunale
- Amenajare piata agroalimentara

Imbunatatirea capacitatii administrative prin:
-modernizare/construirea de noi spatii pentru desfasurarea activitatii administratiei publice
locale;
-infiintarea unor compartimente specializate pentru elaborarea si implementarea de proiecte;
-dotarea cu echipamente si tehnica IT&C a administratiei publice locale;

3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU
Cadrul natural, condiţiile geografice şi pedo-climatice ca şi situarea în teritoriu sunt premize
ale dezvoltării în perspectivă a comunei, în baza economiei cu caracter predominant agricol.
Comuna se afla in cadrul arealului Zonei Periurbane al municipiul Braila si in prima arie de
influenta, de grad I, exercitata de municipiile Galati si Braila, unde sunt dezvoltate activitati specific
zonelor periurbane, activitati de depozitare, productie si servicii si peste 50% din functiunile cu rol
teritorial exercitate de cele doua municipii.
Brăila si periurbanul său, a doua aglomeraţie urbană din România (dupa Bucureşti), are un
amplasament privilegiat la intersecţia unor drumuri comerciale europene cu potenţial de
revitalizare când condiţiile vor fi favorabile.
Studiul de transport pentru Judeţul Brăila- IPTANA 2008 recomanda masuri de sporire a
capacitatii de circulatie a drumurilor prin construirea de drumuri noi, cu flux de trafic neintrerupt
(autostrazi si drumuri expres), upgradarea drumurilor nationale existente la drumuri expres (DN
23).
Teritoriul comunei Siliștea va fi traversata de Autostrada – Giurgiulesti-Galati-BrailaSlobozia-Calarasi si de drumul expres Targu Secuiesc- Focsani-Braila-Tulcea. De asemenea, in
PATZP Braila este prevazut pentru o etapa de perspectiva construirea unui aeroport.
Pentru optimizarea relatiilor in teritoriu si pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate si
durabile, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ si a relatiilor de interdependenta
dintre localitati si vecinatati, se propun:
• realizarea unor parteneriate (forme de asociere intercomunale) pentru realizarea unor strategii
comune de dezvoltare si accesare a fondurilor europene;
• cooperarea intercomunala pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea resurselor
naturale si protectia mediului cum ar fi folosirea resurselor de apa, gospodarirea deseurilor, in
acest sens Siliștea impreuna cu alte localitati, in scopul realizarii in comun a unor obiective de
investitii au format :
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila (2008)
-scop: Alimentarea cu apa Canalizarea si epurarea apelor uzate Colectarea,
canalizarea si evacuarea apelor pluviale dezvoltarea economico-sociala, dezvoltare
locala durabila
-proiecte: "Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si
canalizare in judetul Braila"
-Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Eco Dunarea „ Braila (2009)
-scop: Salubrizarea localitatilor, dezvoltarea economico-sociala, dezvoltare locala
durabila
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-proiecte: “ Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Braila”
-Grupul de Actiune Locala (GAL) Lunca Joasa a Siretului
-scop: dezvoltarea mediului rural şi accesarea de fonduri prin intermediul GAL-ului.
• colaborarea cu localitatile invecinate cu potential ridicat in vederea dezvoltarii unei agriculturi
moderne. Aceasta agricultura moderna ar presupune realizarea unor asociatii ale producatorilor,
utilizarea sistemelor de irigatii, mecanizarea, si realizarea unor retele de distributie, prelucrare si
comercializare. Astfel localitatea Siliștea beneficiind de o accesibilitate sporita poate deveni un
important centru de colectare si prelucrare a produselor agricole din nordul judetului. Totodata
localitatea isi poate valorifica si potentialul agricol existent axat pe productia legumelor si a
cerealelor.
Alte actiuni ce necesita colaborarea intercomunala se refera la:
• realizarea unor zone de activitati comune sau in parteneriat, incurajarea dezvoltarii unor
activitati/functiuni complementare, (industrie nepoluanta, spatii de depozitare si servicii pentru
transportatori, agroturism, activitati mestesugaresti si manufacturiere, protejarea patrimoniului
taranesc si a cadrului natural)
• extinderea localitatii prin realizarea in prealabil a studiilor privind infrastructura si utilitatile
necesare noilor zone de dezvoltare;
• respectarea zonificarii intravilanului localitatilor invecinate si evitarea realizarii unor
incompatibilitati functionale.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR
Dezvoltarea economica durabila, in armonie cu mediul inconjurator, este o necesitate a
societatii contemporane. In cadrul economiei locale trebuie echilibrata ponderea sectoarelor in
economia localitatilor prin dezvoltarea serviciilor si prin diversificarea micilor unitati economice.
Aceste masuri pot duce la dorita relansare economica a localitatilor, prin propunerile facute,
valorificandu-se resursele solului si subsolului, ale capacitatilor existente si fortei de munca din
teritoriu.
In acest sens este necesara o reconsiderare a principiilor de dezvoltare economica in
teritoriu, asa cum se prezinta in continuare.
3.4.1. AGRICULTURA
Comuna Siliștea are o poziţie deosebit de avantajoasă în cadrul reţelei de localităţi a
judeţului prin situarea în zona de influenţă a municipiului Braila. Comuna beneficiază de avantajul
unui acces facil la infrastructură prin traversarea ei de către DN 23 si DJ221, DJ 255A. Din punct
de vedere economic, apropierea centrului urban Braila favorizează desfacerea produselor agricole
obţinute în ferme sau gospodării individuale.
Agricultura, pentru a deveni competitiva dar si complementara cu agricultura din alte tari
din Uniunea Europeana, trebuie sa se dezvolte si sa fie organizata pe baze durabile, astfel incat sa
devina o agricultura plurifunctionala.
Agricultura plurifunctionala, desi din punctul de vedere strict al productiilor si profitului, este
mai putin performanta, in schimb, din alte puncte de vedere (turistic, peisagistic, ecologic, social
etc.) este preferata. Agricultura plurifunctionala, in principiu, indeplineste aceleasi functii
economice ca si in cazul agriculturii superintensive si specializate, preluand, insa, functii noi
precum:
– conservarea elementelor vitale si ale biodiversitatii (sol, aer, apa, flora, fauna), prin
exploatarea lor durabila intr-o agricultura prietenoasa cu mediul care sa asigure stabilitatea
agroecosistemelor;
– armonizarea functiilor sociale si culturale ale spatiului rural in strânsa legatura cu o
agricultura sanatoasa si diversa.
Extinderea agriculturii plurifunctionale presupune folosirea unui numar sporit de persoane
ocupate in agricultura, in perioade mai lungi de timp pe parcursul anului agricol, comparativ cu
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ramurile agriculturii conventionale intensive, specializate. In acelasi timp, agricultura ecologica
presupune sporirea componentelor tehnologiilor de productie cu consum sporit de munca si, prin
consecinta, atragerea de forta de munca suplimentara in agricultura.
Se recomanda masuri care sa vizeze modernizarea (sectoarelor) si cresterea productivitatii
vegetale si animale, prin intreprinderea la nivel local, a urmatoarelor actiuni:
– sprijinirea asocierii micilor producatori agricoli si transformarea gospodariilor de subzistenta
in exploatatii agricole comerciale, orientate catre piata;
– cresterea numarului de unitati din sectorul agricol prin atragerea investitorilor;
– cresterea cantitativa si calitativa a productiilor agricole prin sustinerea dotarii exploatatiilor
cu utilaje si respectarea tehnologiilor agricole moderne;
– dezvoltarea zootehniei prin sustinerea crearii de microferme;
– informarea si consilierea continua a agriculturilor cu privire la oportunitatile de dezvoltare si
investitii, subventii, existenta programelor de finantare active;
– diversificarea productiei agricole in functie de conditiile oferite de mediul natural;
– dezvoltarea si imbunatatirii infrastructurii de acces la exploatatiile agricole;
– intretinerea si imbunatatirea calitatii suprafetelor pentru pasunat;
– sustinerea si promovarea producatorilor ecologici locali;
– organizarea de târguri pentru valorificarea produselor locale;
– parteneriate pentru desfacerea produselor agricole specifice zonei pe pietele unor
comunitati judetene, regionale si nationale;
3.4.2 - INDUSTRIE, DEPOZITARE
Dezvoltarea industriei in comuna se poate face, intr-o prima etapa, prin procesarea
materiilor prime de origine vegetala sau animala, dupa care activitatile de prelucrare pot viza si alte
domenii.
Particularitatile reliefului, pe langa agricultura, ofera si posibilitatea valorificarii resurselor
energetic eoliene.
In ultimii ani, dintre toate sursele alternative de energie, energia eoliana inregistreaza cea
mai semnificativa crestere. Energia eoliana este o sursa inepuizabila de energie regenerabila
generata de puterea vantului. Desi este inca o sursa minora de energie electrica pentru majoritatea
tarilor, productia energiei eoliene a crescut practic de 5 ori intre 1999 si 2006, astfel ajungandu-se
ca in unele tari ponderea energiei eoliene in consumul total de energie sa fie din ce in ce mai
semnificativ.
Tehnologia de producere a energiei eoliene este o tehnologie sigura, ajunsa la maturitate,
care s-a imbunatatit continuu in ultima perioada de timp si ale carei costuri au cunoscut o scadere
semnificativa.
SC Greol Invest SRL a solicitat construirea unui parc eolian pe teritoriul comunei, in
vederea desfasurarii activitatilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, respectiv
din energie eoliana.

3.4.3 - TRANSPORTURI
Propunerile de reglementări privind structura şi organizarea traficului pe reţeaua principală
de circulaţie a comunei au urmărit eliminarea disfuncţionalităţilor existente semnalate, în raport cu
premisele urbanistice de dezvoltare socio-economică.
Se propun măsuri de îmbunătăţire a parametrilor tehnici pentru străzile principale, conform
standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare pentru localităţile rurale, urmărindu-se adaptarea
soluţiilor la condiţiile existente şi la utilizarea suprastructurilor.
În vederea dezvoltării relaţiilor în teritoriu şi cu celelalte localităţi din vecinătate se impune cu
prioritate modernizarea drumurilor judeţene şi comunale.
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3.4.4 – TURISM SI AGREMENT
In comuna Siliștea se poate dezvolta un turism cu anumite caracteristici, adaptat unei anumite
tipologii de consumator, bazat pe divertisment şi odihnă.
Zona prezintă interes prin:
- raul Siret, care oferă frumuseţea unui peisaj cu fauna si flora specifica, linişte.
- flora spontană, specifică, ce dă un colorit deosebit câmpurilor în perioada de primăvară –
vară.
- cultura traditionala.
Toate aceste elemente ofera posibilitatea dezvoltarii agroturismului. Aceasta forma de
turism, prin specificul sau de consum agroalimentar intern in gospodaria unde s-au produs
alimentele, are functia de potentare economica a capacitatii gospodariilor taranesti. In cazul
turistilor straini care isi petrec vacantele in pensiunile agroturistice, agroturismul constituie o forma
de export „intern” de produse agroalimentare. Faptul ca majoritatea alimentelor consumate in
activitatea de agroturism provin din productia proprie, determina, pe de-o parte, ca rentabilitatea
activitatii de agroturism sa fie ridicata, iar preturile serviciilor agroturistice sa fie sub nivelul
celorlalte forme de turism.
Politicile agroturistice trebuie sa stimuleze avantajele turismului rural, in sensul scutirii de
impozite, taxe, reducerea presiunii fiscale, in ansamblu, pentru diminuarea preturilor si mentinerea
clientilor traditionali (orasenii cu venituri mai modeste, strainii dornici de cunoastere a traditiilor
rurale ale zonei, copiii din mediul urban etc.).
Analizând structura piramidei motivaţionale umane, putem concluziona că pe primul loc în
ierarhia motivaţională a ajuns nevoia de repaos şi reconfortare, satisfăcută printr-un complex de
condiţii şi mijloace în afara reşedinţei permanente. Ea se intensifică pe măsura creşterii nevoii
populaţiei de a-şi reface capacitatea de muncă, a reducerii săptămânii de lucru, precum şi a
creşterea independentei de mişcare. În acest context, zona studiată are condiţii favorabile de
dezvoltare (aer curat, linişte, peisaje reconfortante. Necesită însă măsuri pentru:
-dezvoltarea structurilor de cazare;
-dezvoltarea alimentaţiei publice şi a posibilităţilor de divertisment în localităţile din zona
studiată;
-valorificarea interesului pentru conservarea biodiversităţii în condiţiile păstrării tradiţiilor
locale.
.
3.4.5 – MICA INDUSTRIE, MESTESUGURI, ARTIZANAT
Produsele si serviciile mestesugaresti, de mica industrie, artistice si de artizanat
cuprind o arie larga de obiecte si activitati care valorifica tehnicile, materiile prime, formele si
ornamentele traditionale, precum si ale creatiei populare din diferite genuri; produse si servicii cu
valoare artistica dar si utilitara, adaptata la cerintele vietii moderne, dar care pastreaza specificul
executiei manuale: prelucrare in si canepa, tesut, olarit, tabacarie-cojocarie, sculptura in lemn,
impletituri din fire vegetale, lemn, daracit, tors lana, confectionare articole casnice (din lemn, piatra,
fire vegetale, puf, inclusiv sculpturi, impletituri)
Pentru stimularea dezvoltarii mestesugurilor si a micii industrii in zona sunt necesare:
- crearea de noi ateliere mestesugaresti si dotarea lor cu masini si echipamente;
- crearea unor puncte de colectare pentru materii prime necesare activitatilor mestesugaresti si
artizanale;
- promovarea serviciilor si produselor realizate apelând la tehnologii simple si având o
componenta de prelucrare manuala semnificativa, in special utilizând tehnologii traditionale;
- imbunatatirea accesului mestesugarilor la informatii de piata si facilitarea valorificarii acestor
informatii, inclusiv prin comertul electronic;
- cresterea gradului de informatizare a agentilor economici ce desfasoara activitati din domeniul
mestesugurilor si artizanatului;
- cresterea vizibilitatii pe piata a mestesugarilor si a produselor si serviciilor furnizate de acestia.
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3.5. EVOLUTIA POPULATIEI
La nivelul judeţului Braila, comuna Siliștea este înregistrată cu o evoluţie a populaţiei in
descreştere semnificativă de -12,92%, cf. recensământul din 2011. Sporul natural din acelasi an
este negativ, de -2,44%0.
Evoluţia demografică a comunei Siliștea a cunoscut mai multe etape, unele ascendente,
altele descendente. Etapa ascendentă s-a înregistrat cu precădere înainte de 2002, ulterior situaţia
fiind oscilantă, cu etape alternante de declin şi de redresare.
Pentru a realiza prognoza populaţiei comunei Siliștea, folosind modelul de crestere
tendentiala s-a analizat evoluţia populaţiei în perioada precedentă şi evoluţia probabilă a mişcării
naturale şi migratorii. Valorile sporurilor naturale şi migratorii s-au considerat constante pentru
perioada previzionată.
Prin metoda de creştere tendenţială s-a stabilit mai întâi sporul mediu anual al populaţiei în
ultimii 5 ani, respectiv intervalul 2006-2011, - 52 locuitori/an. Presupunând constantă evoluţia
populaţiei, aceasta va scădea în orizontul anului 2020 cu -468 locuitori, ajungînd la un efectiv de
1170 locuitori.
Estimarea numarului populatiei viitoare din comuna Siliștea, pentru orizontul de timp 2025,
a mai fost realizată, atât in cadrul Planului de amenajare a Teritoriului Judetului Braila, cât si în
cadrul Planului de amenajare a Teritoriului Zonal – Zona Periurbana Braila. In aceste Planuri,
prognozele demografice au fost realizate in trei variante: optimistă, medie şi pesimistă.
- Varianta optimistă - care porneşte de la ipoteza de creştere a sporului migratoriu şi a celui
natural, cele două componete care determină volumul populaţiei;
- Varianata medie - porneşte de la ipoteza conform căreia cele două componente ale mişcării
populaţiei, sporul natural şi sporul migrator, vor avea valori constante în perioada
prognozată;
- Varianata pesimistă - care porneşte de la ipoteza scăderii celor două componente.
 In cadrul PATJ Braila, singurele localităţi care în perioada de proiecţie înregistrează
creşteri de populaţie sunt Cazasu (16,4%), Chişcani (8,4%), Siliştea (6,0%), Vădeni
(3,8%). Aceste creşteri se datorează în principal unui spor migrator pozitiv, adică unui
număr semnificativ de stabiliri de domiciliu în aceste localităţi.

Localitate
SILIȘTEA

Varianta medie
2015
2025
1999

2009

Varianta optimista
2015
2025
2033

2112

Varianta peimista
2015
2025
1993

1989

Sursa: PATJ Braila

Această variantă este una foarte optimistă, cresterea populatiei datorandu-se in principal
sporului migrator pozitiv si nu a creşterii pe cale naturala. Ea va putea deveni realitate in situaţia in
care comuna îşi păstrează atractivitatea pentru locuire, reuşind să menţină pe teritoriul său
populaţia tânără, care să asigure, prin comportamentul demografic, un spor natural pozitiv.
Evoluţia proiectată a populaţiei de la nivelul judeţului Brăila, in perioada 2006-2025, în
varianta medie considerată cea mai probabilă este de scadere cu aproximativ 18,9%, în mediul
urban mult mai accelerată decât în mediul rural.
Pe grupe mari de varsta, populaţia tanara va scadea si va creste cea vârstnica, iar acest
lucru va fi resimţit in special pe piaţa forţei de muncă. Deoarece populaţia tânără reprezintă un
potenţial pentru dezvoltarea unei anumite zone, ponderea scăzută a acesteia poate reprezenta un
factor restrictiv al dezvoltării.
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Raportul de dependenţă după vârstă, care ne arată sarcina socială pe care o suportă
segmentul populaţiei adulte al unei zone, va cunoaşte în judeţul Brăila o evoluţie ascendentă, mai
accelerată decât la nivel naţional.


In PATZ P. Braila, evoluţia prognozată a populaţiei în perspectiva anului 2025 pentru
comuna Siliștea releva o scadere moderata.
Varianta medie

Varianta optimista

2020

2025

2020

-7,0%

-11,1%

-4,0%

Varianta pesimista

2025

2020

2025

-6,5%

-7,6%

-12,0%

SILIȘTEA
Sursa: PATZ P. Braila

In ambele situatii, prognoza pentru comuna Siliștea constituie un punct de favorabilitate. În
primul rând, dacă se mizează pe evoluţia populaţiei doar pe forţele proprii ale comunei, tendinţa de
menţinere, cam la aceeaşi valoare la care se situiază în prezent, pare un obiectiv realist. În al
doilea rând, dacă se are în vedere situarea comunei în apropierea municipiului Braila şi
propunerea ca ea să aparţină teritoriului zonal al teritoriului periurban al municipiului Brăila, este
posibilă o creştere a populaţiei.
De asemenea, daca se va asigura un nivel de trai ridicat prin sporirea confortului de locuire
(prin stimularea realizării de gospodării individuale), împreună cu îmbunătăţirea dotărilor tehnicoedilitare si antrenarea populaţiei (în special celei tinere) în activităţile din domeniul privat care să
asigure venituri mai mari la nivelul familiei, se va ajunge la o creştere treptată a populaţiei.
Elementele ce ţin de organizarea teritoriului, echiparea şi dotarea, au în vedere acest spor
al populaţiei pe total comună.

3.6.ORGANIZAREA CIRCULATIEI
În vederea stabilirii şi realizării strategiei de dezvoltare locală şi regională, pentru
valorificarea la maximum a retelei existente, cât şi pentru stabilirea posibilitătilor de interventie
imediată, s-a urmărit modul în care sunt rezolvate principalele noduri rutiere, sistemul major de
artere, organizarea circulatiei etc., analizându-se, totodată, în ce măsură căile de comunicatie
aferente localitătii corespund conditiei majore de functionalitate individuală, având în vedere
necesitatea integrării în sistemul regional şi national şi în normele europene.
Circulatia majoră este constituită în principal din cea de tranzit, pe traseele DN23, DJ 221,
DJ 255A, precum şi cea locală, în vatrele satelor. Aceasta situatie se va păstra şi în viitor, de
aceea principala cerintă care va trebui îndeplinită este ca autoritătile locale să urmărească
respectarea zonelor de sigurantă şi de protectie (22,0 m din axul drumului, de o parte şi alta pentru
drumul national şi 20,0 m pentru drumurile judetene, respectiv 10,0 m de la limita exterioară a
racordării podului cu terasamentul), neaprobând amplasarea de noi constructii, panouri, vegetatie
înaltă etc., pentru asigurarea vizibilitătii în intersectiile cu străzile din localitati.
De asemenea, traseele deficitare ca elemente geometrice, cu sinuozităti, curbe
necorespunzătoare etc., împreună cu zonele adiacente, care se prevăd a fi îmbunătătite în diferite
etape, trebuie să apară în măsurile restrictive pentru a se evita aparitia de constructii noi prost
amplasate, care să împiedice optimizarea situatiei.
Urmărindu-se eliminarea în cât mai mare măsură a disfuncţionalităţilor, în vederea
asigurarii traficului rutier în condiţii de fluenţa, siguranţă şi confort, se fac propuneri, care se vor
subordona urmatoarelor documente:
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- Programul Operaţional Sectorial de Transport 2007-2013
- Programul de guvernare 2009-2012
- Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional–Secţiunea I – Reţele de transport
- Strategia de Reabilitare a Drumurilor Naţionale elaborată de C.N.A.D.N.R. – până în 2015
şi după
- Strategia Naţională de Dezvoltare Economică a României pe termen mediu
-PATZ Periurban Braila
Din discutiile cu factorii locali de specialitate, din analiza datelor existente, a posibilitătilor
de optimizare, a obiectivelor majore ale Planului Urbanistic, din corelarea cu prevederile
documentelor prezentate anterior, şi cu normele tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor,
intersectiilor, profilurilor caracteristice, parcajelor etc., pentru satisfacerea conditiilor de trafic şi de
încadrare urbanistică, reglementările prezentei documentatii păstrează în mare organizarea
existentă a circulatiei. Astfel principalele propuneri urmăresc modernizarea drumurilor existente.
Totodată se propune realizarea unor noi străzi de legătură între zonele nou propuse spre ocupare
cu constructii şi vatrele satelor.
Principalele măsuri şi priorităti care vizează organizarea şi desfăşurarea circulatiei în
localitatea Siliștea, propuse prin PUG sunt următoarele:
















Modernizarea străzilor existente (profiluri transversale, îmbrăcăminţi rutiere), prioritar a străzilor
principale; într-o prima etapă se propun cel puţin lucrări de împietruire, reîncărcare, stabilizare.
Completarea reţelei de străzi principale cu străzi sau tronsoane de străzi astfel încât să se asigure
relaţii cât mai directe între diverse zone fără traversarea zonei centrale sau pentru înlesnirea unor
accese importante.
Pereerea şanţurilor cu dale de beton pentru asigurarea evacuării rapide a apelor.
In localitătile rurale, străzile se amenajează cu acostamente, marginite de şanţuri, fâşii verzi şi trotuare
şi pot fi:
-străzi principale cu partea carosabilă de 5.50m, plarforma de 7 m, iar ampriza de 11 m;
-străzile secundare au partea carosabilă de 4 m, platforma de 5 m, iar ampriza de 9 m, ele
asigurând accesele locale.
Amenajarea trotuarelor de-a lungul tuturor străzilor (inclusiv în zonele cu peste 200cal/h, în special în
centrul localitătii, în vecinătatea institutilor publice
Semnalizarea adecvata a intersectiilor şi a trecerilor de pietoni: iluminat corespunzator în zona
trecerilor de pietoni (lămpi cu lumina intermitentă, semnalizarea luminoasă de atentionare cu flash).
Semaforizarea trecerilor de pietoni dacă traficul pietonal depăşeşte 200 pietoni/h.
Realizarea imbrăcămintilor străzilor în zonele de intersectie cu denivelări mici în suprafata
premergătoare intersectiei, astfel încât viteza autovehiculelor să se reducă la intrarea în traficul de pe
drumurile principale.
Realizarea de garduri, glisiere, bariere, stâlpişori pentru canalizarea traficului de vehicule şi pietoni în
zona punctelor periculoase identificate (intersectii, treceri de pietoni), în zona institutiilor de învătământ
şi lăcaşelor de cult.
Marcaje axiale cu linie continuă de interdictie de depăşire pe sectoare semnificative, la intrare/ieşire din
localitate, asociate cu separatori (refugii în ax) în zona trecerilor de pietoni.
Amenajarea şi dotarea staţiilor pentru vehicule de transport în comun, pe cât posibil in afara fluxului
circulatiei. Amplasarea staţiilor de transport în comun se stabileşte de către administratorul drumului
împreună cu poliţia rutieră şi cu deţinatorii vehicolelor de transport în comun.
Asigurarea spatiilor de parcare în concordantă cu prevederile regulamentului general de urbanism,
pentru unităti de utilitate publică în terenurile proprii, în afara domeniului public, iar pentru locuinte în
cadrul loturilor personale, constituind o prioritate cele din cadrul zonei centrale.
Anticipând dezvoltarea comunei şi a fondului construit, au fost propuse trasee stradale orientative atât
pentru asigurarea unei circulatii fluide cât şi pentru asigurarea unei echipări edilitare corespunzătoare.
Traseele propuse prin PUG au un caracter orientativ, ele făcând obiectul unor proiecte ulterioare,
precum şi a celor de specialitate. Noile străzi vor avea două benzi de circulatie şi vor asigura accesele
la toate loturile propuse, formând cvartale destinate locuintelor şi altor functiuni, dimensionate în
conformitate cu Regulamentul General de Urbanism. Traseele străzilor propuse se continuă pe
traseele existente, păstrându-se trama stradală specifică localitătilor.
De asemenea este necesar construirea şi/sau modernizarea infrastructurii agricole: drumurile de acces
şi drumurile agricole de exploataţie, situate în fondul funciar agricol.
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Administraţia publică împreuna cu Poliţia rutieră au obligaţia de a reglementa parcarea şi stationarea
pe străzi şi la dotari. Nu se admite parcarea pe benzile de circulaţie curentă ale drumurilor naţionale şi
judeţene.

Profile stradale caracteristice
Profilele caracteristice propuse, în conformitate cu STAS 10144/90 şi cu Normele tehnice
privind proiectarea şi realizarea străzilor în localitătile rurale, sunt reprezentate în planşa de
circulatii aferenta PUG:
- pentru străzile principale: parte carosabilă de 5,50 m (2 benzi de circulatie), acostamente
de 0,75 m, şanturi de 2,00 m pentru scurgerea apelor pluviale, şi trotuare de minim 1,50 m
pe ambele părti;
- pentru străzile secundare profilul propus este cel cu 5,50 m parte carosabilă, acostament
de 0,75 m, şant de 1,00 m şi trotuar de minim 1,50 m, cel putin pe o parte a străzii.
Şanturile se vor decolmata periodic, asigurându-se scurgerea apelor meteorice.
Odată cu realizarea noilor legături rutiere - în baza proiectelor tehnice de specialitate - se vor
asigura prospectele străzilor la cca. 13.00 – 14.00 m, cu zone de acostament, spatiu verde de
aliniament, cât şi gabaritele necesare şanturilor pentru preluarea apelor meteorice, precum şi
razele de curbură la intersectii pentru toate categoriile de vehicule, inclusiv transport de tonaj
mare, şi se va stabili calitatea suprastructurii pentru traficul din zonă în concordantă cu normativul
pentru localităti rurale.
Profile stradale caracteristice
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Zone de protectie şi sigurantă
Pentru DN 23 care traverseaza UAT Siliștea de la est la nord-vest, limita zonei de protectie
este de 22 m din axul drumului iar zona de sigurantă este de 3,50 m de la ultimul element
constructiv al drumului.
Pentru drumurile judetene DJ 221 C, DJ 255A, limita zonei de protectie este de 20 m.
De asemenea, „în vederea fluidizării traficului în afara localitătilor se interzice amplasarea
oricăror constructii care generează un trafic suplimentar, la o distantă mai mică de 50,00 m de
marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al drumurilor expres şi al drumurilor
nationale europene, respectiv 30,00 m pentru celelalte drumuri de interes national şi judetean”. În
conformitate cu art. 47, alineatul 2 din Ordonanta 79/2001.
Conform Ordonantei 7/2010 privind modificarea Ordonantei Guvernului 43/1997 privind
regimul juridic al drumurilor – Art. 19 (4) Pentru dezvoltarea capacitătii de circulatie a drumurilor
publice în traversarea localitătilor rurale, distanta dintre axul drumului şi gardurile sau constructiile
situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile nationale, de
minimum 24 m pentru drumurile judetene şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale.
- Art. 19 -(5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform
prevederilor alin. (4), constituie prescriptie tehnică imperativă pentru organele administratiei
publice locale cu competente în activitatea de urbanism, amenajarea teritoriului şi autorizarea
lucrărilor de constructii, cu consultarea administratorului drumului.
- Art. 19- (6) Extinderea intravilanului localitătii în lungul drumului
national, respectiv pe sectorul de drum aflat între indicatoarele rutiere de intrare/ieşire în/din
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localitate, se poate face numai cu conditia realizării de drumuri colectoare paralele cu drumul
national, care să preia traficul generat de obiectivele locale şi care să debuşeze în drumul national
numai în două-trei intersectii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile
colectoare vor fi prevăzute cu
facilităti şi pentru traficul pietonal, biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor."
-Art. 37 - (1) Pentru descongestionarea traficului în localităti,
protectia mediului şi sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres şi drumuri
nationale europene se realizează variante ocolitoare, situate în afara intravilanului localitătilor, pe
baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se realizează numai prin
intermediul unor drumuri care debuşează în intersectii amenajate corespunzător volumelor de
trafic.
-Art. 37 - (2) Se interzice deschiderea de accesuri directe în
variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face prin drumuri colectoare racordate la reteaua de
drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzător volumelor de trafic.
-Art. 37 - (3) Autoritătile administratiei publice locale au obligatia ca în
documentatiile de urbanism să prevadă, cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru
accesul la variantele ocolitoare.
-Art. 37- (4) Accesul la zonele functionale din afara localitătilor care
sunt în vecinătatea drumurilor de interes national se realizează numai prin drumuri colectoare, în
conditiile stabilite de administratorul drumului."
-Art. 51- (1) Traseele noi de drumuri se stabilesc pe baza
documentatiilor tehnicoeconomice şi a celor de urbanism şi/sau de amenajare a teritoriului,
aprobate în conditiile legii.
-Art. 51.- (2) Modificarea elementelor geometrice ale traseului,
crearea de noi accesuri sau orice alte interventii asupra drumului public se fac cu acordul
administratorului drumului.
-Art. 51 - (3) Realizarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu trebuie să
afecteze constructiile şi instalatiile subterane şi/sau aeriene autorizate, aflate în zona drumului,
până la expirarea termenului prevăzut la art. 47 alin. (10).
-Art. 51 - (4) Organele administratiei publice locale au obligatia de a
consemna şi mentine neocupate şi neafectate în documentatiile prevăzute la alin. (1) terenurile
aferente traseelor noi de drumuri şi autostrăzi.
Prezenta documentatie de specialitate a urmărit alcătuirea structurii retelei majore de
circulatie, amplasarea principalelor intersectii, organizarea desfăşurării traficului rutier pentru
diferitele categorii: tranzit greu, transport în comun, circulatie generală (autoturisme şi trafic de
servicii şi interventii), dotările principale actuale de circulatie, tinând cont de noile STAS-uri şi
normative, precum şi de legislatia în vigoare (Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată şi modificată prin O.G. 79/2001, respectiv
Ordonanta 7/2010, Ordinul M.T. nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului
înconjurător ca urmare a impactului drum - mediu înconjurător, Ordinul M.T. nr. 45/1998 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, Ordinul
M.T. nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice, Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi
realizarea străzilor în localitătile rurale, Ordinul MT nr. 946/2005 privind Politicile sectoriale etc.).
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL
Prin definiţie, intravilanul reprezintă teritoriul unei localităţi ocupat cu construcţii şi amenajări,
caracteristic din punct de vedere spaţial şi funcţional şi delimitat prin planurile urbanistice generale.
Teritoriul administrativ nu suferă modificări importante. Ca urmare a necesitătilor de
dezvoltare, creşterea intravilanului este de 211,55 ha. Creşterile s-au făcut pe seama unor terenuri
adiacente intravilanului existent, de comun acord cu autoritătile locale, ca urmare a cererii de
terenuri pentru dezvoltarea activitătilor productive, serviciilor si locuintelor.
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Intravilanul existent, prevăzut de Planul Urbanistic General al Comunei Siliștea 2000 -în
vigoare- și elaborat de S.C PRODOMUS S.A. BRAILA, a fost corectat pe limita cadastrală a
parcelelor, în conformitate cu suportul topografic elaborat de SC AGROIMOBILIARA BRAILA, in
anul 2009.
Bilantul teritorial al folosintei suprafetelor din teritoriul administrativ propus
Teritoriu
adm. al
unitatii
de baza

Categorii de folosinta(ha)
agricol
arabil

pasunifanate

neagricol
vii

livezi

paduri

ape

32,15

27,23

295,11

-

total

drumuri

curticonstruc
tii

neprodu
ctive

teren dest.
speciala

534,32

254,07

-

136,00

6,98

-

-

46,99

517,05

-

27,23

295,11

534,3
2

301,06

517,05

136,00

6,98

11919,33

0,23

2,48

4,48

2,53

4,34

1,14

0,06

100

Extravilan
9720,76

348,67

11355,29

Intravilan
-

-

-

564,04

Total
9720,76
% din
care

81,55

348,67

2,93

32,15

0,27

Sursa:masuratori pe suport topografic PUG 2012
Conturarea zonelor functionale propuse a pornit de la situatia existentă căreia i-au fost aplicate
modificări în functie de tendintele şi de necesitătile de dezvoltare viitoare.

ZONE FUNCTIONALE

Suprafata
(ha)

LOCUINTE SI FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE

Procent din total
intravilan %

256,73

45,52

217,39

38,54

INSTITUTII SI SERVICII DE
INTERES PUBLIC

20,52

3,64

CAI DE COMUNICATIE SI
TRANSPORT, din care:
- rutier

46,99

8,33

SPATII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECTIE

2,92

0,52

CONSTRUCTII TEHNICOEDILITARE

5,39

0,96

14,10

2,50

564,04

100

UNITATI INDUSTRIALE SI
AGROZOOTEHNICE din care :
unitati industrile si depozite
unitati agro-zootehnice

GOSPODARIE COMUNALA,
CIMITIRE
TOTAL INTRAVILAN

Sursa:masuratori pe suport topografic PUG 2012
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Centralizator suprafete trupuri –situatie propusa
Trupuri componente

Suprafete
(ha)

Trup 1

Localitatea de resedinta- sat Siliștea extins+cimitir+Ferma
Pirinei

158.59

Procent %
din total
intravilan
28,12

Trup 1A
Trup 1B

3.87
7.50

0,69
1.33

Trup 1C
Trup 2

Dezvoltare sat Siliștea + STGN Romgaz
SC Ekdupa - Depozit material lemnos+ dezvoltare sat
Siliștea
STGN Romgaz
Localitate apartinatoare - sat Vamesu (extins)

1.27
10.72

0,23
1,90

Trup 3

Localitate apartinatoare - sat Cotu Lung (extins)

66.32

11,76

Trup 4

Localitate apartinatoare - sat Cotu Mihalea (extins)

18.12

3,21

Trup 5

Localitate apartinatoare - sat Muchea (extins si cimitir)

54.90

9,73

Trup 6

85. 63

15,18

Trup 7

Localitate apartinatoare - sat Martacesti (extins si
cimitir)
Mucheni

18.15

3,22

Trup 8
Trup 9
Trup 10
Trup 11
Trup 12
Trup 13
Trup 14
Trup 15
Trup 16
Trup 17
Trup 18
Trup 19
Trup 20
Trup 21 A
Trup 21 B
Trup 22
Trup 23
Trup 24
Trup 25
Trup 26
Trup 27
Trup 28
Trup 29
Trup 30
Trup 31
Trup 32
Trup 33
Trup 34

Cartier Agrosil
Sediu Agrosil Ferma porcine-SC Consuim
Ferma Latinu
Ferma SC Consuim SRL
Ferma
Ferma
Ferma Agrogrup
Ferma prepelite –Gheorghe Ionut Catalin
Sere si dotari anexa Dragomir C. si Vasile E.
Ferma prepelite Nedelcu
Ferma ecologica vaci lapte SC Romivac
Sere SC Agrosere
Ferma Bujor
Birouri penitenciar Braila
Depozite penitenciar Braila
Canton silvic –(Vamesu)
Canton silvic –Cotu Lung
Canton Apele Romane
Depozit Ecologic Deseuri
Parc Eolian SC Greol Invest SRL
Extindere sat Siliștea
Statie de pompare ape uzate (Muchea)
Statie de pompare ape uzate Martacesti
Fose septice (Cotu Lung)
Ferma bovine SC Ajinstoagro SRL
Extindere sat Siliștea
Fose septice (Vamesu)
Fose septice (Cotu Mihalea)

7.23
50.25
31.07
7.03
1.62
0.55
5.44
0.33
0.50
0.30
3.21
3.00
0.72
0.07
1.11
0.55
0.17
0.48
12.42
1.20
2.28
0.25
0.25
0.25
4.15
4.04
0.25
0.25

1,28
8,91
5,51
1,25
0,29
0,10
0,96
0,06
0,09
0,05
0,57
0,53
0,13
0,01
0,20
0,10
0,03
0,09
2,20
0,21
0,40
0,04
0,04
0,04
0,74
0,72
0.04
0.04

564,04

100

Total intravilan propus

Sursa: masuratori pe suport topografic PUG 2012
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 ZONA DE LOCUINTE ŞI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE ocupa suprafata de 256,73
ha, reprezintand 45,52 % din teritoriul intravilan, crescand cu 65,58 ha datorită măsurilor pentru
sporirea calitătii locurii prin îmbunătătirea accesibilităti (propuneri de noi drumuri) şi prin
posibilitatea creării mai facila a unor servicii şi dotări publice (includera zonelor cu accesibilitate
sporită în zona mixtă).
Pentru protectia sanitara a locuintelor situate in:
- de jur imprejurul cimitirului din satul Siliștea -mai putin partea de nord,
- de jur imprejurul cimitirului din satul Cotu Lung,
- partea de nord a cimitirului din satul Muchea,
- partea de nord a cimitirului din satul Martacesti,
cf. Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei, art. 11, se impune o zona de protectie dispusa perimetral
de minim 50 m latime.
Cf. prevederilor Ord. nr. 119/2014, art.12, suprafetele de teren incluse in zonele de protectie
sanitara pot fi exploatate agricol, cu exceptia culturilor de plante utilizate in scop alimentar sau
furajer, care necesita folosirea de fertilizatori si pesticide si care, prin fixarea sau concentrarea de
substante poluante pot fi vatamatoare pentru om sau animale.

 ZONA ACTIVITĂTILOR PRODUCTIVE CUPRINDE UNITATI INDUSTRIALE,
DEPOZITE SI UNITATI AGRO-ZOOTEHNICE, ocupand suprafata de 217,39 ha, reprezintand
38,54% din totalul intravilanului. Zona a crescut cu 101,39 ha, în mare măsură datorată dezvoltării
unor zone mixte propuse pentru dezvoltarea de activitati de productie industriala, industrie mica,
depozite sau unitati agricole, servicii de interes general, functie de cerinte.
Dezvoltarea acestor activităti, în special a celor nepoluante, urmăreşte pe de‐o parte
dezvoltarea sectorului productiv şi îmbunătătirea performantei agriculturii, cât şi posibilitatea
atragerii unor noi investitori în localitate şi creearea unor noi locuri de muncă.
Se propun retehnologizări ale activităţilor neperformante din punct de vedere al eficienţei
dar şi al protecţiei mediului. Activitătile al căror profil nu corespunde învecinării cu zonele de
locuinte, se recomandă mărirea suprafetelor spatiilor verzi ‐ îndesirea sau crearea perdelelor verzi
din jurul zonelor industriale. În acelaşi timp, extinderea unor unităţi sau crearea altora noi, se
propun a se face pe cât posibil în limita acestor zone, în ideea asigurării localităţii cu platforme
industriale optime desfăşurării unor activităţi existente şi/sau necesare.
În vederea diminuării fenomenului de şomaj existent în rândurile populaţiei comunei Siliștea, în
cazul de faţă se propune stimularea agenţilor economici care crează locurile de muncă, iar dintre
aceştia sprijinirea, în mod deosebit, a acelora ce au ca obiect principal de activitate serviciile,
orientând excedentul de forţă de muncă spre sectorul terţiar.
 ZONA INSTITUTIILOR ŞI SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC, cuprinde atât institutiile
şi serviciile publice existente, cât şi activităti comerciale, servicii, locuinte, mică productie
manufacturieră nepoluantă. Zona cuprinde o suprafata de 20,52 ha, reprezentand 3,64% din
teritoriul intravilan propus, crescand cu 12,51 ha. Aceasta zona se caracterizeaza printr-o mare
mixitate functionala axata pe acceptarea diferitelor functiuni de interes public si general, a
diverselor categorii de activitati comerciale, servicii si mica productie, cit si a locuintelor.

 CĂILE DE COMUNICATIE ocupa suprafata de 46,99 ha, reprezentând 8,33 % din
teritoriul intravilan, crescand cu 20,03 ha. Odata cu modernizarea retelei stradale existente şi
realizarea de noi străzi în zonele de extindere se va asigura îmbunătătirea relatiilor interzonale şi
sporirea accesibilitătii parcelelor.
ZONA SPATIILOR VERZI, DE SPORT, AGREMENT ŞI PROTECTIE ocupa suprafata de
2,92 ha, reprezentand 0,52% si consta in parcurile din satele Siliștea, Cotu Lung, Muchea si noi
fasii plantate de protectie, in scopul eliminarii poluării fonice cauzate de traficul de pe strazile
principale.
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Pentru a respecta normele in vogoare ce impun suprafata de 26 mp spatiu verde pentru
fiecare locuitor, s-a realizat un bilant real al suprafetelor amenajate ca spatii verzi (cf. Legii
nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, a Legii 313/2009
pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din
zonele urbane, HGR 525/1996 + HGR 490/2011 si ORDIN MIN. Sanatatii 119/2014), dupa cum urmeaza:

In sensul Legii 313/2009, pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane- (Art. I, pct 6), termenii si
expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
-parc - spatiu verde, cu suprafata de minimum un hectar, format dintr-un cadru vegetal specific si
din zone construite, cuprinzand dotari si echipari destinate activitatilor cultural-educative, sportive
sau recreative pentru populatie;
-scuar - spatiu verde, cu suprafata mai mica de un hectar, amplasat in cadrul ansamblurilor de
locuit, in jurul unor dotari publice, in incintele unitatilor economice, social-culturale, de invatamant,
amenajarilor sportive, de agrement pentru copii si tineret sau in alte locatii;
-gradina - teren cultivat cu fiori, copact si arbusti ornamentali care este folosit pentru agrement si
recreere, fiind deschis publicului;
-fasie plantata - plantatie cu rol estetic si de ameliorare a climatului si calitatii aerului, realizata in
lungul cailor de circulatie sau al cursurilor de apa;
-gradina botanica - gradina in care sunt prezentate colectii de plante vii cultivate in conditii
naturale ori de sera, in vederea studierii acestora sau doar pentru curiozitatile pe care se prezinta ;
-gradina zoologica - orice colectie de animale vii, mentinute intr-un amplasament administrat si
deschis publicului, in scopul promovarii conservarii biodiversitatii si pentru a furniza mijloace de
educatie, informare si petrecere a timpului liber, in relatie cu prezentarea si conservarea vietii
salbatice;
-muzeu in aer liber - institutie care dispune de un spatiu verde neacoperit, special amenajat, in
vederea expunerii si studierii unor obiecte de arta, relieve, documente istorice si stiintifice si a
educarii publicului;
-baza sau parc sportiv pentru practicarea sportului de performanta - complex format dintr-un
cadru vegetal si din zone construite, special amenajate si dotate pentru practicarea diferitelor
sporturi (complex de instalatii sportive);
-parc expozitional-spatiu verde special amenajat destinat informarii publicului si promovarii unor
evenimente;
-spatii verzi aferente locuintelor de tip condominiu - spatii verzi formate dintr-un cadru vegetal,
amplasate adiacent blocurilor de locuinte de tip condominiu, cu rol estetic si de protectie, de
ameliorare a climatului si a calitatii aerului;
-padure de agrement - padure sau zona impadurita in care se realizeaza diferite lucrari in vederea
crearii unui cadru adecvat petrecerii timpului liber;
-spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa si lacurilor - plantatii realizate in lungul cursurilor
de apa sau imprejurul lacurilor, al caror rol principal este de protectie a acestora;
-culoare de protectie fata de infrastructura tehnica - plantatii realizate in lungul cailor de
circulatie sau in jurul unor instalatii cu potential ridicat de poluare, in vederea ameliorarii calitatii
mediului si protejarii infrastructurii aferente."

a- spatii verzi pentru agrement – parcurile situate in satele Siliștea (0,71 ha), Cotu Lung
(0,48), Muchea (1,20 ha) = 2,39 ha; - intra in bilantul general la pozitia SPATII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECTIE;
b- spatii verzi publice de folosinta specializata, aferente dotarilor publice – cimitirele (5%
din suprafata lor) – 1,69 ha x 5% = 0,08 ha; - intra in bilantul general la pozitia GOSPODARIA
COMUNALA, CIMITIRE;
c- spatii verzi publice de folosinta specializata, aferente dotarilor publice – institutii si
servicii (mai putin cimitirele) - 10% din suprafata ocupata de 20,52 ha conform bilant generalpozitia INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC; 10% x 20,52 ha= 2,05 ha;
d. spatii verzi aferente unitatilor industriale, depozitari, unitati agricole, asimilate cf.
Legii 313/2009, ca si culoare de protectie fata de infrastructura tehnica: - 20% din suprafata
ocupata de 217,39 ha conform bilant general - UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, UNITATI
AGROZOOTEHNICE; 20% x 217,39 ha= 43,47 ha;
e- culoare de protectie fata de infrastructura tehnica: fasiile plantate publice de-a lungul
principalelor cai de circulatie rutiera, in suprafata de : 0,53 ha, dupa cum urmeaza:
-sat Vamesu: strada mediana : 3 m latime x 126 m lungime = 0,04 ha;
strada longitudinala : 3 m latime x 100 m lungime = 0,03 ha;
-sat Cotu Mihalea : strada longitudinala : 5 m latime x 483 m lungime = 0,15 ha;
-sat Muchea: strada mediana : 3 m latime x 916 m lungime = 0,27 ha;
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strada longitudinala : 2,5 m latime x 139 m lungime = 0,04 ha;
Se poate realiza astfel, o suprafata de spatii verzi totala de 48,52 ha, pentru fiecare
locuitor (1587 populatie stabila la recensamantul 2011) revenind 305,73 mp. / locuitor, superior
normelor in vigoare de 26,00 mp/locuitor.
Cf HGR 525/1996, este obligatorie mentinerea si creearea de spatii verzi si plantate in
functie de destinatia si de capacitatea constructiilor, in conformitate cu anexa nr. 6 la acest
regulament.
De asemenea, se vor asigura si alte spatii verzi publice si de-a lungul strazilor, acolo unde
prospectul permite.

 ZONA

AFERENTĂ CONSTRUCTIILOR EDILITARE ocupa o suprafata de 5,39 ha,
reprezentand 0,96% din total intravilan. Zona se mareste cu 3,01 ha datorita introducerii in
intravilan a unor terenuri pentru investitia de construire a unui parc eolian si pentru infiintarea a
patru statii de epurare.

 ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ocupa 14,10 ha, reprezentand 2,50% din
teritoriul intravilan. Cresterea zonei, cu 9,61 ha, se datoreaza introducerii in intravilan, in partea de
est a UAT Siliștea, a depozitului ecologic de deşeuri menajere si industriale asimilabile, detinut de
SC TRACON SRL.
3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE
In situatiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alerta sau urgenta,
suucesiunea activitatilor si conducerea actiunilor de evacuare la nivel national se realizeaza de
Comitetul National.
In comuna Siliștea, conducerea nemijlocita a actiunilor de evacuare in eventualitatea
producerii unor cutremure, inundatii sau alte fenomene periculoase se exercita de catre Comitetul
Local pentru situatii de Urgenta. Actiunea in sine va beneficia de sprijinul specialistilor din cadrul
I.S.U. Braila si a altor institutii de la nivelul judetului.
Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21/2004 privind Sistemul National de
Management al Situatiilor de Urgenta stabileste atributiile comitetului national, comitetelor
judetene, comitetelor ministeriale si ale comitetelor locale.
Evitarea manifestarilor riscurilor, reducerea frecventei de producere ori limitarea
consecintelor acestora, se realizeaza prin urmatoarele actiuni:
- monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici, etc. si
transmiterea datelor la autoritatile competente;
- activitati de prevenire ale C.L.S.U. si autoritatilor publice, pe domenii de activitate;
- informarea populatiei asupra pericolelor specifice comunei Siliștea si asupra
comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol;
- executarea periodică a exerciţiilor şi aplicaţiilor;
- executarea controalelor şi inspecţiilor de prevenire,
- acordarea avizelor / autorizaţiilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă;
- acordarea asistenţei tehnice de specialitate;
- informarea preventivă;
- pregătirea populaţiei;
- constatarea şi sancţionarea încălcărilor la prevederile legale.
Instiintarea, avertizarea, pre-alarmarea si alarmarea se realizeaza in scopul evitarii
surprinderii si a luarii masurilor privind adapostirea populatiei, protectiei bunurilor materiale,
precum si pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer si ale actiunilor militare.
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Cutremure
Zona comunei Siliștea este supusa riscului seismic, care poate provoca avarii constructiilor
ce nu au fost proiectate antiseismic. Astfel din punct de vedere seismic, comuna Siliștea se
incadreaza conform normativului SR 11100/1-1993, in gradul 8/1 (MSK) de intensitate seismica.
Conform „Normativului P 100/1-06” valoarea acceleratiei terenului pentru proiectare este ag=0,24g
careia ii corespunde o perioada de colt Tc = 1,0 sec.
Terenul din zona comunei Siliștea se incadreaza in grupa terenurilor de fundare slabe.
In general, umiditatea naturala a terenului de fundare este mai scazuta la partea superioara
a complexului loessoid sau aluvionar, pana in apropiere de nivelul panzei freatice, unde umiditatea
creste rapid datorita contactului cu apele subterane.
Orizontul loessoid prezinta umiditate mare la partea inferiioara, datorata nivelului panzei
freatice, consistenta medie sau scazuta, porozitate ridicata, compresibilitate mare sau foarte mare,
atat in stare naturala cat si in stare inundata, valori reduse pentru parametrii rezistentei la
forfecare, sensibilitate la umezire si se incadreaza in grupa „A” a PSUC, conform prevederilor
normativului NP 125-2011.
In conformitate cu prevederile “Normativului privind documentatiile geotehnice pentru
constructii”, indicativ NP 074-2007, constructiile preconizate a se realiza, se incadreaza in
categoria geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.
Pentru fundarea diverselor obiective, social-culturale, industriale sau locuinte, se
recomanda a se avea in vedere atat solutii de fundare directa, pe stratul de loess galben sau de
aluviuni argilo-prafoase ori pe teren imbunatatit cu perne de balast compactat pe strate subtiri, in
cazul constructiilor care transmit terenului sarcini reduse sau medii, dar si solutii de fundare
indirecta, prin intermediul pilotilor ori coloanelor din b.a., incastrate intr-un strat cu portanta mai
ridicata, din adancime, cum este stratul de nisip cu pietris, in cazul constructiilor care transmit
terenului de fundare, sarcini mari si concentrate.
Măsuri imediate pentru reducerea riscului seismic:
- Punerea în siguranţă, în următorii ani, a construcţiilor care prezintă un pericol ridicat de
prăbuşire şi care adăpostesc un număr important de persoane.
- Creerea unor spaţii tampon pentru adăpostirea provizorie a locatarilor, în cazul necesităţii
părăsirii temporare a locuinţelor, pe timpul executării lucrărilor de intervenţie sau în caz de
cutremur.
- Continuarea acţiunii de inventariere şi expertizare a construcţiilor din zonele seismice.
- Creerea condiţiilor tehnice şi organizatorice necesare colectării, stocării şi procesării
automate ale informaţiilor relative la construcţiilor cu risc seismic.
- Completarea cadrului organizatoric pentru luarea măsurilor de urgenţă post-seism (în
special a celor cu caracter tehnic, legate de evaluarea rapidă post-seism şi de punerea provizorie
în siguranţă).
- Măsuri pentru îmbunătăţirea informării populaţiei şi a factorilor de decizie, la diferite
niveluri (central, local), asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic şi de măsurile pentru
reducerea acestuia.
Strategia de informare şi educare
Programul de educare antiseismică a populaţiei trebuie să fie o acţiune care să pună
accentul pe formele de educaţie referitoare la condiţiile concrete de hazard, vulnerabilitate şi risc
din aşezările respective, avându-se în vedere următoarele direcţii principale:
- programe de educaţie generală a populaţiei;
- programe de educaţie specifică a unor categorii socio-profesionale şi de vârstă ale
populaţiei, inclusiv ale specialiştilor şi persoanelor cu atribuţii de conducere în instituţiile publice
responsabile cu apărarea împotriva dezastrelor şi ale componentelor societăţii civile.
Ca forme de realizare a programelor menţionate se pot propune:
- dezbateri şi popularizare prin mass-media; instruiri/ antrenamente organizate periodic pe
plan local.
- afişe, pliante, broşuri cu reguli de bază ale protecţiei individuale şi colective;

152

- manuale/ghiduri practice cuprinzând cunoştinţe generale şi specifice socio-profesionale;
filme documentare;
Categoriile de clădiri cele mai vulnerabile în cazul unui cutremur puternic o reprezintă:
- construcţiile executate între 1950 şi 1976 conform normativelor de proiectare în vigoare
atunci care au fost proiectate cu considerarea unor forţe seismice mai reduse;
- clădirile joase din zidărie şi alte materiale locale executate tradiţional fără control tehnic
specializat.
Cele mai multe clădiri de acest tip constituie o prioritate absolută la intervenţie.
De asemenea priorităţile intervenţiilor sunt determinate şi de destinaţia funcţională a
clădirilor, respectiv clădiri din domeniul sănătăţii, administraţiei centrale şi locale, educaţiei, culturii,
clădiri de locuit, etc.



Inundatii
Conform directivei europene privind gestionarea riscurilor de inundaţii, statetele
membre trebuie să finalizeze o evaluare preliminară a riscurilor de inundaţii în bazinele
hidrografice şi zonele de coastă până în 2011. Evaluarea va fi urmată de întocmirea, până în 2013,
a unor hărţi ale zonelor inundabile şi ale zonelor care riscă să fie inundate, iar până în 2015, ţările
membre au obligaţia să prezinte planuri de gestionare a riscurilor de inundaţii.
Aceste planuri urmează să cuprindă măsuri destinate să reducă probabilitatea producerii de
inundaţii şi consecinţele acestora. Măsurile trebuie să se axeze pe prevenirea practicilor de
utilizare nedurabilă a terenurilor şi pe descurajarea, de exemplu, a construirii în zonele inundabile.
De asemenea, ele trebuie să prezinte metode prin care zonele inundabile să poată fi protejate de
riscul producerii unor inundaţii, precum şi mijloace de reducere a potenţialelor consecinţe ale
inundaţiilor prin refacerea câmpiilor aluviale sau a terenurilor mlăştinoase.
Spre deosebire de 2006, când Dunărea şi-a recăştigat singură teritoriile pierdute, România
are acum planuri (Planul de Management pentru Bazinul Dunării) şi strategii (Strategia
Naţională de Management al Riscului la Inundaţii pe termen mediu şi lung) care propun soluţii
fezabile.
Masuri de protectie
Impotriva inundatiilor, indiferent de cauza lor, este posibil sa se asigure masuri de prevenire
si protectie astfel incat sa se diminueze sau sa se elimine actiunea lor distructiva.
Prevenirea aparitiei inundatiilor sau diminuarea-eliminarea actiunilor distructive se pot
asigura prin:
- modificarea cursului inferior al raurilor prin construirea unor diguri si canale, precum si prin
realizarea unor bazine temporare pe unele portiuni de lunca pentru a retine apa revarsata;
- zonele luncilor inundabile in vederea stabilirii zonelor de interdictie in care se interzice
orice constructie in zona canalului de inundatie, a zonelor de restrictie in care sunt admise unele
constructii si a zonelor de avertizare situate in afara nivelului inundatiei de proiectare;
- aplicarea unor masuri de proiectare care permit cladirilor si altor constructii civile ori
industriale sa reziste la cresterea nivelului apelor si la viteza de deplasare a acestora.
In vederea realizarii protectiei populatiei, animalelor si a bunurilor materiale, aceste masuri
de prevenire se completeaza prin:
- organizarea, incadrarea si dotarea serviciilor de urgenta, din aceste zone astfel incat
acestea sa poata participa la asigurarea masurilor de protectie si de ducere a actiunilor de salvare;
- stabilirea locurilor si conditiilor in care urmeaza a se desfasura actiunile de evacuare
temporara din zonele inundabile;
- asigurarea instiintarii si alarmarii despre pericolul inundatiilor;
- organizarea si desfasurarea actiunilor de salvare;
- asigurarea asistentei medicale si aplicarea masurilor de evitare a aparitiei unor epidemii;
- asigurarea conditiilor necesare pentru sinistrati cu privire la cazare, apa, hrana, asistenta
medicala, transport etc.
- protejarea bunurilor existente in locuinte prin urcarea acestora in poduri sau prin
evacuarea acestora daca timpul permite;
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- evacuarea populatiei si animalelor din zona inundabila;



Alunecari de teren.
Masuri de protectie
Masurile planificate pentru prevenire, protectie si interventie in cazul alunecarilor de teren
sunt similare cu cele aplicate in caz de cutremur. O particularitate o constituie faptul ca
evenimentul,
cu
rare
exceptii,
nu
se
desfasoara
chiar
prin
surprindere.

 Inzapeziri
Masurile de protectie.
Inzapezirile, de regula, au caracter aparte privind masurile de protectie, in sensul ca acest
gen de calamitati cu rare exceptii, se formeaza intr-un timp mai indelungat si exista posibilitatea de
a lua unele masuri, astfel incat mare parte din efectele acestora sa fie reduse.
In aceste imprejurari se recomanda tuturor cetatenilor aflati in zona sa se informeze
permanent asupra conditiilor meteorologice si sa ramana in locuinte, asigurandu-se necesarul de
hrana, apa, combustibil pentru incalzit, iluminat, lopata etc. Daca sunt surprinsi in afara locuintei,
in calatorii, in mijloacele de transport etc., cetatenii vor trebui sa-si pastreze calmul si sa ia masuri
contra frigului, iar cei aflati in mijloacele de transport sa nu-si paraseasca locul deoarece risca sa
se rataceasca.
Pentru conducerea interventiei in caz de inzapeziri se defasoara urmatoarele actiuni:
- recuoasterea locului si estimarea urmarilor; organizarea dispozitivului de actiune si
repartizarea formatiunilor si mijloacelor pe puncte de lucru; stabilirea cailor de acces si asigurarea
legaturilor intre diferite formatiuni si punctele de lucru, stabilirea legaturilor cu cei surprinsi de
inzapezire,
- organizarea corecta a lucrarilor de salvare si evacuare a acestora, asigurarea protectiei
impotriva degeraturilor, inghetului.
 Incendii de padure
Pentru evitarea producerii unor incendii, pompierii militari recomanda personalului silvic si
locuitorilor judetului Braila sa respecte masurile de protectie impotriva incendiilor specifice fondului
forestier, intre care:
• Instruirea persoanelor ce desfasoara activitati in padure – (exploatarea masei lemnoase,
impadurire, igenizare etc.) pentru cunoasterea si respectarea de catre acestea a normelor de
aparare impotriva incendiilor;
• Planificarea, organizarea si desfasurarea de catre personalul silvic a activitatilor de
supraveghere si patrulare pe traseele cele mai frecventate ce strabat padurile, indeosebi in
perioadele de seceta si cu afluenta mare de public;
• Asigurarea ocoalelor si cantoanelor cu mijloace de prima interventie la incendiu,
verificarea si mentinerea acestora in stare de utilizare;
• Amenajarea si marcarea locurilor de popas si a spatiilor de parcare a autovehiculelor din
zonele frecventate de turisti;
• Mentinerea in stare corespunzatoare de utilizare a principalelor drumuri forestiere, pentru
accesul autospecialelor de interventie;
• Amenajarea unor surse de alimentare cu apa pentru masinile de interventie la incendiu,
prin construirea de baraje si rampe in zone accesibile;
• Amplasarea de panouri avertizoare cuprinzind regulile de prevenire si stingere a
incendiilor la fondul forestier.
• Nu aprindeti focuri in spatii deschise – miristi, terenuri virane etc.- pe timp de vant;
• Atunci cand aprindeti focuri deschise supravegheati arderea lor pana la stingerea
definitiva, stingeti jarul cu apa si acoperiti cenusa cu pamant;
• Nu aruncati la intimplare resturi de tigari sau chibrituri aprinse;
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• Nu aprindeti focuri la o distanta mai mica de 10 metri de orice material combustibil sau
constructie (casa, anexe, sura, gard etc.) sau in apropierea padurii, sau la o distanta mai mica de
100 m de liziera padurii (cu exceptia locurilor amenajate) ;
• Daca observati un inceput de incendiu, anuntati urgent pompierii militari, aflati in alerta
permanenta, la telefonul 112! (apelul este gratuit de la orice fel de telefon).

Masuri de protectie
Stingerea incendiilor revine ca misiune pompierilor care dispun de tehnici si pregatire
speciala. Stingerea incendiilor de paduri reprezinta o particularitate intrucat oamenii si constructiile,
de regula, sunt in afara pericolului acestoara.
Pentru asigurarea interventiei in cazul producerii incendiului de paduri sunt necesare
formatiuni si mijloace specializate. In acest scop sunt destinate vehicule cu pompe si cisterne sau
avioane si elicoptere.
Un rol deosebit in asemenea situatii il are izolarea focului prin crearea de culoare de
protectie (taierea si indepartarea copacilor pe anumite fasii su directii). In situatii deosebite
rezultate bune dau, bombardamentele de aviatie cu bombe incarcate cu halogen sau bioxid de
carbon.

 Incendii
Conform “Studiului privind incendiile de locuinţă produse în perioada 2003 – 2009”
realizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Dunărea” al judeţului Brăila, majoritatea
incendiilor s-au produs ca urmare a nerespectării măsurilor de prevenire a incendiilor, în contextul
situaţiei economico-financiare precare a populaţiei, care a utilizat instalaţii electrice şi
aparate/echipamente electrice/termice învechite, cu defecţiuni şi improvizaţii.
Este necesară, întărirea prevederilor legislative privind apărarea împotriva incendiilor la
locuinţe prin elaborarea unor dispoziţii generale, aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi
internelor.
Se impune continuarea campaniei naţionale de prevenire a incendiilor de locuinţă „O casă
sigură – o viaţă în plus” – respectaţi măsurile de prevenire a incendiilor. Este necesară
popularizarea mai intensă a acestei campanii, cu sprijinul mass-media. Se impune a se colabora
cu mass-media în acţiunile de informare preventivă a cetăţenilor, mai ales având în vedere gradul
ridicat de analfabeţi şi tendinţa din ce în ce mai acută de abandon şcolar.
Acest fapt determină căutarea unor soluţii audio-vizuale de prezentare a măsurilor de
prevenire a incendiilor la locuinţe, distribuirea de pliante. broşuri şi manuale fiind ineficientă în
aceste condiţii.
Se impune organizarea de acţiuni preventive, insistându-se în mediile sărace şi cu
minoritate rromă.
Este necesar a se utiliza forme specifice de învăţare folosite de tineri, precum internetul,
jocuri electronice, etc. De asemenea, tinerii pot fi pregătiţi ca voluntari pentru a fi angrenaţi în
activităţi de informare preventivă.
La nivelul administraţiilor publice locale se organizează puncte de informare preventivă a
cetăţenilor.
Acţiunile de informare preventivă se organizează, în special, prin amplasarea de puncte
mobile în locuri frecventate de mase largi de cetăţeni, precum: centre comerciale, târguri, pieţe,
primării etc., care au un caracter proactiv, în sensul desfăşurării, cu preponderenţă, de activităţi
practice în care să fie angrenată populaţia, mass-media, autorităţile publice locale, componenta
preventivă a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă.
Legislatie în domeniul situatiilor de urgentă şi PSI:
• Ordonanta nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice
comunitare pentru situatii de urgenta.
• Ordonanta de urgentă Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management
al Situatiilor de Urgenta.
• Legea 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila.
• Legea 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
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• Ordin 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitătii de
evacuare în situatii de urgenta.
• Ordin 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor (Publicat in
Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 ).
• Ordin 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu.
• H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajări care se supun
avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu.
• Norme Generale de Apărare Împotriva Incendiilor (OMI 163/2007).
• Ordin 1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara pentru
prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001.
• Ordin 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor
generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, care abroga D.G.P.S.I. - 002.
• Ordin 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor de incendiu
generate de încărcări electrostatice - D.G.P.S.I.-004.
• Ordonanta de urgentă 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 359/2004
privind simplificarea formalitătilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si
persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionării persoanelor juridice.
• Ordin 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si încadrarea
produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.
• Anexa Ordin 1822/2004 - Regulament din 07/10/2004 privind clasificarea si încadrarea produselor pentru
constructii pe baza performantelor de comportare la foc.
• Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de apărare în cazul producerii unui dezastru provocat
de seisme si/sau alunecările de teren.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
3.9.1. GOSPODARIREA APELOR
In condiţiile prezentate anterior la situaţia existentă se impune extinderea şi înfiinţarea
reţelelor de alimentare cu apă potabilă in toata comuna Siliștea si renunţarea la exploatarea
pânzei freatice prin fântânile ţărăneşti.
Sunt necesare următoarele măsuri de asigurare a protecţiei surselor de apă impotriva
poluării ,degradării şi epurării lor:
- evitarea deversării în râuri şi pârâuri a apelor uzate menajere, fără a fi epurate în prealabil
în staţiile de epurare, menţinându-se astfel o calitate corespunzatoare a cursurilor de apă;
- evitarea poluării pânzei de apă freatică utilizată pentru alimentări cu apă, prin executarea
şi exploatarea corectă a foselor septice până la introducerea sistemului centralizat de canalizare a
apelor uzate;
- renunţarea la exploatarea pânzei de apă freatică în scopuri potabile în favoarea utilizării
apei din straturile subterane de mare adâncime;
3.9.2. ALIMENTARE CU APA

Pentru a asigura o viaţă civilizată în condiţii igienico-sanitare normale şi pentru a
feri populaţia de boli hidrice şi stres, pentru comuna Siliștea se impune infiintarea
sistemelor centralizate de alimentare cu apa potabila pentru toate satele componente ale
comunei Siliștea. Pentru zonele care nu pot fi acoperite cu retea centralizata de alimentare
cu apa potabila, alimentarea cu apă se va face prin puțuri forate individuale.
Conform MASTERPLAN elaborat de HILL INTERNATIONAL in decembrie 2014 privind
,,REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL
BRĂILA”, la stabilirea investitiilor in sectorul alimentarii cu apa s-au avut in vedere: situatia
actuala a sistemelor de alimentare cu apa din judet, deficientele depistate, posibilitatile de
asigurare a surselor de apa atat din punct de vedere calitativ, cat si cantitativ, asigurarea unor
facilitati in operare corelate cu experienta Operatorului si nu in cele din urma reducerea costurilor
de intretinere si operare.
De asemenea, s-au avut in vedere toate investitiile aflate in derulare, cu fonduri asigurate
din diferite surse de finantare si aflate in diferite stadii de executie.
Investitiile propuse in sistemele de alimentare cu apa cuprind:
- lucrari pentru asigurarea necesarului de apa pentru toti locuitorii: dezvoltarea surselor de
apa existente, crearea posibilitatii de racordare la sursele existente prin extinderea
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conductelor magistrale de transport apa, pentru a facilita conectarea localitatilor situate in
zone deficitare din punct de vedere al surselor de apa etc;
- lucrari de potabilizare a apei brute prelevate,
dezinfectie, dupa caz;
-

prin statii de tratare sau sisteme de

lucrari de extindere a sistemelor de alimentare cu apa in zone fara acoperire sau cu
furnizare intermitenta a apei, inclusiv masuri de control a poluarii: conducte de aductiune,
rezervoare statii de pompare, retele de distributie;

- lucrari de reabilitare/inlocuire a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu
apa cu risc important asupra sistemului si implicit asupra sanatatii umane: conducte de
aductiune, rezervoare statii de pompare, retele de distributie;
Astfel, in conformitate cu prevederile din MASTERPLAN se propune realizarea unui sistem
centralizat de alimentare cu apa care sa deserveasca satele Cotu Lung, Cotu Mihalea si Vamesu.
Sistemele centralizate de alimentare cu apa cuprind reteaua de aductiune, rezervoare de
inmagazinare, statie de tratare a apei, statie de pompare si retele de distributie.
Pentru comuna Siliștea investitiile sunt programate a se desfasura etapizat, conform
tabelelor urmatoare:
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S-a optat pentru aceasta solutie de alimentare cu apa (gospodarii de apa separate)
datorita amplasarii dispersate a satelor componente ale comunei si pentru a putea asigura
o independenta in alimentarea cu apa potabila a locuitorilor in caz de defectiune in sistem.
Sistemele de alimentare cu apa propuse vor cuprinde:
- retele aductiune din polietilena, racordate de la CUP Braila ;
- gospodăria de apă - constituită din rezervoare de înmagazinare metalice
supraterane, staţie de pompare echipată cu grup de pompare pentru asigurarea
presiunii in instalaţie. Staţia de pompare a apei în reţea se va dota cu un grup de
pompare pentru alimentare cu apă potabilă şi de incendiu care va asigura debitul şi
presiunea necesară în punctul cel mai îndepărtat.
- staţie de dezinfecţie cu ultraviolete
Analizele efectuate pentru apa potabilă nu au pus în evidenţa prezenţa
microorganismelor, care ar putea fi factori de infecţie cu risc pentru consumatori. Pentru
exploatarea în siguranţă a sistemului de alimentare cu apă al comunei Siliştea prin proiect
se propune realizarea unei instalaţii de dezinfecţie cu raze ultraviolete. Instalaţia de
dezinfecţie se va amplasa pe conducta de refulare a apei potabile, Dn 160 mm.
Zilnic se îmbolnăvesc oameni datorită agenţilor patogeni, bacteriilor coliforme,
viruşilor, streptococilor, algelor şi ciupercilor din sursele de apă. Aceste microorganisme
pot provoca meningita, poliomielita, hepatita, diferite infecţii şi alte boli. Sistemele de
dezinfecţie cu raze ultraviolete au fost concepute special pentru distrugerea bacteriilor şi a
viruşilor prezenţi în apă. Raza/lumina ultravioletă este una din cele mai eficiente,
economice şi nepoluante metode de dezinfecţie a apei; este o metodă rapidă, eficientă şi
sigură, nu necesită timp de contact şi rezervorul de acumulare, reacţia este instantanee şi
nu apar modificări în proprietăţile fizico – chimice ale apei. Nu sunt introduşi compuşi toxici
sau derivaţi ai acestora şi după montarea şi punerea în funcţiune a instalaţiei se vor
efectua doar verificări ale sistemului.
Principiul de funcţionare al unui sterilizator cu radiaţii ultraviolete este următorul: apa
intră în interiorul purificatorului. Acesta conţine o cameră, iar prin pereţii ei curge apa. Apa
este expusă unei puternice lumini ultraviolete produsă de lămpi speciale cu vapori de
mercur, (raze UV – C λ = 254 nm) care este un bactericid puternic, deoarce
interacţionează cu ADN –ul şi ARN – ul la nivel molecular şi distruge microorganismele.
Dezorganizarea profundă la nivel biostructural datorată acestor radiaţii interferează cu
dezvoltarea şi abilitatea de reproducere a oricărui tip de micrororganisme.
Se recomandă montarea unui filtru înaintea purificatorului UV, pentru reţinerea
impurităţilor de orice natură şi consistenţă, particule aflate în suspensie, prezente în apa
ce urmează a fi tratată, care ar putea limita eficienţa purificării. Sistemul este recomandat
în situaţia se doreşte un înalt grad de sterilizare a apei. Echipamentul de purificare este
format din diferite componente electronice şi electromecanice asamblate în aşa fel încât
procesul de sterilizare să se deruleze în mod eficient, eliberând apa pură din punct de
vedere bacteriologic. Purificatorul UV este pregătit să producă apă sterilizată imediat după
conectarea sistemului de apă şi a panoului electric. Unitatea operează automatic, iar
panourile electronice care controlează semnalele care ajung la panoul de control permit
vizualizarea funcţionării corecte sau a anomaliilor care pot apare în timpul funcţionării
unităţii. Apa care iese din purificator poate fi utilizată imediat.
-reţele de distribuţie a apei potabile realizate din polietilenă, pozate la adâncimea de
ingheţ şi vor fi realizate în sistem mixt: inelar şi ramificat, ţinând seama de trama stradală a
localităţii.
Extinderea reţelelor de distribuţie a apei se va realiza din conducte polietilenă
amplasate în lungul străzilor. Pe traseul conductelor se vor monta armăturile necesare,
vane şi hidranţi de incendiu exteriori.
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Traseul şi dimensiunile conductelor in prezentul PUG urmeaza a se stabili cu
exactitate in cadrul fazelor ulterioare de proiectare.
Calculul debitului de apă –localităţile Cotu Lung, Cotu Mihalea, Vameşu
Calculul debitului de apă s-a făcut pornind de la consumurile specifice de apă
prevăzute în STAS 1343/1, STAS 1478/90, Normativ GP 106/04/2005 – Ghid de
proiectare, execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul
rural şi Normativul P 66/2001, astfel:
-număr de locuitori în Cotu Lung, Cotu Mihalea şi Vameşu
Ns = 426 locuitori
S-a considerat un debit specific pentru nevoi gospodăreşti, qs= 100 litri/om • zi
Q zi med = 1/1000 • Σ (N • qs )
Q zi med = 1/1000 • Σ (426 loc. • 100 l/om • zi) = 42,60 m3/zi
Q zi max = kzi • Q zi med = 1,25 • 42,6 m3/zi = 53,25 m3/zi
Q orar max = korar • Q zi max / 24 = 2,42 • 53,25 m3/zi /24 ore = 5,36 m3/h
Calculul rezervorului de apă s-a făcut conform STAS 4165/1988 şi Normativului P
66/2001.
V rezervor = V comp. + V ri + Vjus
1.
V rezervor = V comp. + V avand + Vjus, dintre care se alege volumul cel mai
2.
mare
Conform Normativului P 66/2001 volumul rezervei intangibile de incendiu: V

ri

= 54

m3
Volumul de compensare este: V comp. = a • Q zi max , a = 20 %
V comp. = a • Q zi max = 20/100 • 53,25 m3/zi = 10,65 m3/zi
Volumul de asigurare avarie :
V av = ( Q min – Q ') • Tav
Q min = 60 % Q zi med = 60/100 • 5,36m3/h = 3,21 m3/h
Tav = 8 – 16 ore
V av = 3,21 • 8 ore = 25,72 m3
V jus = 0
Volume totale:
1.
V rezervor = 10,65 m3 + 54 m3 + 0 = 64,65 m3
2.
V rezervor = 10.65 m3 + 25,72 m3 + 0 = 36,37 m3

Pentru inmagazinarea apei pentru aceste localitati s-a ales un rezervor cu
capacitatea de 100 m3, din tablă de oţel tratat special montat suprateran si izolat impotriva
inghetului.
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3.9.3. CANALIZARE APE UZATE

Ţinând seama de etapizarea lucrărilor de alimentare cu apă în sistem centralizat, se
propune realizarea unui sistem centralizat de canalizare şi epurare a apei menajere. În
zonele ce nu pot fi acoperite cu sistem centralizat de canalizare şi epurare a apei
menajere, apele uzate menajere vor fi colectate în fose septice ecologice vidanjabile
individuale.
Sistemul de canalizare şi epurare a apelor uzate pentru o localitate rurală cuprinde
în general următoarele: racordări la consumatorul de apă, canale de seviciu, colectoare,
staţii de pompare ( în cazul când nu se poate realiza panta de scurgere), staţie de epurare
mecano-biologică şi gura de evacuare în emisar.
Date despre populaţia comunei Siliştea din PUG 2006:
- populatie totala 1881 locuitori;
- 860 locuitori sunt in Siliștea (tot de aceasta localitate tine si cartierul Agrosil cu
329 locuitori);
- 192 locuitori in Martacesti;
- 403 locuitori in Muchea;
- 274 locuitori in Cotu Lung;
- 118 locuitori in Cotu Mihalea;
- 34 locuitori in Vamesu.
Conform MASTERPLAN elaborat de HILL INTERNATIONAL in decembrie 2014 privind
„REABILITAREA SI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE APA SI APA UZATA IN JUDEȚUL
BRĂILA”, evacuarea apelor uzate menajere din localitatile Siliștea, Muchea,

Martacesti se va face prin intermediul statiilor de pompare ape uzate –SPAU-in
conducta de refulare aferenta Statiei de Epurare Braila, in etapa 2020-2044.
Sistemul de canalizare propus aferent epurarii apelor uzate menajere din localitatile
mentionate cuprinde conductele de canalizare, căminele de vizitare si statiile de pompare
intermediare pentru ape uzate (SPAU). Apele epurate in Statia de Epurare a municipiului
Braila sunt deversate in emisarul natural, fluviul Dunarea.
Statiile de pompare a apelor uzate nu necesita zona de protectie sanitara acestea
neavand functia de epurare a apelor uzate ci doar de pompare a acestora catre conducta
de refulare principala deoarece terenul este plan si nu se poate asigura o scurgere
gravitationala a acestor ape uzate.
Investitiile pentru sistemul de canalizare propus se vor desfasura etapizat astfel:
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Pentru satele Cotu Lung, Cotu Mihalea si Vamesu, in MASTERPLAN elaborat de
HILL INTERNATIONAL- decembrie 2014, se propune infiintarea unor fose septice de
mare capacitate pentru colectarea apelor uzate menajere si vidanjarea lor periodica, apele
uzate menajere urmand a fi transportate catre Statia de Epurare Braila.

Sistemul de canalizare pentru cele 3 sate va cuprinde colectoarele principale,
colectoarele secundare si fosele septice vidanjabile.
Pe reţeaua de canalizare se vor amplasa tehnologic cămine de vizitare, iar acolo
unde configuraţia terenului o impune, se vor amplasa cămine de spălare, pentru a asigura
viteza de autocurăţire.

Se vor respecta in principal urmatoarele reglementari si normative, lista lor nefiind
limitativa:
• SR 1343-1/2006 – Alimentare cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si
rurale;
• STAS 1478/1990 – Alimentari cu apa la constructii civile si industriale;
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• SR 1846-1/2006 – Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape uzate de canalizare;
• SR 1846-2/2007 – Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de ape meteorice;
• STAS 9470/73 - Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente;
• STAS 4165/88 – Rezervoare de beton armat si beton precomprimat;
• SR 8591/1997 – Retele edilitare subterane – Conditii de amplasare;
• HG 930/2005 – Hotarâre pentru aprobarea „Normelor specifice privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara si hidrogeologica”;
• NP 089/2003 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate
orasenesti. Statii de epurare de capacitate mica si foarte mica;
• OMS 119/2014 pentru aprobarea „ Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei”;
• NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si
orasenesti la evacuarea in receptorii naturali;
• NTPA 002/2002 – Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statia de epurare;

3.9.4. ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
În următorii ani în comuna Siliştea va creşte numărul de gospodării, locuinţe, instituţii şi
servicii publice, unităţi economice etc., în cadrul suprafeţelor existente, precum şi în zonele noi
care sunt înglobate în limita intravilanului propus.
O componentă deosebită în distribuţia energiei electrice către consumatori (casnici,din
sfera serviciilor şi a celor din sfera politico-socială) o reprezintă siguranţa în funcţionare.
Programul de reabilitare a instalaţiilor energetice (reţele şi posturi de transformare), în
vederea creşterii siguranţei în funcţionare a reţelelor de transport şi distribuţie rurală, corelat cu
creşterea consumului de energie electrică şi necesitatea managementului energetic, se va face de
către unităţile responsabile, corelat cu dezvoltarea cerinţelor consumatorului, care trece de la un
consum minimal la consumuri mari, datorate receptoarelor electrice. De asemenea se are în
vedere creşterea numărului de gospodării, precum şi apariţia de noi echipamente edilitare
(epurarea apelor uzate), fapt ce conduce la punerea de acord a sistemului de alimentare cu
energie electrică a acestora.
Necesarul energetic pentru satisfacerea cerinţelor noilor consumatori va fi preluat, în
măsura posibilităţilor, din reţeaua de joasă tensiune (0,4 KV) a localităţii, reţea ce se va extinde în
acest scop.
Surplusul de putere necesar va fi asigurat prin înfiinţarea de noi posturi de transformare,
posturi ce vor fi integrate în reţeaua de distribuţie locală. Se va urmări cu această ocazie şi o mai
bună echilibrare a fazelor reţelei de joasă tensiune.
Ulterior, când numărul gospodăriilor nou înfiinţate va creşte, se vor instala noi posturi de
transformare de tip aerian (PTA), cu respectarea culoarelor de protecţie specifice tensiunii,
conform NTE 003/04/00. Autorizarea executării construcţiilor în aceste zone este interzisă şi prin
ordinul MLPAT 80/N/96 (art. 11).
Reţelele de medie şi joasă tensiune se vor extinde în noile zone, urmărind trama stradală
ce se va propune prin documentaţiile de urbanism (PUZ sau PUG).
În concordanţă cu programul de dezvoltare al S.C. ELECTRICA S.A.- Brăila, se propune ca
liniile electrice aeriene de 20kV şi respectiv 0,4 kV să fie pozate pe străzile principale (pe domeniul
public al primăriei) pe stâlpii din beton armat, respectând distanţele faţă de toate tipurile de reţele.
Măsurile propuse pentru realizarea programului vor cuprinde:
Reţele de distribuţie de medie tensiune (20 kV):
trasee noi corelate cu dezvoltările prevăzute în prezenta lucrare;
extinderea reţelelor electrice existente ale comunei;
înlocuirea posturilor care prezintă un grad de încărcare mai mare decât normele în
vigoare sau un grad de uzură depăşit.
înlocuirea conductoarelor izolatoare şi a stâlpilor de susţinere cu grad de uzură
avansat.
Având în vedere noile lotizări, datorită extinderii intravilanului, se propune ca racordarea
noilor obiective şi a consumatorilor, să se facă respectând normele în vigoare PE 155/94.
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Posturi de transformare 20/0,4 kV:
Stabilirea necesarului de energie electrică pentru toţi consumatorii noi propuşi din comună
se va face în concordanţă cu normele S.C.FDFEE ELECTRICA S.A.-SDFEE Galaţi, ţinând seama
de încărcările admisibile ale transformatoarelor, cât şi de configuraţia schemei electrice.
Aceste posturi de transformare vor fi:
- noi, amplasate în centrul de greutate al consumatorilor;
- cele existente vor prelua în funcţie de gradul de încărcare noii consumatori;
Se prevede:
înlocuirea posturilor care prezintă un grad de încărcare mai mare decât normele în
vigoare sau un grad de uzură depăşit;
introducerea transformatorilor uscaţi, în cazul noilor racorduri pentru realizarea
siguranţei în exploatare şi evitarea sustragerilor uleiului din cele cu ulei.
Reţele de joasă tensiune:
- înlocuirea reţelelor cu perioadă de viaţă depăşită;
realizarea programului de electrificare a localităţilor rurale în concordanţă cu
“programul privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor,
reţele noi pentru asigurarea tensiunii şi electricităţii la consumatorii din zonele
propuse pentru dezvoltare, în toate localităţile componente ale comunei;
reconsiderarea branşamentelor în strânsă corelare cu noile puteri cerute la
consumatorii existenţi.
Managementul energiei pentru construcţii
În ţările industrializate, măsurile luate privitor la utilizarea raţională a energiei, se traduc în
fapt prin acţiuni concrete şi anume: regulamente, normative, politica preţurilor, stimulente
financiare.
Din toate aceste măsuri, regulamente şi normative, cele mai directe, cu posibilitate imediată
de aplicare practică, sunt construcţiile şi consumul de energie; ele devin probleme prioritare:
la construcţiile vechi, consumul de energie poate fi redus printr-o serie de măsuri
tehnice şi economice;
pentru construcţiile noi, pot fi adoptate măsuri ce vizează economia de energie,
concomitent cu creşterea gradului de confort.
Iluminatul public:
Aşa cum s-a menţionat în Programul Guvernamental, acest tip de reţele trebuie să fie
aduse la nivelul normelor în vigoare.
Alimentarea cu energie electrică se propune să fie făcută din PT reţea, asigurându-se şi
comanda aprinderii automate.
Stabilirea definitivă a soluţiilor de alimentare cu energie electrică, precum şi obiectivele
energetice aferente propuse, se va face de către proiectanţii de specialitate, în colaborare cu
autorităţile publice locale şi cu avizul de racordare al S.C. ELECTRICA S.A.-Brăila.
3.9.5. TELECOMUNICATII
Conform datelor furnizate de Romtelecom S.A., în viitorii ani se au în vedere lucrări de
modernizare şi extindere a reţelelor telefonice din comuna Siliştea, în cazul în care se vor solicita
noi posturi telefonice. Aceste lucrări vor contribui la realizarea unei infrastructuri moderne de
telecomunicaţii.
3.9.6. ALIMENTARE CU GAZE NATURALE / INCALZIRE
Alimentare cu gaze-naturale
Pentru ridicarea gradului de confort al locuinţelor şi dotărilor din comuna Siliştea, există dorinţa de
introducere a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale. Principalii consumatori vor fi gospodăriile
populaţiei, unităţile economice, social-culturale şi administrative menţionate în cadrul PUG.
Gazele naturale se vor utiliza:
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-în activitatea de prepararea hranei;
-în gospodăriile populaţiei, prin aprobarea unui foc pentru încălzirea centrală sau sobă;
-pentru instituţii social-culturale, unităţi prestatoare de servicii,brutării,laboratoare,etc.
Pentru alimentarea localităţilor Mărtăceşti, Muchea, Cotu Lung, Cotu Mihalea şi Vameşu
sunt necesare staţii de reglare-măsură şi reţele de distribuţie de joasă presiune.
Dimensionarea reţelei de gaze naturale se va face într-o fază de proiectare ulterioară.
Consum de gaze naturale pentru încălzire:

-

Pentru gospodării individuale (374 in perspectivă):
340 familii x 1,1=3744 familii (în perspectivă în 20 ani)
374 familii x 0,6m3/h =224,4 Nmc/h

-

Pentru obiective social- culturale (se consideră 40 de incaperi )
40 incaperi x 0,6m3/h =24 Nmc/h

Consum de gaze naturale pentru prepararea hranei

-

Pentru gospodării individuale:
374 gospodării x 0,67m3/h =250,58Nmc/h
Pentru obiective social- culturale:
2maşini de gătit x 0,67 =1,34m3/h
TOTAL DEBIT INSTALAT= 500,2 Nmc/h

Consumul anual de gaze naturale se determină în funcţie de debitul orar instalat, de
numărul de ore de funcţionare pe zi şi de numărul zilelor pe an când se utilizează fiecare punct
(aparat) de consum.
-pentru încălzire:
-populaţie: 10 ore/zi x180 zile/an x 224,4 m3/h=403mii m3/an
-instituţii: 6ore/zi x180 zile/an x 24m3/h = 25,92 mii m3/an
-pentru prepararea hranei:
-populaţie:4ore/zi x 365zile x 250,58m3/h = 360 mii m3/an
-instituţii:6ore/zi x 260zile x 1,34m3/h = 2,1mii m3/an
TOTAL: 791mii m3/an
Pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale se propune obţinerea cotei de gaze de la
organele abilitate şi asigurarea fondurilor necesare.
Se vor respecta in principal urmatoarele reglementari si normative, lista lor nefiind
limitativa:
• Legea 10 - 1995 privind calitatea in constructii cu completarile si modificarile ulterioare
• Legea gazelor nr. 351 – 2004 cu completarile si modificarile ulterioare
• SR 8591 – 1997 Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane executate in sapatura
• Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE 2008
– MO 255 bis / 16.04. 2009
• Ordinul 62 / 24.06.2008 privind aprobarea Regulamentului de masurare a cantitatilor de gaze naturale tranzactionate in
România – MO 489 / 01.07.2008
• Normativul P 118 – 1999 de siguranta la foc a constructiilor
• Prescriptia tehnica ISCIR PT A1 – 2010 – Aparate de incalzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos cu puteri
nominale ≤ 400 kW – MO 513 bis /
23.07.2010
• Normele tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de alimentare si de transport gaze naturale, aprobate prin
decizia presedintelui ANRDGN nr. 1220 – 2006 – MO 960 bis / 29.11.2006
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DISTANTELE MINIME DINTRE CONDUCTELE SUBTERANE DE GAZE NATURALE SI DIFERITE INSTALATII,
CONSTRUCTII SAU OBSTACOLE
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
NTPEE 2008
Nr.
Distanta minima in [m] de la
Distanta minima in [m] de la
crt
Instalatia, constructia sau
conducta de gaze din PE de:
conducta
.
obstacolul
de gaze din otel de:
PJ
PR
PM
PJ
PR
PM
1
Cladiri cu subsoluri sau
aliniamente de Terenuri
1
1
2
2
2
3
susceptibile a fi onstruite
2
Cladiri fara subsoluri
0.5
0.5
1
1.5
1.5
2
3
Canale pentru retele termice,
canale pentru instalatii telefonice,
0.5
0.5
1
1.5
1.5
2
televiziune etc.
4
Conducte de canalizare
1
1
1.5
1
1
1.5
5
Conducte de apa, cabluri
electrice de forta, cabluri
0.5
0.5
0.5
0.6
0.6
0.6
telefonice montate direct in sol,
cabluri TV sau caminele
acestor instalatii
6
Camine pentru retele termice,
telefonice si canalizare sau alte
0.5
0.5
1
1
1
1
caminesubterane
7
Copaci
0,5
0.5
0.5
1.5
1.5
1.5
8

9

Stâlpi
Linii de cale ferata, exclusiv cele
din
statii, triaje si incinte industriale:
• In rambleu
• In debleu, la nivelul terenului

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.5*

1.5*

1.5*

2*

2*

2*

Nota: Distantele exprimate in metri se masoara in proiectie orizontala intre limitele exterioare ale
conductelor si constructiile sau instalatiile subterane.
*) De la piciorul taluzului
**) Din axul linei de cale ferata

Conductele, fitingurile si armaturile din PE se monteaza ingropat direct pamânt, adâncimea
minima de montaj fiind de 0,9 m.
Se interzice montarea retelelor de gaze la un nivel inferior celui al bazei fundatiilor cladirilor,
pe trasee paralele cu acestea, pâna la distanta de 2 m de la cladire.
Se interzice montarea de conducte din otel supraterane la mai putin de 20 m de calea
ferata electrificata si/sau linii electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau inalta tensiune.
DISTANTELE DE SECURITATE INTRE STATII SAU POSTURI DE REGLARE SAU REGLARE – MASURARE SI
DIFERITE CONSTRUCTII SAU INSTALATII
Conform Normelor tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
NTPEE 2008.
NR.
Destinatiaconstructiilor
Distantele de siguranta [m], pentru statii de capacitate:
CRT
invecinate
pâna la 6.000 [m3/h]
6.000 … 30.000[m3/h]
peste 30.000
[m3/h]
Presiunea la intrare [bar]
<2
2….6
>6
<2
2…6
>6
<6
>6
1
Cladiri industriale si
depozite de materiale
combustibile
- risc foarte ridicat de
7
10
12
11
13
18
22
27
incendiu, asociat
pericolului de incendiu
- rezistenta redusa la
7
10
15
12
15
20
25
30
foc
- risc mediu sau redus
7*
10
12
10
12
15
20
25
de incendiu
2
Instalatii industriale in
7
10
13
11
13
18
18
27
aer liber
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3

Cladiri civile (inclusiv
cele administrative de
pe teritoriul unitatilor
7*
10
12
10
12
15
20
25
industriale)
- rezistenta mare la foc
7
12
15
12
15
20
25
30
- rezistenta mica la foc
4
Linii de cale ferata
20
20
20
20
20
20
25
30
- curenta
20
20
20
20
20
20
20
25
- de garaj
5
Marginea drumurilor
4**
5
8
4
6
10
6
10
carosabile
6
Linii electrice de inalta
20
20
20
20
20
20
20
40
tensiune
*) Statii de capacitate pâna la 1.000 m3 (si presiune de intrare < 2 bar) se pot alipi de un perete al cladirii invecinate cu
conditia ca peretele cladirii sa fie rezistent la explozie, sa nu aiba goluri (ferestre, usi) pe o lungime care depaseste cu 5
m limitele statiei in ambele directii si pe o inaltime de 3 m deasupra statiei.
**) Pentru posturile de reglare sau reglare – masurare de capacitate pâna la 250 m3/h si presiune de intrare < 2 bar,
distanta minima este de 1,5 m.

Incalzire
Dezideratele privind asigurarea confortului locuitorilor, precum şi cele privind păstrarea
mediului se pot asigura şi prin folosirea judicioasă a lemnului drept combustibil, randamentul cel
mai ridicat la ora actuală fiind realizat prin folosirea încălzirii centrale care utilizează ca sursă de
energie termică cazanele cu gazeificarea lemnului.
Cazanele care folosesc acest sistem prezintă o serie de avantaje fată de arderea lemnului
în sistem clasic, cele mai importante fiind:
• Sistem de injectie a aerului pentru combustie care asigură arderea timp de 6-8 ore;
• Utilizarea unui ventilator pentru injectia aerului permite ca, în momentul opririi alimentării
cu energie electrică a ventilatorului, arderea să se oprească şi temperatura să scadă, evitându-se
astfel pericolul fierberii apei în cazan şi al exploziei;
• Posibilitatea montării unei pompe de sigurantă alimentate de la un acumulator de 12 V
care să permită circulatia apei la un debit redus o perioadă de timp pentru reducerea temperaturii
din cazan prin transmiterea căldurii la instalatie;
• Existenta la modelele mai moderne a unui panou de comandă care controlează
temperatura apei din cazan, viteza ventilatorului şi pompa de încălzire;
• Panoul de comandă prezintă un sistem de protectie electronică la supraîncălzire, astfel că
atunci când temperatura depăşeşte 94°C termostatul de sigurantă va întrerupe alimentarea cu
energie electrică pentru panoul de comandă şi pompa va functiona în continuare pentru a
transmite toată căldura din cazan în instalatie;
Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseşte drept combustibil
peletele (peletii) de lemn rezultate din compactarea (sinterizarea) rumeguşului şi aşchiilor de lemn.
Este un sistem care, pe de o parte, găseşte o utilizare rumeguşului rezultat de la
exploatările forestiere şi care, aruncat în râuri le-ar distruge fauna şi flora prin consumarea
oxigenului şi, pe de altă parte, evită pericolul de explozie pe care îl poate avea arderea ca atare a
rumeguşului în cazane.
În conformitate cu prevederile Normativului I 13 – 2002 pentru proiectarea şi executarea
instalatiilor de încălzire centrală, la centralele termice functionând pe combustibil solid se admite
depozitarea în sala cazanelor a maximum 2 mc. combustibil, într-un buncăr metalic.
Utilizarea combustibilului lichid prezintă avantajul puterii calorifice ridicate şi al depozitării
unor cantităti pentru perioade mai lungi de timp.
Alimentarea cu combustibili de calitate superioară, reglarea corespunzătoare a sistemului
arzător-cazan-coş şi chiar montarea unor filtre permit o reducere la minim a noxelor aeriene emise
(în special eliminarea fumului).
De asemenea, prin montarea rezervoarelor cu pereti dubli cu detectare de pierderi de
combustibil sau montate în cuve un volum minim egal cu volumul combustibilului deversat se
poate elimina poluarea solului şi apei freatice cu produse petroliere.
În conformitate cu prevederile Normativului I 13 – 2002, depozitele de combustibil lichid
montate îngropat cu capacitatea de cel mult 30 mc. se pot amplasa fără restrictii de distantă fată
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de constructii. Un rezervor de consum cu capacitate până la 10 mc. se poate monta într-o încăpere
adiacentă sălii cazanelor, iar un rezervor de consum zilnic cu capacitate de max. 2 mc. se poate
monta, respectând anumite conditii, în sala cazanelor.
În cazul în care se doreşte, se poate realiza alimentarea clădirilor cu gaze petroliere
lichefiate (GPL) în sistem mic-vrac care prezintă avantajul că pot fi utilizate şi pentru prepararea
hranei şi, de asemenea, instalatia de ardere poate fi trecută uşor pe gaze naturale, moment în care
rezervorul poate fi recuperat de către firma care livrează GPL (BUTAN GAS ROMANIA, SHELL
GAS etc.) fără a apărea problemele care apar la demontarea rezervoarelor de combustibil lichid, în
primul rând cele de poluare a mediului şi de pericol de explozie.
În conformitate cu prevederile Normativului I 31 – 1999 pentru proiectarea şi executarea
sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL), distantele de amplasare între un
recipient de stocare de 3000 litri (utilizat în mod curent) şi clădiri de locuit este de 5,0 m şi,
respectiv, 3,0 m fată de limita de proprietate.
În anexele de la RLU sunt indicate distantele minime de sigurantă dintre depozitele de GPL
cu recipiente fixe supraterane şi principalele obiectivele învecinate în conformitate cu prevederile
normativului I 31-1999.
Este recomandabil ca în clădirile de utilitate publică să se monteze centrale termice
evitându-se astfel o multitudine de puncte de foc, unele în încăperi cu aglomerări de persoane. În
general, se vor monta centrale termice pe combustibil lichid, fiind cel mai uşor de utilizat în absenta
gazelor naturale.
În zonele de industrie nepoluantă, mică industrie, spatii depozitare, logistică, se
recomandă, de asemenea, încălzirea centrală putându-se utiliza drept combustibil, după
posibilitate, peletii de lemn, combustibilul lichid şi/sau GPL, functie de posibilitătile financiare ale
investitorului, de agentul termic care trebuie / poate fi folosit, de programul zilnic / anual de
functionare, de posibilitatea de colaborare cu alti utilizatori etc.
Pentru sere ce mai indicată solutie privind alimentarea cu căldură şi apă caldă tehnologică
o constituie utilizarea combustibilului lichid uşor (CLU), combustibil care poate fi stocat în cantitătile
necesare fără a-şi pierde calitătile, are putere calorifică ridicată şi poate încălzi rapid spatiile
deservite, fapt important în cazul unor scăderi bruşte de temperatură, inclusiv primăvara.
Locuintele individuale pot fi încălzite individual cu sobe sau, în situatii deosebite, electric.
Prepararea hranei se va face, ca şi până în prezent, cu butelii de aragaz sau în cazuri
izolate, cu combustibil solid sau electric.
La utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE) trebuie tinut seama de faptul că,
pentru încălzire şi, eventual, prepararea hranei pot fi utilizată energia solară şi biogazul. Acestea
trebuie dublate de surse clasice şi prevăzute cu sisteme de sigurantă cu functionare automată
pentru a preveni accidentele.
Extinderea distributiei de gaze naturale va contribui la creşterea confortului locuitorilor, dar
şi a atractivitătii zonei.
Elementele anvelopei clădirii (opace şi vitrate) trebuie să asigure respectarea prevederilor
Metodologiei de calcul al performantei energetice a clădirilor Mc 001/1,2,3 – 2006 (completată cu
prevederile Ordinului MDRT nr, 2513 din 22.11.2010), în conformitate cu Legea nr. 372 / 2005
privind performanta energetică a clădirilor.
De asemenea, odată cu montarea tâmplăriei cu geam tip Termopan se recomandă
montarea unor sisteme de ventilatie higroreglabile pentru asigurarea unei ventilatii naturale şi
umidităti corespunzătoare conditiilor de confort (un aport minim de aer proaspăt şi o umiditate
interioară de 45…60%), cuplat cu sisteme de evacuare a aerului viciat de la bucătării, băi.
Randamentul cazanelor utilizate pentru încălzirea centrală utilizând hidrocarburi trebuie să
fie peste 92%, urmând a se acorda o atentie deosebită realizării unui ansamblu corect calculat şi
executat arzător – cazan – coş. Coşul va fi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere
al prevenirii incendiilor, respectiv izolat termic şi amplasat la distantă fată de elementele
combustibile ale clădirii, fiind etanş la gaze arse şi scântei.
Instalatiile interioare şi retelele edilitare vor fi realizate cu materiale şi echipamente
performante care să asigure cerintele esentiale privind calitatea conform Legii calitătii în constructii
nr. 10/1995 (reformulate conform Legii 123 / 2007): rezistentă mecanică şi stabilitate; securitate la
incendiu; igienă, sănătate si mediu; siguranta în exploatare; protectia împotriva zgomotului;
economia de energie si izolarea termică; adaptare la utilizare (cerintă recomandată).
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3.9.7. SURSE REGENERABILE DE ENERGIE
Utilizarea surselor regenerabile de energie are efecte deosebit de benefice nu numai prin
creşterea calitătii aerului şi protejarea mediului natural (reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră, stoparea tăierilor arborilor, protejarea florei şi faunei), dar şi în plan economic şi social prin
creşterea securitătii / independentei energetice, creşterea gradului de ocupare a fortei de muncă şi
dezvoltarea mediului de afaceri.
Pentru perioada de început, utilizarea energiei solare se poate face pentru prepararea apei
calde menajere în perioada de vară, urmând ca, pe măsura acumulării experientei şi a aparitiei
unor noi echipamente, să se treacă la alte utilizări: încălzirea spatiilor, producerea energiei
electrice, procese tehnologice, mică industrie.
Prepararea apei calde menajere se poate realiza prin montarea de captatoare solare pe
acoperişul clădirilor, în special a celor individuale. Instalatiile sunt total ecologice, sursa este
practic inepuizabilă şi nu implică echipamente de prelucrare sau transport a resurselor înainte de
utilizare.
O instalatie cu un singur panou solar de 1,8 x 1,5 m permite satisfacerea consumurilor de
a.c.m. pentru 4 persoane în regim de conform mediu (50 litri/pers.zi) sau pentru 2 persoane în
regim de confort ridicat (120 litri/pers.zi). Chiar dacă prepararea a.c.m. cu energie solară este
concentrată cu precădere în perioada verii, este nevoie de o sursă suplimentară de căldură, fiind
necesară montarea unui boiler cu dublă serpentină racordat şi la o centrală termică clasică sau la
reteaua electrică.
Colectoarele solare cu rezervor atmosferic exterior (100-200 litri), nepresurizate, sunt
recomandate pentru activităti sezoniere, cabane şi case de vacantă. Cuplate cu un hidrofor, sunt
solutia ideală pentru zonele în care nu există retea publică de alimentare cu apă.
Colectoarele cu rezervor presurizat exterior (100-240 litri) functionează la presiunea retelei
publice de apă, fiind recomandabile pentru prepararea apei calde menajere în tot timpul anului,
fiind prevăzute cu o rezistentă electrică încorporată comandată printr-un microcomputer.
Colectoarele care stochează apa caldă într-un rezervor de acumulare amplasat în centrala
termică se utilizează la instalatii mai complexe sau de capacităti mari. Montate în baterii, pot
asigura apa caldă pentru pensiuni, hoteluri pe tot timpul anului (prin utilizarea unui agent termic de
tip antigel şi prin racordarea boilerului şi la o sursă clasică de energie termică).
În ceea ce priveşte utilizarea energiei fotovoltaice pentru iluminatul public, aceasta
reprezintă o sursă de economii la bugetul Primăriei şi un factor de confort şi sigurantă pentru
locuitorii comunei. Un exemplu îl constituie montarea pe fiecare stâlp a unui panou fotovoltaic de
60 Wp [pick = la vârf] care, conform prospectelor, pe timpul zilei produce energie electrică şi care,
stocată într-o baterie de 80 Ah, este folosită după apusul soarelui pentru aprinderea unei lămpi tip
LED cu o putere de 8 W şi eficienta luminoasă de 13 lux.
Problema stocării energiei acumulate este practic rezolvată fiind folosite sistemele folosite
la prepararea apei calde menajere prin sisteme clasice.
Este de subliniat faptul că sistemele de utilizare a energiei termice solare trebuie echipate
cu instalatii aferente de automatizare pentru a putea valorifica cât mai deplin şi în conditii de
sigurantă şi confort această energie.
Energia solară poate fi utilizată şi pentru producerea energiei electrice prin utilizarea
celulelor fotovoltaice, solutie care prezintă un interes din ce în ce mai mare mai ales pentru
utilizări locale. Existenta unei game diversificate de panouri fotovoltaice care pot fi montate pe sol,
pe acoperiş sau integrate în clădire (inclusiv cuplate cu izolatia hidrofugă a acoperişului), scăderea
continuă a pretului celulelor, precum şi creşterea capacitătii de stocare a energiei electrice în
acumulatoare sunt premise foarte favorabile pentru ca acest tip de energie să fie folosit nu doar ca
reclamă pentru zone agroturistice ecologice, ci şi pentru asigurarea unor conditii decente de viată
şi educatie în zonele izolate, fără retele de alimentare cu energie electrică sau cu retele cu
capacitate insuficientă sau cu fiabilitate redusă. Investitiile care s-ar face în linii electrice de medie
şi joasă tensiune şi posturi de transformare s-ar putea face în sisteme fotovoltaice care să fie date
în custodia utilizatorilor care ar avea tot interesul să le întretină în bună stare de functionare.
Utilizarea biomasei are în componentă inclusiv utilizarea pentru arderea a lemnului de foc
şi a resturilor agricole, considerate o resursă energetică recuperabilă. În cadrul biomasei care
poate fi folosită pentru producerea căldurii se pot folosi aşchii de lemn, coajă de copac, reziduuri
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de recoltare, rumeguş, reziduuri de tăiere, reziduuri de pădure, coceni de porumb, tulpini de
floarea soarelui, coji de seminte etc. O atentie specială trebuie acordată rumeguşul rezultat de la
tăierea şi fasonarea lemnului care poate fi sinterizat (compactat) astfel încât să rezulte peletii
(peletele) de lemn care pot fi utilizati pentru ardere în cazane speciale şi care prezintă avantajul
lipsei pericolului de explozie pe care îl prezintă arderea rumeguşului. Stocarea combustibilului şi
alimentarea ritmică, automată a focarului sunt elemente care conduc la o functionare cu un grad
sporit de sigurantă şi reducerea la minim a focăritului.
În ceea ce priveşte realizarea unor statii centralizate de biogaz, în conformitate cu
prevederile Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei, distanta minimă de protectie sanitară fată de camere de tratare
biotermică a gunoaielor este de 100 m.
Biogazul produs poate fi utilizat numai pe loc (din cauza presiunii mici a gazului) şi numai
într-o centrală termică prevăzută cu aparatură de sigurantă şi automatizare adecvată şi nu poate fi
folosit de alti utilizatori decât dacă este odorizat, ceea ce ar presupune o sursă de poluare
suplimentară în zonă.
În încăperile cu punctele de consum ale biogazului trebuie prevăzute detectoare automate
de gaze care să actioneze asupra robinetului de închidere (electroventil) a conductei de alimentare
cu biogaz.
In ceea ce priveşte energia eoliană, pentru a fi rentabilă această utilizare, trebuie ca viteza
medie a vântului să depăşească 3,5 m/s, (optim fiind ca viteza vântului să fie cel putin egală cu 4
m/s), la nivelul standard de 10 metri deasupra solului (la care, de altfel, se fac măsurătorile în
cadrul statiilor meteorologice), viteze medii mai reduse ale vântului, respectiv sub 2 m/s făcând
zonele respective neinteresante din punct de vedere eolian.
Sursele regenerabile de energie trebuie încorporate unor sisteme hibride în
concordantă cu structura anvelopei clădirilor şi cu caracteristicile disipative ale acesteia, cu modul
de utilizare a energiei şi, de asemenea, cu conditiile climatice ale zonei. Trebuie, de asemenea, că
pentru functionarea la vârful de sarcină şi în conditii de sigurantă, aceste sisteme trebuie montate
în paralel cu surse clasice de energie şi prevăzute cu echipamente minime de automatizare pentru
evitarea accidentelor, dar şi a disconfortului.
Conectarea la Sistemul Energetic National a surselor generatoare de energie electrică
(panouri fotovoltaice), dar şi conectarea directă la consumatori, trebuie realizată prin intermediul
unor retele inteligente (Smart Grid) care să permită transformarea parametrilor variabili ai energiei
solare, respectiv eoliene la parametrii constanti, compatibili cu utilizatorii.
Este tot mai evident că teritoriile bine administrate, inclusiv sau mai ales la nivelul
comunelor, pot juca un rol cheie în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Efortul colectiv al
autoritătilor locale şi investitorilor privati trebuie privit ca o oportunitate de a retehnologiza sistemul
actual de producere a energiei prin introducerea de solutii adecvate care, transformate în investitii
viitoare, vor asigura dezvoltarea economică a tării pe bază de energie durabilă. De asemenea,
este necesară valorificarea cât mai intensă şi deplină a potentialului SRE şi, nu în ultimul rând, a
tehnologiilor industriale cu eficientă energetică înaltă.
În acest context trebuie mentionată crearea posibilitătilor de a oferi spatiu public pentru
instalarea de echipamente energetice locale de generare (în particular terenuri închiriate
companiilor private care realizează instalatii de producere a energiei electrice prin intermediul
captatoarelor fotovoltaice).
Se vor respecta în principal următoarele reglementări normative, lista lor nefiind limitativă:
• Ordinul ANRE nr. 49 / 2007 privind delimitarea zonelor de protectie şi de sigurantă aferente capacitătilor
energetice – MO 865 / 18.12.2007
• Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al
populatiei
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3.9.8. GOSPODARIE COMUNALA

Propuneri privind amenajarile pentru sortarea, colectarea, depozitarea si valorificarea
deseurilor
Aplicarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor implică schimbări majore ale practicilor
actuale. Implementarea acestor schimbări va necesita participarea tuturor segmentelor societăţii:
persoane individuale în calitate de consumatori, întreprinderi, instituţii social-economice, precum şi
autorităţi publice.
Prin implementarea prevederilor legale în activitatea curentă a agenţilor economici şi a
administraţiilor publice locale, se preconizează că impactul gestionării deşeurilor asupra mediului şi
sănătăţii umane se va reduce semnificativ.
Pentru toate categoriile de deseuri se va respecta HG. nr. 856/2002 privind evidenta
gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzând deseurile, inclusiv deseurile
periculoase.
Deseurile generate: municipale, colectate selectiv, inerte, namoluri de la statiile de epurare,
se vor colecta selectiv si se vor preda pentru valorificare/ eliminare la societăti specializate
autorizate, conform contractului de prestări de servicii. Se vor respecta prevederile OUG nr.
78/2000 privind regimul deseurilor, aprobată prin Legea nr. 27/2007.
Deseurile municipale si asimilabile din comert (deseuri menajere, deseuri asimilabile cu
cele menajere) vor fi colectate în pubele din PVC cu capac etans si transportate la depozitul
conform Muchea din imediata vecinatate, în baza unui contract încheiat cu o firma de salubritate.
Namolurile rezultate de la cele 4 statii de epurare, deshidratate pe paturile de uscare vor fi
valorificate in agricultura.
Deseurile de cadavre de animale vor fi colectate si depozitate temporar intr-un spatiu
frigorific urmand sa fie transportate si eliminate de catre un operator autorizat pe baza de contract.
Deseurile de echipamente electrice si electronice, se vor colecta conform graficului impus
de programului „Marea Debarasare”.
Obiectivele specifice pentru gestionarea deşeurilor sunt:
o asigurarea celor mai bune opţiuni pentru colectarea şi transportul deşeurilor municipale, în
vederea unei cât mai eficiente valorificări şi eliminări a acestora pentru asigurarea unui
management ecologic raţional;
o reutilizarea, reciclarea, tratarea în vederea recuperării sau eliminării
o eliminarea corespunzătoare a deşeurilor din construcţii şi demolări;
o prevenirea eliminării necontrolate pe soluri şi în apele de suprafaţă a nămolurilor orăşeneşti
provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate;
o adoptarea şi implementarea de măsuri în vederea prevenirii generării deşeurilor de
ambalaje, asigurării valorificării şi reciclării şi minimizarea riscului determinat de substanţele
periculoase din ambalaje,
o punerea în practică a obiectivelor Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor.
Priorităţile în gestionarea deşeurilor pe termen mediu şi lung sunt următoarele: prevenirea
generării deşeurilor, reciclarea, valorificarea energetică şi în final depozitarea acestora.
Neatingerea tintelor din Planurile de Management al Deseurilor poate fi cauzata de
urmatoarele dificultati:
-neconstietizarea populatiei (educatia);
-dificultati economice;
-intarzierea implementarii unui sistem imbunatatit de luare a deciziilor si de crestere a
responsabilitatii institutiilor publice.
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Cadrul legislativ pentru organizarea, conducerea şi administrarea servicului public de salubrizare a
localităţilor:
 Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor ;



















Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor;
Ordinul comun al Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi Ministerului Integrării Europene nr. 1364/1499
pentru aprobarea Planurilor regionale de gestionare a deşeurilor ;
Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a
planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor ;
Ordinul Ministerului Mediului şi Gospodãririi Apelor nr. 775/2006 pentru aprobarea listei localităţilor izolate care pot
depozita deşeurile municipale în acele depozite cu condiţia sã îndeplinească unele din prevederile HG nr. 349/
2005 privind depozitarea deşeurilor ;
Hotararea Guvernului nr. 128/ 2002 privind incinerarea deşeurilor ;
Ordonanţa de Urgenţã nr. 196/2005 aprobatã şi modificatã de Legea nr.105/25.04.2006 privind Fondul de Mediu;
Hotărârea nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor ;
Ordinul MMGA şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale nr. 344/708/ 2004 privind aprobarea
normelor tehnice pentru protecţia mediului, şi în particular, a solului, când nãmolul provenit de la staţiile de epurare
este folosit în agriculturã;
Hotararea Guvernului nr.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate ;
Hotararea Guvernului Nr. 1132 din 18 septembrie 2008 privind regimul bateriilor şi acumulatorilor şi al deşeurilor de
baterii şi acumulatori;
HG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz ;
Hotărârea nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje , modificată şi
completată;
Hotărârea nr. 1470 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei naţionale de gestionare a deşeurilor şi a
Planului naţional de gestionare a deşeurilor ;
Hotărârea nr. 1037 /2010 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice;
Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor
pentru activitatile specifice serviciului de salubrizare a localitatilor;
Ordinul nr.110/2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
Ordinul nr.111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localitatilor;
Ordinul nr.112/2007 privind aprobarea Contractului - cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localitatilor;

Planuri privind gestionarea deseurilor:




Planul Regional de Gestionare a Deseurilor
Planul Judetean de Gestionare a Deseurilor (aprobat prin HCJ Braila nr. 26/2009)
Planul de investitii pe termen lung pentru perioada 2008-2038 “Managementul integrat al deseurilor in judetul
Braila” - Master Plan(aprobat prin HCJ Braila nr. 95/2009)

3.10. PROTECTIA MEDIULUI- propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii mediului în contextul
noului Plan Urbanistic General al comunei Siliștea
3.10.1. Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare majora (emisii, desecari, etc.) /
Epurarea si preepurarea apelor uzate
Sensul dezvoltării durabile al aşezărilor umane îl constituie asigurarea unui mediu sănătos
şi coerent sub raport funcţional şi cultural, la nivelul localităţilor urbane şi rurale, precum şi al reţelei
de localităţi în teritoriu, în condiţiile păstrării echilibrului faţă de complexul de resurse ale capitalului
natural.
Responsabilitatea pentru calitatea mediului în zone urbane şi pentru luarea măsurilor
necesare remedierii sau îmbunătăţirii calităţii acestui mediu revine autorităţilor locale.
Analiza situaţiei existente a cadrului natural al comunei Siliștea a condus la evidenţierea
disfuncţionalităţilor existente la momentul actual, cauzate de factori naturali a căror acţiune este
accentuată pe un fond antropizat. În acest context se pot propune unele măsuri de prevenire şi
diminuare a riscurilor naturale - geomorfologice şi hidrologice, măsuri de conservare, protejare şi
reabilitare a condiţiilor de mediu, în vederea unei valorificări echilibrate şi durabile a potenţialului
natural. Pentru a se reduce efectele poluării se vor avea în vedere respectarea normelor în vigoare
privind regimul deşeurilor, emisiilor şi deversărilor de substante poluante în mediul înconjurător.
În ceea ce priveşte diminuarea surselor de poluare a apelor se vor respecta revederile G.H.
Nr.352/2005 care modifică şi completeză H.G. NR.188/2002 - NTPA 002 privind conditiile de
evacuare a apelor uzate în retelele de canalizare a localitătilor şi direct în statiile de epurare şi
limitele admise conform normelor şi legilor în vigoare.
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Valorile limită pentru apele subterane vor respecta valorile admise conform legii 458/2002 –
privind calitatea apei potabile modificată şi completată prin legea Nr.311/2004.
Valorile concentratilor agentilor poluanti specifice activitătilor desfăşurate pe raza localitătii,
prezenti în solul terenurilor nu vor depăşi limitele prevăzute în ordinl MAPPM 756/1997.
Se va avea în vedere ca nivelul de zgomot în apropierea unitătilor economice productive să
respecte STAS10009/1988, respectiv 65 Db.
Emisiile în sol vor respecta valorile limită de emisie stabilite de legislatia în vigoare.
Obiective şi măsuri privind reducerea poluării apei
Obiectiv strategic de mediu: Limitarea poluării la nivele care să nu producă un impact
semnificativ asupra calităţii apelor (apa de suprafaţă, apa potabilă, apa subterană)
Obiectiv specific de mediu: Respectarea valorilor limită legale pentru concentraţiile de
poluanţi în apele reziduale.
Apa din pânza freatică a fost afectată în decursul timpului de depunerile de deşeuri
depozitate haotic, inclusiv deşeurile de la creşterea animalelor, de asemenea, lipsa unui sistem de
colectare şi epurare a apelor menajere de la populatie a condus la infiltratii în acest strat acvifer
făcându-l nepotabil.
Principalele măsuri ce vizează îmbunătățirea calității apelor sunt următoarele:
-Una dintre cele mai importante măsuri de reducerea a poluării apelor o reprezintă
realizarea şi punerea în funcţiune a staţiei de epurare a apelor uzate, lucru care se va realiza în
anii următori, atât pentru staţia de epurare aferentă comunei, cât şi pentru staţiile de epurare ale
agenţilor economici; de asemenea, realizarea sistemului de canalizare in localitate.
- Indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere vor trebui să respecte limitele stabilite în
NTPA 001/2002 ;
- Realizarea perimetrelor de protecţie la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare;
- Colectarea selectivă a deşeurilor menajere
- Colectarea separată a deşeurilor provenite de la creşterea animalelor (gunoi de grajd),
depozitarea pe o platformă special amenajată şi transformarea acestuia în compost, ce poate fi
folosit ca îngrăşământ natural.
- Realizarea de rigole si santuri pentru dirijarea si preluarea apelor pluviale de catre
receptorul natural.
.
Obiective şi măsuri pentru gestionarea calităţii aerului
Obiectiv strategic de mediu: Limitarea emisiilor în aer la niveluri care să nu genereze un
impact semnificativ asupra calităţii aerului în zonele cu receptori sensibili;
Obiectiv specific de mediu: Respectarea valorilor limită legale pentru concentraţiile de
poluanţi la emisie (surse staţionare dirijate, surse mobile);
Se vor respecta măsurile de management pentru toate obiectivele prevăzute în plan cu
respectarea legislaţiei specific: Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.
Principalul factor poluant al aerului de pe teritoriul comunei Siliștea este reprezentat de
noxele produse de circulatia rutieră, atât de cea de tranzit, cât şi cea locală. Emisia admisibilă de
gaze auto după normele europene ECO 15-40 este următoarea CO(g/km)= 15-27; Hc +
NO2(g/km) =5,8-8,7.
Influenta acestora este percepută pe o adâncime mică de 10-20 m în zona de locuinte.
La îmbunătătirea calitătii aerului ambiental pot contribui:
- calitate sistemului de rulaj al drumurilor
- plantari ale terenurilor degradate, dar şi realizarea unor perdele verzi de protectie pe
marginea strazilor;
- reducerea emisiilor de la sistemele de încălzire individuale prin utilizarea gazelor naturale
drept combustibil;
- conştientizarea conducerilor unităţilor poluatoare în vederea automonitorizării emisiilor;
- asigurarea controlului emisiilor la sursele industriale şi instalarea de echipamente de
depoluare la toate sursele cu impact major.

173

Obiective privind reducerea zgomotului si a vibratiilor
Obiectiv strategic de mediu: Limitarea, la surse, a poluării fonice în zonele cu receptori
sensibili la zgomot; Limitarea nivelurilor de vibraţii;
Obiectiv specific de mediu: Respectarea valorilor limită legale pentru protejarea receptorilor
sensibili la poluarea fonica; protejarea receptorilor sensibili la vibraţii;
Se vor respecta limitele maxime admisibile pentru zgomot şi vibraţii: HG nr. 321/2005, HG
nr. 674/2007, STAS 10009-88.
In comuna Siliștea nivelul de zgomot este acceptabil şi nu depăşeşte limitele impuse prin
lege.
Pentru a reduce nivelul de zgomot de la diferite surse situate în vecinătatea zonelor locuite,
se impun următoarele obiective şi măsuri:
- elaborarea unor măsuri de diminuare a zgomotului din traficul auto prin limitări de viteză;
- eliberarea de certificate de urbanism în zona locuită numai pentru unităţi negeneratoare
de zgomot;
- repararea drumurilor pentru fluidizarea traficului auto;
- folosirea de panouri fonoabsorbante (in cazul in care se constata valori mari ale
zgomotului).
-deoarece multe autovehicule au un grad mare de uzură, fiind importante surse de zgomot
şi vibraţii este necesară o verificare permanentă a stării tehnice a acestora şi admiterea lor în
circulaţie numai în cazul când îndeplinesc toate condiţiile de funcţionare.
Obiective si masuri pentru reducerea poluarii solului
Obiectiv strategic de mediu: Limitarea impactului negativ asupra solului;
Obiectiv specific de mediu: Reducerea degradării solului ca urmare a activităţilor
desfăşurate în etapele de implementare ale planului;
Se vor respecta măsurile privind poluarea şi degradare solului şi subsolului cu respectarea
prevederilor legislaţiei în vigoare: Ordin nr. 756/1997, Ordin nr. 344/2004, HG nr. 1403/2007;
Prinicpalele surse de poluare a solului sunt reprezentate de depozitarea haotică a
deşeurilor, gunoaielor de grajd, lipsei unui sistem de colectare şi epurare a apelor uzate menajere,
de folosirea în exces până în anul 1989 a îngrăşăminteleor chimice, pesticidelor şi ierbicidelor ce
pot conduce la infiltratii în sol şi apele subterane.
Măsurile şi solutiile propuse în cadrul PUG vizează următoarele aspecte:
- Colectarea selectivă a deşeurilor menajere.
- Colectarea separată a deşeurilor provenite de la creşterea animalelor (gunoi de grajd),
depozitarea lor pe o platformă special amenajată şi transformarea acestuia în compost, ce poate fi
folosit ca îngrăşământ natural.
- Realizarea sistemului de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.
- Ierbicidele, pesticidele şi îngrăşămintele chimice, inclusiv gunoiul de grajd, vor fi folosite în
cantitătile ce vor rezulta în urma unor studii OJSPA.
3.10.2. Depozitarea controlata a deseurilor menajere si industriale
Obiective şi măsuri pentru gestionarea deşeurilor menajere
Obiectiv strategic de mediu: Respectarea legislaţiei privind colectarea, depozitarea şi
valorificarea/eliminarea deşeurilor;
Obiectiv specific de mediu: Colectarea şi depozitarea deşeurilor, în conformitate cu
prevederile legale;
Se vor implementa obiectivele privind managementul corespunzător al deşeurilor; de
asemenea, se vor respecta măsurile privind poluarea şi degradarea solului şi a subsolului cu
respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare: Ordin nr. 756/1997; HG nr. 349/2005; Ordin nr.
344/2004; HG nr. 1403/2007; Legea nr. 211/2011;

-

Principalele obiective ale PJGD Braila sunt:
Depozitarea deseurilor în conformitate cu cerintele legislatiei în domeniul gestionarii
deseurilor în scopul protejarii sanatatii populatiei si a mediului;
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-

-

Extinderea colectarii selective a deseurilor în vederea recuperarii materialelor ce pot fi
valorificate; colectarea selectivă a deşeurilor menajere prin înfiintarea unor puncte pe
teritoriul localitătii pentru colectarea ambalajelor în vederea valorificării acestora;
Închiderea actualelor spatii de depozitare din mediul rural si urban care nu îndeplinesc
cerintele legislatiei de protectia mediului;
Realizarea unor facilitati de depozitare temporara a deseurilor pentru eficientizarea
transportului acestora;
Colectarea separată a deşeurilor provenite de la creşterea animalelor (gunoi de grajd) şi a
deşeurilor verzi, depozitarea pe o platformă special amenajată şi transformarea acestuia în
compost, ce poate fi folosit ca îngrăşământ natural.

Schema de management pentru zona 1 Braila

Obiective şi măsuri pentru gestionarea deşeurilor industriale
În ceea ce priveşte substantele periculoase şi toxice, deseurile industriale, se recomandă:
a) monitorizarea la nivelul agentilor economici prin intermediul fişelor de magazie, verificarea
modului de depozitare şi manipulare, precum şi instruirea personalului care are acces la
acestea;
b) toate echipamentele şi instalatiile utilizate în desfăşurarea activitătii societătilor productive,
a caror avarie sau functionare necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ
asupra mediului, vor fi întretinute în conditii optime de lucru.
c) crearea facilitatilor necesare colectarii separate a deseurilor “speciale”: deseuri de
echipamente electrice si electronice, deseuri din constructii si demolari, vehicule scoase din
uz, namoluri de la statiile de epurare;
d) deşeurile transportate pentru recuperare sau eliminare trebuie transportate doar de o
societate autorizată pentru astfel de activităti cu deşeuri; deşeurile trebuie transportate doar

175

de la locul producerii lor la amplasamentul de recuperare/eliminare fară a afecta în sens
negativ mediul şi în conformitate cu legislatia şi protocoalele nationale; transportul
deşeurilor se va face conform Ordinului Comun 2/211/118/2004;
3.10.3 Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri si taluzuri, plantari de zone
verzi, etc.
Masuri privind stoparea deşertificării
Se apreciază, că în prezent în Romănia seceta şi fenomenul deşertificării sunt unii dintre
factorii cei mai importanţi care afectează starea de calitate a solurilor. Deşertificarea este un
fenomen foarte complex, integrat, care afectează clima, solurile, flora, fauna şi omul. Deşertificarea
este rezultatul a doi factori principali: seceta puternică, prelungită şi supraexploatarea de către om
a terenurilor din zone deja aride.
Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării din 1994, a definit deşertificarea
ca “un proces complex de degradare a terenurilor din zonele aride, semiaride şi subumede,
datorită diverşilor factori, printre care schimbările climatice şi activităţile umane”.
Procesele principale de degradare care contribuie la dezvoltarea deşertificării sunt
distrugerea covorului vegetal prin supraexploatare şi defrişare, eroziunea solului prin apă sau vânt,
deteriorarea structurii, compactarea, formarea crustei, scăderea porozităţii şi a permeabilităţii,
salinizarea, poluarea, la care se adaugă diminuarea drastică a resurselor de apă.
Extinderea deşertificării este indisolubil asociată cu seceta, care de regulă o precede, astfel
că poate să apară şi în regiuni care nu sunt vecine pustiurilor, dar sunt afectate de secete
prelungite. În teritoriu, deşertificarea este precedată de reducerea suprafeţelor acoperite cu
vegetaţie, intensificarea severă a eroziunii prin apă şi vânt, crustificarea şi compactarea solului,
sărăcirea drastică a solurilor în materie organică şi elemente nutritive, creşterea frecventă a duratei
şi a intensificării perioadelor de secetă, creşterea progresivă a încălzirii atmosferei.
Aceste fenomene au, evident, consecinţe dezastruoase asupra mediului, economiei şi
societăţii.
În România, problema secetei şi deşertificării s-a bucurat de o anumită atenţie în cercetare
prin programul de combatere a secetei coordonat de A.S.A.S. (Canarache, 2000) sau cele privind
“Strategia naţională” şi respectiv „Programul de acţiune privind combaterea secetei, a deşertificării
şi degradării terenurilor” coordonate de I.C.A.S. sub egida Ministerului Apelor, Pădurilor şi
Protecţiei Mediului, elaborate în anul 2000.
Pentru a atenua sau chiar contracara influenţa factorilor restrictivi şi a preveni tendinţele de
evoluţie negativă a resurselor de sol-teren este necesară aplicarea unor măsuri şi lucrări cu
caracter preventiv sau ameliorativ care să menţină şi să crească funcţionalitatea ecosistemelor
terestre şi geosistemelor continentale şi îndeosebi productivitatea şi biodiversitatea.
Prin aceasta se realizează o restaurare ecologică ce poate lua diferite aspecte, de la o
simplă redresare sau reconstituire ecologică a funcţiilor solului în ecosistem, la o ameliorare
ecologică ce duce la îmbunătăţirea funcţiilor naturale în ecosistemul terestru sau chiar la o
reconstrucţie ecologică, prin refacerea completă a solului şi instalarea unor biogeneze diferite de
cele iniţiale.
Principalele masuri de protectie şi ameliorare a solurilor în România sunt:
- împădurirea terenurilor degradate prin eroziune şi poluare intensivă;
- amendarea păşunilor naturale;
- valorificarea terenurilor agricole abandonate;
- reabilitarea lucrărilor de amenajare antierozională şi extinderea acestora pentru
asigurarea protecţiei întregii suprafeţe cu risc de eroziune;
- reducerea suprafeţelor cu culturi de prăşitoare pe versanţi;
- reabilitarea şI modernizarea amenajărilor pentru irigaţii;
- modernizarea lucrărilor de îndiguire şi desecări şi extinderea acestora în ariile afectate de
exces de umiditate şi desecări;
-extinderea lucrărilor de ameliorare a solurilor nisipoase;
- corectarea reacţiei chimice prin amendamente cu calciu;
- refacerea rezervei de materie organică din sol, mai ales pe terenurile arabile;
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- reducerea poluării cu substanţe chimice, cu deşeuri, reziduuri lichide, nămoluri,etc. ;
- retehnologizarea exploatărilor petroliere, modernizarea tehnologiilor de haldare a
deşeurilor şi reziduurilor solide, inclusiv al reconstrucţiei ecologice al învelişului de sol;
- infiinţarea de perdele forestiere de protecţie în zonele semiaride;
- executarea de lucrări de consolidare a terenurilor în pantă şi de combatere a torenţilor,
susţinute cu plantaţii forestiere.
Pentru restaurarea calităţii solurilor agricole şi reconstrucţia ecologică a terenurilor
degradate, bazate pe studii complexe prealabile este necesar un efort financiar.
Diminuarea riscurilor geomorfologice
Riscul geomorfologic este cauzat de agenţii externi (îngheţul/dezgheţul, apa din precipitaţii)
a căror acţiune prin procese geomorfologice actuale este exacerbată în contextul favorabilităţii
substratului geologic şi al utilizării actuale a terenurilor.
Măsuri de diminuare a efectelor negative ale proceselor geomorfologice actuale:
- executarea de lucrări agrotehnice, care să transforme scurgerea liniară în nonliniară;
- colectarea eficientă a apelor de suprafaţă prin lucrări agrotehnice şi hidrotehnice;
- îmbunătăţirea drenajului natural al substratului prin lucrări hidroameliorative,
pedoameliorative (nivelare, terasare); recomandăm plantaţii pomicole noi sau împăduriri; plantarea
unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie să elimine
supraumezeala; însămânţarea cu specii cu talie mică şi medie, care să compactizeze covorul
vegetal ierbos şi să reducă eroziunea în suprafaţă şi eroziunea liniară;
- interzicerea executării arăturilor conform liniei de pantă şi reconsiderarea agrotehnicilor de
lucru;
- interzicerea defrişărilor în scopuri edilitare.
Prevenirea şi diminuarea fenomenelor de risc hidrologic
Recomandările noastre vizează diminuarea riscului generat de procese hidrodinamice
staţionare cât şi de cele active:
- eliminarea excesului de apă de la nivelul podurilor de terasă şi în lunci, acolo unde este
posibil, prin plantarea unei vegetaţii forestiere sau ierboase care prin consum şi evapotranspiraţie
să elimine supraumezeala;
- executarea de canale de drenaj a suprafeţelor plane cu exces de umiditate şi reabilitarea
celor existente;
- realizarea de drenaje de adânc, lucrări hidroameliorative de colectare şi drenaj subteran
(puţuri, conducte subterane orizontale) care să elimine surplusul subteran de umezeală;
- realizarea unor parcuri - zăvoaie care să exploateze şi să redistribuie surplusul de apă din
lunci şi care să aibă şi rolul unui culoar verde;
- optimizarea scurgerii subterane prin redimensionarea canalizării în funcţie de valoarea
asigurată a ploii la care se adaugă consumul menajer şi industrial;
- realizarea de canale marginale şi sisteme de canalizare de suprafaţă (şanţuri, rigole), mai
ales pentru străzile aflate în pantă, care să asigure transferul surplusului de debit spre colectori
naturali sau spre canale colectoare subterane;
- realizarea unor amenajări pomicole sau forestiere pentru reţinerea şi transferul întârziat al
cantităţilor de precipitaţii;
- interzicerea amplasării construcţiilor în zona de luncă inundabilă;
3.10.4. Organizarea sistemelor de spatii verzi
Bilantul suprafetelor amenajate ca spatii verzi
Zona verde reprezintă o condiţie indispensabilă a vieţii urbane normale, avand în primul
rând un rol estetic, dar au şi rol în regularizarea umidităţii aerului şi temperaturii. Din aceste motive,
autorităţile locale au ca obiective extinderea şi reabilitarea spaţiilor verzi.
Conform - Legii nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, autorităţile administraţiei publice locale au
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obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 26 m 2/locuitor,
până la data de 31 decembrie 2013.
Fata de cele prezentate anterior, se realizeaza un Bilant real al suprafetelor amenajate ca spatii
verzi, (cf. Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, a
Legii 313/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea
spatiilor verzi din zonele urbane, HGR 525/1996 + HGR 490/2011 si ORDIN MIN. Sanatatii 119/2014), dupa cum

urmeaza:
a- spatii verzi pentru agrement – parcurile situate in satele Siliștea (0,71 ha), Cotu Lung
(0,48), Muchea (1,20 ha) = 2,39 ha; - intra in bilantul general la pozitia SPATII VERZI, SPORT,
AGREMENT, PROTECTIE;
b- spatii verzi publice de folosinta specializata, aferente dotarilor publice – cimitirele (5%
din suprafata lor) din satele Siliștea, Cotu Lung, Muchea, Martacesti – 1,69 ha x 5% = 0,08 ha; intra in bilantul general la pozitia GOSPODARIA COMUNALA, CIMITIRE;
c- spatii verzi publice de folosinta specializata, aferente dotarilor publice – institutii si
servicii (mai putin cimitirele) - 10% din suprafata ocupata de 20,52 ha conform bilant generalpozitia INSTITUTII SI SERVICII DE INTERES PUBLIC; 10% x 20,52 ha= 2,05 ha;
d. spatii verzi aferente unitatilor industriale, depozitari, unitati agricole, asimilate cf.
Legii 313/2009, ca culoare de protectie fata de infrastructura tehnica: - 20% din suprafata ocupata
de 217,39 ha conform bilant general - UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITE, UNITATI
AGROZOOTEHNICE; 20% x 217,39 ha= 43,47 ha;
e- culoare de protectie fata de infrastructura tehnica: fasiile plantate publice de-a lungul
principalelor cai de circulatie rutiera, in suprafata de : 0,53 ha, dupa cum urmeaza:
-sat Vamesu: strada mediana : 3 m latime x 126 m lungime = 0,04 ha;
strada longitudinala : 3 m latime x 100 m lungime = 0,03 ha;
-sat Cotu Mihalea : strada longitudinala : 5 m latime x 483 m lungime = 0,15 ha;
-sat Muchea: strada mediana : 3 m latime x 916 m lungime = 0,27 ha;
strada longitudinala : 2,5 m latime x 139 m lungime = 0,04 ha;
Se poate realiza astfel, o suprafata de spatii verzi totala de 48,52 ha, pentru fiecare
locuitor (1587 populatie stabila la recensamantul 2011) revenind 305,73 mp. / locuitor, superior
normelor in vigoare de 26,00 mp/locuitor.
Recomandările privind amenajarea eco - funcţională a spaţiilor verzi sunt in
concordanta cu normele internaţionale privind îmbunătăţirea suprafeţelor de spaţii verzi; în viitor
Consiliul Local trebuie să acorde un loc aparte pentru:
-mărirea suprafeţelor de spaţii verzi;
-locuri de joacă pentru copii;
-eliminarea diletantismului în proiectarea, execuţia şi întreţinerea spaţiilor verzi;
-se vor realiza plantatii in zonele cu terenuri degradate;
-faţă de zona de unitati productive se vor realiza spatii de protectie de minim 15 m latime;
-prioritară este prezervarea speciilor şi a asociaţiilor vegetale ce rezistă în zonele intens
poluate;
-utilizarea principiilor ecologiei şi tehnicilor reconstrucţiei logice ca un component de seamă
în amenajările peisagere;
-educaţia populaţiei pentru mediu care trebuie să cuprindă şi elemente de arhitectură
peisageră şi de comportament în spaţiul în care trăim zilnic.
-integritatea şi structura pădurii care se cer menţinute la un nivel cât mai mare de
naturalitate.
-principiile moderne de gestionare şi management ecologic care impun crearea unei reţele
de coridoare verzi de legătură.
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3.10.5. Delimitarea orientativa a zonelor protejate si restrictiile generale pentru conservarea
patrimoniului natural si construit
Teritoriul administrativ al comunei Siliştea (4%) este situat în aria de protecţie specială
avifaunistică Lunca Siretului Inferior ROSPA 0071, declarată prin HG nr. 1284/2007 privind
declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România. Zona se află în calea migraţiei speciilor de păsărilor acvatice,
specii de păsări enumerate în Anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE.
Aria de de protecţie specială avifaunistică ROSPA0071 - Lunca Siretului Inferior găzduieşte
efective importante ale unor specii de păsări protejate. Este o zonă de subsidenţă cu altitudini
reduse (aprox. 5m), în care se întâlnesc păduri de luncă. Flora de luncă joasă inundabilă este
intens reprezentată de asociaţii vegetale specifice din genurile Pragmites, ţvpho. Nirnphoides,
Scirpus şi altele.
Situl de importanta comunitara ROSPA0071 "Lunca Siretului Inferior" este atribuit in
custodie Asociatiei pentru Conservarea Diversitatii Biologice Focsani, in baza conventiei de
custodie nr. 0046/23.02.2010. Pana in prezent, nu exista un plan de management al acestei arii
protejate.
Vulnerabilitate: Activităţi antropice cu impact negativ asupra ecosistemului: păşunat,
pescuit, vânătoare, extragere de nisip şi pietriş, poluarea apei.
3.10.6. Zonele propuse pentru refacere peisagistica si reabilitare urbana
Raportul natural – antropic reliefat în tipologia peisajului
În cea mai mare parte a teritoriului administrativ, mai ales în intravilan, elementele de
naturalitate se află în acord sau într-o relaţie neutră cu spaţiul construit.
Pentru spaţiul extravilan sunt vizate în special arealele degradate de procese
geomorfologice actuale unde propunem extinderea suprafeţelor forestiere existente sau chiar
înfiinţarea unor noi suprafeţe sub forma unor cordoane orientate vest-est (în cazul teraselor), cu rol
de protecţie antierozională, dar şi cu rol peisagistic.
In cazul in care va exista in viitor o dinamica puternica a numarului de unitati productive, se
vor lua in considerare unele măsuri de izolare ”verde” cu perdele forestiere de protecţie care să se
desfăşoare în lungul căilor de comunicaţie, precum şi alternarea unităţilor productive cu zone verzi
care să confere acestora o ambianţă naturală, ştiut fiind faptul că 1 m liniar de spaţiu verde reduce
pulberile cu cca. 30% şi zgomotul cu cca. 8-10 dB.
Ţinând seama de evoluţiile tehnicilor de producţie agricolă, industrială şi de politicile în
materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructură, precum şi de schimbările
economice la nivel regional şi naţional, care continuă în multe cazuri să accelereze transformarea
peisajelor naturale sau seminaturale în peisaje antropice, se impune o îmbinare armonioasă a
celor două categorii, astfel încât să răspundă voinţei publice de a se bucura de o calitate crescută
a peisajelor. Acesta este un element esenţial al bunăstării sociale şi individuale şi protecţia,
managementul şi amenajarea acestuia implică drepturi şi responsabilităţi pentru fiecare.
Suprafeţe propuse ca arii naturale cu specii cu valoare deosebită
Nu sunt propuneri.
3.10.7. Concluzii – prioritati si propuneri
Strategia de amenajare şi dezvoltare a spaţiului. Etape şi obiective care
vizează cadrul natural
Analiza situaţiei existente a reliefat pe de o parte cele mai mari oportunităţi legate de
componentele naturale ale teritoriului, care se constituie în elemente de favorabilitate ale
dezvoltării, iar pe de altă parte disfuncţionalităţile legate de fiecate componentă naturală în parte.
Evidenţierea acestor elemente pozitive si negative constituie un atu în evoluţia teritorială şi obligă
la fixarea unor priorităţi în dezvoltarea viitoare a spaţiului.
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Obiectivul general care derivă din parcurgerea etapei diagnostic şi care trebuie urmărit în
planul urbanistic general îl constituie valorificarea durabilă a potenţialului natural şi
conservarea, reabilitarea şi protecţia componentelor mediului natural, în contextul creşterii
economice echilibrate şi al expansiunii edilitare.
În vederea realizării acestui obiectiv este necesară elaborarea unei strategii care să
vizeze următoarele direcţii de dezvoltare:
- reducerea impactului fenomenelor de risc natural asupra teritoriului;
- ameliorarea sau eliminarea riscurilor antropice asupra mediului;
- conservarea şi protecţia mediului în contextul creşterii economice şi edilitare;
- valorificarea resurselor naturale;
- optimizarea funcţiilor urbane şi îmbunătăţirea raportului dintre funcţiile economice şi
componentele cadrului natural.
Strategia de amenajare a teritoriului urban este orientată spre satisfacerea cerinţelor de
amenajare a unei structuri urbane proprii teritoriului administrativ al comunei Siliștea.
Propuneri pentru reducerea şi controlul poluării pe teritoriul administrativ al
Comunei Siliștea
Deşi nivelul concentraţiei diverselor noxe în mediu nu depăşeşte semnificativ concentraţia
maximă admisă reglementată prin standardele de mediu (conform Ordinului nr. 1268/2008),
prezenţa diverselor categorii de agenţi poluanţi generează la nivel mai mult sau mai puţin localizat,
disconfort care afectează populaţia rezidentă.
Măsurile propuse pentru eliminarea acestuia sunt:
- monitorizarea valorilor de trafic (zgomot, vibraţii, emisii de gaze) pe arterele principale, cat
şi pe alte artere de importanţă mai redusă;
- monitorizarea emisiilor de la unitatile productive în concordanta cu datele din autorizaţiile
de mediu emise, pentru a urmări eventuale valori de poluare cumulativă;
- monitorizarea metalelor grele şi a altor substanţe potenţial periculoase din sol, în scopul
evitării poluării pânzei freatice, precum şi monitorizarea periodică a pânzei freatice pe teritoriul
comunei;
- stabilirea corectă şi monitorizarea atentă a emisiilor cu caracter poluant provenite de la
unitatile zootehnice, cu impact nu doar asupra mediului, ci şi asupra posibilităţilor de locuire a
zonei;
- monitorizarea firmelor care gestionează deşeurile menajere, pentru a urmări modul de
depozitare după recoltarea de la consumatorii casnici şi industriali;
- monitorizarea atentă a colectării de deşeuri periculoase, daca este cazul, precum şi modul
lor de transport pe teritoriul comunei ;
- controlarea, supravegherea şi împiedicarea depozitărilor de deşeuri menajere ilegale;
- in viitor, dupa realizarea statiei de epurare, monitorizarea efluenţilor proveniţi de la staţiile
de epurare ale unitatilor productive de pe raza comunei, pentru a se urmări respectarea
normativelor tehnice de protecţia apelor; în plus vor trebui monitorizate acumulările de substanţe
evacuate în canalizare sau reţea hidrografică de la unitati productive cu activităţi similare situate în
aceleşi areale, în scopul anticipării unor poluări cumulate, care ar pune în pericol funcţionarea
staţiei de epurare;
- monitorizarea funcţionării staţiei de epurare a apelor uzate menajere, pentru a se observa
raportul dintre capacitatea de epurare a staţiei şi volumele şi încărcările cu substanţă organică
emise de comună, după punerea în funcţiune;
- stabilirea, prin autorizaţia de mediu pentru fiecare agent economic, a limitelor de emisie în
mediu a poluanţilor pe baza funcţiei tehnice de transformare limite de emisie – concentraţie
maximă admisibilă în mediu (reglementată prin standardele de mediu), ţinându-se seama de ecobilanţurile zonei – efectul cumulativ şi sinergic al poluanţilor.
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Măsuri de interventie ce se impun pentru protectia mediului:
Limitarea extinderii zonei construite pe terenuri aflate în zonele de protectie fată de retelele
tehnico-edilitare, sau în zonele lipsite de infrastructura edilitară, fară asigurarea echipării
corespunzătoare conform legilor şi normelor în vigoare;
Reglementări în utilizarea terenului pentru potentiale surse de poluare, care să respecte
distantele normate de protectie şi evitarea amplasării unor functiuni ce pot genera - sau pot
fi generatoare de poluare;
Mărirea suprafetelor zonelor verzi prin realizarea de noi zone ce pot fi relationate cu
functiuni de agrement şi recreere, precum si prin reabilitarea spatiilor verzi existente;
Realizarea unor perdele verzi de protectie în jurul incintelor unitatilor productive agroindustriale şi de-a lungul drumurilor (min 15 m latime);
Realizarea retelelor tehnico-edilitare (retea alimentare cu apa (extindere), retea de
canalizare, statie de epurare şi retea de alimentare cu gaze naturale);
Respectarea distantelor de protectie sanitară fată de sursele de poluare sau disconfort
(unităti economice, cimitire, statii de epurare şi trasee tehnico-edilitare);
Interzicerea şi sanctionarea drastică a actiunilor de depozitare întâmplătoare a gunoiului cu
preponderentă în zone cu regim protejat (locuinte, cadru natural, albia apelor de suprafată,
monumente, etc.);
Retehnologizarea unitătilor agricole şi industriale în scopul reducerii emisiilor de noxe în
atmosferă.

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE - acestea se regasesc in Volumul II - Regulament Local de
Urbanism pentru comuna Siliștea.
Aplicarea prevederilor planului urbanistic general se face prin intermediul Regulamentului
Local de Urbanism aferent PUG, elaborat în baza Regulamentului General de Urbanism aprobat
prin H.G.R. nr. 525/1996, republicată in 2004. Regulamentul Local de Urbanism se referă în
principal la:
- Reguli de bază privind modul de utilizare a terenurilor, precum şi conditii privind modul de
amplasare, dimensionare şi realizare a volumelor construite, amenajărilor şi plantatiilor din
intravilanul si extravilanul comunei.
- Reguli cu privire la siguranta constructiilor şi la apărarea interesului public.
Dezvoltarea localitătii se face tinând cont de potentialul oferit de resursele locale
(potentialul uman, potentialul agricol), locatia, cererile şi tendintele de dezvoltare. Astfel, strategia
planului urbanistic general a urmărit reconfigurarea şi reutilizarea zonelor de activitati existente.
Propunerile realizate in cadrul acestui PUG urmăresc:
- delimitarea zonei centrale;
- dezvoltarea unor zone pentru activitati productive industriale mici si mijlocii, agricole,
depozitari etc.;
- extinderea unor zone pentru locuire;
- echiparea tehnico-edilitara (alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare, alimentare cu
gaze naturale);
- aducerea la standardele nationale a zonelor de depozitare a deseurilor (platformele de
deseuri prevazute in vechiul PUG), in scopul redarii acestor terenuri in circuitul agricol.

-identificarea masurilor de protectie pentru zonele din cadrul UAT, cu potential
natural si protejate conform legii („ ROSPA 0071-Lunca Siretului Inferior” si „ROSCI 0162-Lunca
Siretului Inferior”);
Reglemetarile pentru zona de protectie pentru sit-urile Natura 2000 vor respecta prevederile
OU nr. 57/20.06.2007 privind Regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei salbatice.
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În planşa de reglementări sunt reprezentate şi zonele cu interdictie temporară şi definitivă de
construire. Astfel sunt marcate zonele cu interdictie temporară de construire până la realizare Plan
urbanistic zonal. Aceste zone pe care se va realiza PUZ sunt reprezentate de:
-zona centrala
-zonele construite protejate
-parcurile industriale, parcurile de activitati sau tehnologice
-zonele destinate hipermagazinelor sau parcurilor comerciale
-zonele de productie
-parcurile culturale
-zonele de dezvoltare a unor ansambluri rezidentiale noi
-infrastructura de transport
-zonele supuse restructurarii sau regenerarii urbane
-alte zone omogene dpdv functional si morfologic sau pentru suprafete mai mari de 10.000 mp
Acestea sunt în conformitate cu prevederile art.4 din OUG nr. 7/2011.
Totodată este necesară realizarea de PUZ atunci când se schimbă functiunea zonei,
regimul de construire, înaltimea maximă admisă, coeficientul de utilizare (CUT), procentul de
ocupare al terenului (POT), retragerea clădirilor fată de aliniament şi distantele fată de limitele
laterale şi posterioare ale parcelei.
De asemenea, au fost stabilite zonele cu interdictie de construire permanentă/temporară (în
cazul obtinerii avizului detinătorului retelei) pentru zonele de protectie fată de constructii şi culoare
tehnice (centrale şi statii electrice, linii de înaltă tensiune, retele de gaze, retele de telecomunicatii).
De asemenea, drumul national DN 23 si cele judetene îşi păstrează categoria functională din care
fac parte, fiind considerate fără întrerupere în traversarea localitătilor, servind şi ca străzi.
Cu scopul evitării riscului de producere a dezastrelor naturale (seisme, tasări) şi protectiei
locuitorilor împotriva acestora, Regulamentul General de Urbanism (HG 525/ 1996 Art. 10
Expunerea la riscuri naturale) prevede: autorizarea executării constructiilor sau amenajărilor în
zone expuse la riscuri naturale, cu exceptia celor cărora au drept scop limitarea acestora, este
interzisă. Astfel prin recomandările studiului geotehnic aferent PUG se impune realizarea unui
studiu geotehnic pentru fiecare nouă locatie.
Aplicarea prevederilor PUG şi ale Regulamentului local de urbanism aferent, se va realiza
prin intermediul unitătilor teritoriale de referintă – UTR. Unitatea teritorială de referintă (UTR) este o subdiviziune urbanistică a teritoriului unitătii administrativ-teritoriale, delimitată pe limite
cadastrale, caracterizată prin omogenitate functională şi morfologică din punct de vedere urbanistic
şi arhitectural, având ca scop reglementarea urbanistică omogenă. UTR se delimitează, după caz,
în functie de relief şi peisaj cu caracteristici similare, evolutie istorică unitară într-o anumită
perioadă, sistem parcelar şi mod de construire omogen, folosinte de aceeaşi natură a terenurilor şi
constructiilor, regim juridic al imobilelor similar. Acestea au fost delimitate după următoarele criterii:
• functiune predominantă;
• reglementari urbanistice omogene referitoare la destinatia terenurilor şi la indicatorii
urbanistici;
• sistem parcelar şi mod de construire omogen;
Sub aspectul reglementărilor se disting următoarele categorii:
• UTR în care zona dotărilor şi a serviciilor publice este dominantă (zona centrală, zona
mixta);
• UTR în care functiunea rezidentială (locuirea) este exclusivă;
• UTR care cuprinde functiunile de productie;
 UTR care cuprinde spaţiile verzi, amenajarile sportive, de recreere;
 UTR care cuprinde caile de comunicatie rutiera;
 UTR cu diferite functiuni în special functiuni legate de gospodăria comunala.
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ZONIFICARE PROPUSA / UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA
CENTRALIZATOR
SUBZONA / U.T.R.

H MAX

P.O.T. MAX

C.U.T. MAX

C – Zona centrala cu funcţiuni complexe de importanţa locala si supralocala, cu cladiri de
inalţime mica - medie si conţinand nucleul central – administrativ (centrul civic), cuprinzand
institutii si servicii, locuinte, spatii verzi
C1-subzona centrului civic din
satul de resedinta
P+2
P+1+M (10m)
70%
2,1
C2- subzona centrului civic din
satel apartinatoare
M- Zona mixta cuprinzand locuinţe unifamiliale mici si medii, cu P+2 niveluri; servicii de interes
general; echipamente publice; spatiile verzi aferente; unitati productive industriale mici si
mijlocii, depozitari; activitaţi productive agricole de arie redusa
M - Subzona mixtă cu regim de
construire discontinuu formata P+2
50%
1,5
din clădiri cu regim de înăltime P+1+M (10m)
maxim P+2 niveluri, în care
predomină comertul şi serviciile
L – Zona de locuit, cuprinzand locuinţe individuale mici si medii, cu P, P+1 niveluri, cu functiunile
complementare si spatiile verzi aferente
L1
subzona
locuinte
conform
conform reglementări
individuale cu P, P+2 niveluri
reglementări lotizare, lotizare, dar nu va
situate in tesut traditional pe P+2 (P+1+M)
dar nu va depasi
depasi 1,05 pe
zone deja constituite
(10m)
35% pe intreaga
intreaga parcela
parcela
L2
subzona
locuinte
individuale cu P, P+2 niveluri,
30 %
1,05
cu functiuni complementare,
situate in noile extinderi ale
intravilanului
A – Zona cu unitati productive industriale mici si mijlocii, depozitari; activitaţi productive agricole;
servicii de interes general; echipamente publice; spatii verzi


Subzona unitati
productive industriale mici si
mijlocii, depozitari; activitaţi
productive agricole; servicii
P, P+1 (12m)
60%
de interes general;
1,2
echipamente publice; spatii
verzi (restul locatiilor)
V – Zona in intravilan de spaţii verzi, amenajari sportive, recreere, conţinand, cf. Legii
313/2009, Art. I, pct 4:
a) spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri, fasii plantate;
b) spatii verzi publice de folosinta specializata:
1. gradini botanice si zoologice;
2. cele aferente dotarilor publice: crese, gradinite, scoli, unita|i sanitare sau de
protectie sociala, institutii, edificii de cult, cimitire;
3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanta);
c) spatii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri si baze
sportive;
d) spatii verzi pentru protectia lacurilor si cursurilor de apa;
e) culoare de protectie fata de infrastructura tehnica;
f) paduri de agrement
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V1 – subzona spatii verzi cu
acces nelimitat / spatii verzi si
agrement
V2 – subzona culoarelor de
protectie fata de infrastructura
majora si protectie sanitara

- 10% (construcţii,
circulaţii, platforme)

P (4m)

0,1

conform normelor tehnice

T – Zona transporturilor, cuprinzand: cai de comunicatie rutiera
T1 – subzona transporturi
rutiere

conform
conform normelor
documentatii
tehnice
urbanism si tema
beneficiar
G – Zona de gospodarie comunala si echipare tehnico-edilitara
G1 – subzona cimitirelor si
conform studii de
circulaţii -15%,
cladirilor anexa
specialitate
construcţii - 1%,
plantaţii – 5%
G2 – subzona constructiilor si
instalatiilor aferente retelelor
P÷P+3
50%
tehnico-edilitare
sau conform
normelor tehnice

conform normelor
tehnice

0,15

2,0

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Obiectivele de utilitate publică reprezintă acele propuneri ale adminstratiei publice menite a
asigura dezvoltarea durabilă a localitătii, în functie de problemele principale, de potentialul acestiea
corelate cu bugetul şi cu strategia de dezvoltare locală. Realizarea acestor obiective necesită
rezervarea de terenuri, stabilirea tipurilor de proprietate asupra acestora precum şi circulatia lor.
Autorizarea construirii acestora va fi precedată – unde este cazul – de declararea cauzei de
utilitate publică (Legea 33/1994).

-

-

-

Obiective de utilitate publică propuse pentru următorii 10 ani sunt următoarele:
Extinderea sistemului public centralizat de alimentare cu apă potabilă;
Realizarea unui sistem public centralizat de canalizare a apelor menajere, cu statii de
epurare, pe baza unor studii de specialitate;
Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelei de distribuţie a energiei electrice; extindere
retea iluminat public in satele Siliștea, Martacesti, Muchea, Cotu-Lung, Cotu-Mihalea,
Vamesu;
Folosirea de echipamente de producere a energiei din surse neconvenţionale (solară,
eoliană);
Rezolvarea sistemului de depozitare şi de colectare a deşeurilor menajere în sistem
centralizat şi pe principii ecologice;
Realizarea unor locuințe;
Renovarea şi realizarea de noi dotări socio‐economice (administrație, educație, sănătate,
cultură, spații verzi, agrement, etc);
Identificarea unor zone construite cu potential ambiental traditional;
Modernizarea căilor de comunicație rutieră, amenajarea intersecțiilor, realizarea de noi
circulații în zonele de dezvoltare şi realizarea de parcaje publice; modernizarea drumurilor
de exploatare din cadrul comunei;
Reabilitarea şi utlizarea la capacitate maximă a sistemelor de irigații şi desecări.
Conservarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului.
Protejarea şi îmbunătăţirea condiţiilor ecosistemelor terestre şi acvatice împotriva degradării
antropice, fragmentării habitatelor şi defrişării;
Îmbunătăţirea calităţii vieţii; creşterea confortului populaţiei;
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Implementarea obiectivelor PUG nu va afecta biodiversitatea.
Avand in vedere ca obiectivele de utilitate publica propuse mai sus sunt in deplina
concordanta cu strategia de dezvoltare a comunei, aprobata de Consiliul Local, dar tinand cont de
faptul ca acestea sunt generale, facem specificarea ca in urmatorii 10 ani orice lucrari care se
inscriu in cadrul acestor obiective vor putea sa fie realizate numai pe baza de studii de fezabilitate,
si bineinteles urmarind reglementarile unor studii de specialitate urbanism, acolo unde legislatia
solicita.
Trebuie totusi luate in considerare ritmul si diversificarea deosebita pe care le pot lua niste
obiective de realizat, fiind nevoie de multa flexibilitate in abordarea diverselor proiecte pentru
comunitate. De aceea s-a ales varianta de a prezenta obiectivele generale si nu secvente, astfel
incat, in urmatorii 10 ani, sa se poata acoperi toate necesitatile comunitatii, inscriindu-se astfel in
programe financiare cat mai diferite.
4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
Odată aprobate, regulamentul local de urbanism aferent PUG comuna Siliștea şi planul cu
reglementările devin actul normativ pe baza căruia se pot elibera certificate de urbanism şi
autorizatii de construire.
Dezvoltarea localitătii în următori anii va urmări pe de-o parte îmbunătătirea calitătii locuirii
corelată cu dezvoltarea economică a acesteia, axată în special pe dezvoltarea agriculturii şi
diversificarea acesteia, precum şi pe dezvoltarea industriei nepoluante.
Realizarea unor parteneriate intercomunale finantate prin fonduri europene poate constitui
premisa dezvoltării unei agriculturi moderne eficente care să înlocuiască agircultura de subzistentă
şi în acelaşi timp să ofere noi locuri de muncă, reducând astfel numărul şomerilor.
De asemenea, prin diversificarea serviciilor pentru agricultură, prin dezvoltarea industriei
nepoluante, a transporturilor, şi depozitării se va asigura o diversificare a activitătilor economice
care vor creea premisele realizari de noi locuri de muncă, reducând astfel rata migratorie a
populatiei din comună.
Concomitent cu punerea în aplicare a prezentei documentatii se vor face demersurile
necesare pentru realizarea studiilor de specialitate şi proiectelor necesare completării şi detalierii
documentatiei (PUZ, PUD, etc.).
Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General, se face conform Regulamentului Local
aferent Planului Urbanistic General care cuprinde :
• Prescriptii şi reglementări generale la nivelul teritoriului cuprins în intravilanul propus al
comunei, precum si in extravilanul acesteia;
• Prescriptii specifice la nivelul unitătilor teritoriale de referintă.
Autoritătiile vor lua masuri pentru punerea in aplicare a propunerilor Planului Urbanistic
General cu privire la:










Amenajarea şi dezvoltarea zonei centrale;
Realizarea unor locuinte;
Renovarea şi realizarea de noi dotări socio-economice (administratie, educatie,
sănătate, cultură, spatii verzi, agrement, etc);
Echiparea tehnico-edilitara (alimentare cu apa, canalizare, statii de epurare,
alimentare cu gaze naturale);
Identificarea unor zone construite cu potential ambiental traditional;
Dezvoltarea unor zone pentru activitati productive industriale mici si mijlocii,
agricole, depozitari etc.;
Modernizarea căilor de comunicatie rutieră, amenajarea intersectiilor, realizarea de
noi circulatii în zonele de dezvoltare şi realizarea de parcaje publice; modernizarea
drumurilor de exploatare din cadrul comunei;
Reabilitarea şi utlizarea la capacitate maximă a sistemelor de irigatii şi desecări.
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•
•
•

Aducerea la standardele nationale a zonelor de depozitare a deseurilor (platformele
de deseuri prevazute in vechiul PUG), in scopul redarii acestor terenuri in circuitul
agricol.
Identificarea masurilor de protectie pentru zonele din cadrul UAT, cu potential
natural si protejate conform legii.
Todată autoritătile vor realiza studiile necesare pentru:
Extinderea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare;
Asigurarea de terenuri libere pentru realizarea de locuinte sociale;
Concesionarea unor terenuri în vederea dezvoltării unor activităti generatoare de
noi locuri de muncă.

La aplicarea PUG-ului, în vederea emiterii certificatelor de urbansim şi a autorizaţiilor de
construire, Primăria va respecta propunerile şi reglementările prevăzute în prezenta documentaţie
(parte scrisă şi parte desenată), cât şi legislaţia în vigoare.
Intocmit
Dr. arh. urb. Dragos Buhociu

Sef proiect
Dr. arh. urb. Liliana Buhociu

186

