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RAPORT DE MEDIU 

DENUMIREA PROIECTULUI 

PLANUL DE URBANISM GENERAL al comunei Mătăsari, jud. Gorj.  
 

Beneficiar: Comuna Mătăsari, jud.Gorj  

Adresa: sat Mătăsari str. Principală nr.273A. 

Tel: 0253/376551, tel/fax: 0253/376782,      

CUI: 4448385  

Cont: Ro71 TREZ 3382 4510 220X XXXX Trezoreria Motru   

Persoană de contact:  Primar Gheorghe Gaşpar  

                                    Raşoveanu Marius Irinel 0748/230707   

www:primariamatasari.ro 
  

Comuna Mătăsari are întocmit un Plan Urbanistic General din anul 1999 aprobat de 

Consiliul Local cu HCL nr. 8/2000 şi avizat de Consiliul Judeţean Gorj, plan care nu mai 

corespunde actualei etape de dezvoltare urbanistică. Din acest motiv se impune refacerea 

Planului de Urbanism General.  

Prezentul Raport de Mediu este alcătuit în conformitate cu HG 1076/2004 privind 

stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe-anexa nr. 2.  
 

 
 

Fig. nr. 1 Amplasarea comunei pe teritoriul judeţului 
 

1. Expunerea conţinutului şi a obiectivelor principale ale planului şi relaţiile 

cu alte planuri relevante                                    

Comuna Mătăsari este aşezată în zona centrală a Piemontului Getic, reprezentat prin 

Dealurile Jiului, pe pârâul Jilţul Mătăsari, la cca. 40 km sud-sud vest de Tg. Jiu, la cca. 20 km 

nord est de Motru şi cca. 20 km.vest de Rovinari. 

Pârâul Jilţul Mătăsari străbate interfluviul dintre râul Motru şi râul Jiu. 
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PUG reglementează dezvoltarea comunei pe o perioadă de cca. 10 ani, reglementează 

problemele de urbanism şi a celor conexe, având în vedere necesităţile perioadei actuale, în 

contextul schimbărilor raportului între proprietatea privată şi cea a instituţiilor statului.  

În materie de amenajare a teritoriului, nu se pot separa utilizarea acestuia (spaţiul 

natural, spaţiul agricol, rural) de repartizarea activităţilor (locuinţe, comerţ, producţie etc.).  

Mobilitatea actuală în materie de utilizare a teritoriului şi trecerea dintr-o categorie de 

utilizare în alta, se dovedeşte ca fiind inevitabilă pe termen lung.   

În contextul actual, dezvoltarea locală devine din ce în ce mai importantă şi are în vedere 

mobilizarea actorilor interesaţi (economici, sociali) către atingerea obiectivelor strategice de 

dezvoltare, implicit în materie de gestiune a teritoriului.    

Aceste obiective trebuie să aibă în vedere valorificarea durabilă a patrimoniului şi 

resurselor unui teritoriu.  

PUG pentru comună se armonizează cu celelalte planuri referitoare la dezvoltarea 

judeţului şi a teritoriului naţional. 

Pe plan naţional documentaţiile de amenajare a teritoriului sunt următoarele :  

a) Planul de amenajare a teritoriului naţional;  

b) Planul de amenajare a teritoriului zonal;  

c) Planul de amenajare a teritoriului judeţean.  
 

Planul de amenajare a teritoriului naţional are caracter director şi reprezintă sinteza  

programelor strategice sectoriale pe termen mediu şi lung pentru întregul teritoriu al ţării şi este 

compus din secţiuni specializate.  

Prevederile Panului de amenajare a teritoriului naţional şi ale secţiunilor sale devin  

obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului care le detaliază.  

Secțiunile Planului de amenajare a teritoriului național sunt:  

• Căi de comunicație;  

• Ape;  

• Zone protejate;  

• Rețeaua de localități;  

• Zone de risc natural;  

• Turismul;  

• Dezvoltarea rurală; 

Planul de amenajare a teritoriului județean are caracter director și reprezintă expresia 

spațială a programului de dezvoltare socio - economică a județului. Planul de amenajare a 

teritoriului județean se corelează cu Planul de amenajare a teritoriului național, cu Planul de 

amenajare a teritoriului zonal, cu programele guvernamentale sectoriale, precum și cu alte 

programme de dezvoltare.  

Prevederile Planului de amenajare a teritoriului județean devin obligatorii pentru  

celalalte planuri de amenajare a teritoriului și deurbanism care le detaliază.  

Fiecare județ trebuie să detină Planul de amenajare a teritoriului județean și să îl  

reactualizeze periodic, la 5 – 10 ani, în functțe de politicile și de programele de dezvoltare ale 

județului.  

Panul urbanistic general are atât caracter director cât și de reglementare și reprezintă 

principalul instrument de planificare operatională, constituind baza legală pentru realizarea  

programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ – teritorială are obligația  

să își întocmească și să își aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează periodic. 

Planul urbanistic general se elaborează în baza Strategiei de dezvoltare a localității și se 

corelează cu bugetul și programele de investiții publice ale localității, în vederea imple-mentării 

prevederilor obiectivelor de utilitate publică.  

 Avizarea și aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism.  
Avizarea si aprobarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism se fac 

de catre autoritățile și organismele centrale și teritoriale interesate, potrivit prevederilor Legii nr. 

350 din 6 iulie de 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, respectiv:  

Planul urbanistic general si regulament local aferent acestuia: 
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- pentru comune 

- avizează: Consiulul Județean; Organisme centrale și locale interesate.  

- aprobă: Consiliul local al comunei;  
 

Pentru realizarea PUG  a fost utilizată metodologia conform cu "GHIDUL PRIVIND 

METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL CADRU AL PLANULUI 

URBANISTIC GENERAL" aprobată cu ORDINUL M.L.P.A.T. nr. 13/N/10 martie 1999 şi 

ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “GHIDULUI PRIVIND ELABORAREA 

ŞI APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM”. 
 

 
 

Fig. nr. 2 Comuna Mătăsari 
 

Rezumatul Planului de Urbanism General 
 

Din analiza realităţilor din comuna Mătăsari şi a modului în care actualul Plan 

Urbanistic General a stabilit coordonatele de dezvoltare ale comunei a rezultat necesitatea 

actualizării acestui plan pentru rezolvarea principalelor necesităţi legate de dezvoltarea 

urbanistică, socială şi hidroedilitară. Acestea sunt următoarele: 

 extinderea intravilanului într-un mod judicios, cu suprafeţe necesare dezvoltării 
localităţii sub aspect funcţional (locuire, producţie, servicii, agrement etc); 

 propunerile colectivităţii locale ca bază pentru materializarea programului de dezvoltare; 

 scenarii şi prognoze privind potenţialul economic şi uman al localităţii; 

 armonizarea interesului public cu cel privat; 

 stabilirea obiectivelor de utilitate publică, de interes naţional şi local cu indicarea 
amplasamentelor posibile, în condiţiile respectării dreptului de proprietate; 

 elemente privind reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului natural şi construit; 

 identificarea zonelor supuse riscurilor naturale şi tehnologice; 

 măsuri privind echiparea tehnico-edilitară, gospodărirea comunală, salubrizarea etc; 
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 stabilirea şi indicarea grafică a zonelor şi distanţelor minime de protecţie sanitară, de 
exploatare, siguranţă etc. conform normativelor şi prevederilor legale în vigoare. 

 introducerea măsurilor de protecţie a mediului; 

 instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru 
ansambluri şi monumente cu valoare deosebită; 

 măsuri de salubrizare; 
 

Din analiza realităţilor din comuna Mătăsari şi a modului în care actualul Plan 

Urbanistic General a stabilit coordonatele de dezvoltare ale comunei a rezultat necesitatea 

actualizării acestui plan pentru rezolvarea principalelor probleme legate de dezvoltarea 

urbanistică, socială şi hidroedilitară. Acestea sunt următoarele: 

 zonarea intravilanului după destinaţia unitară a terenurilor stabilită prin normele actuale 

de proiectare; 

 evidenţierea, în cadrul Reglementări Urbanistice a situaţiei patrimoniului construit şi 

natural protejat ca şi stabilirea zonelor de protecţie a bunurilor de patrimoniu şi stabilirea 

de reguli precise de intervenţie în aceste zone corelate cu prevederile Legii nr. 422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice; 

 aprofundarea Zonelor cu riscuri naturale, în concordanţă cu ordinul comun al MLPAT - 

DAPL - MAPPM (nr. 62/1998 - 19/1988 - 1955/1998); 

 evidenţierea exactă a întregului patrimoniu ce constituie proprietate publică atestată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 973/2002, cu anexa 28 la această Hotărâre; 

 actualizarea problemelor legate de Echipare edilitară; 

 completarea capitolului Protecţia mediului cu documentaţia obligatorie stabilită prin 

ordinul comun al MAPPM şi MLPAT (nr. 214/RT/1999) pentru obţinerea avizului de 

mediu; 

 analizarea terenurilor situate în intravilan (din punct de vedere al suprafeţelor şi delimi-

tărilor) pentru dimensionarea judicioasă a acestora; 

 actualizarea programului de dezvoltare economică şi socială a comunei pe perioada 2011 

-2015 corelat cu principalele activităţi economice ale comunei; 

 reconsiderarea unor zone şi localităţi cu un bogat potenţial turistic şi valorificarea 

acestora; 

  viabilizarea şi modernizarea reţelei de drumuri publice locale; 

 posibilitatea extinderii reţelei de alimentare cu apă potabilă pentru satisfacerea ne-

cesităţilor tuturor satelor componente ale comunei. 

  posibilitatea echipării localităţilor comunei cu reţea de canalizare şi staţii de epurare în 

sistem unitar; 

 îmbunătăţirea sistemului actual de salubrizare a comunei; 

  reconsiderarea şi îmbunătăţirea reţelei de dotări publice (învăţământ, sănătate, cultură); 

 îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de telecomunicaţii, la care să aibă acces toţi 

cetăţenii comunei; 

 îmbunătăţirea alimentării cu energie electrică; 

  scoaterea de sub efectul fenomenelor naturale de dezastru a zonelor posibil a fi afectate. 

 stabilirea şi indicarea grafică a zonelor şi distanţelor minime de protecţie sanitară, de 

exploatare, siguranţă etc. conform normativelor şi prevederilor legale în vigoare. 

 introducerea măsurilor de protecţie a mediului la construirea obiectivelor comunei; 

Actualul P.U.G. trasează noul intravilan, prin respectarea legislaţiei în vigoare şi a 

necesităţilor apărute ca urmare a solicitărilor venite de la locuitori. 

Intravilanul este o limită convenţională informativă, în cadrul căruia circulaţia terenu-

rilor se supune legislaţiei în vigoare. 

Zonele funcţionale existente în prezent îşi vor păstra caracterul, iar unele vor cunoaşte o 

dezvoltare accentuată, ca urmare a opţiunilor populaţiei şi intenţiilor administraţiei locale de 

diminuare sau înlăturare a disfuncţionalităţilor existente la nivelul întregii comune în ceea ce 

priveşte locuirea, activităţile economice, de agrement şi gradul de dotare. 
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Zona de locuit, principala consumatoare de teren din cadrul intravilanului, va cuprinde 

în principal terenuri destinate gospodăriilor individuale. 

Zona instituţiilor publice va trebui completată cu amplasamente la nivelul zonei centrale 

cu noi funcţiuni (cu precădere cele deficitare ce sunt nominalizate pentru etapele viitoare). 

Pentru zonele unităţilor agricole precum şi pentru cele industriale dacă va fi cazul, se vor crea 

rezerve de terenuri pe care să poată fi amplasate asemenea unităţi, ce vor constitui unităţi 

teritoriale de referinţă. 
 

PUG propune împărţírea teritoriului intravilan în unităţi teritoriale de referinţă (UTR). 

Unitate teritorială de referinţă reprezintă o subdiviziune urbanistică a teritoriului 

unităţii administrativ–teritoriale de bază, constituită pe criterii urbanistice similare sau 

omogene, având drept scop păstrarea, refacerea sau dezvoltarea teritoriului în concordanţă cu 

tradiţiile, valorile sau aspiraţiile comunităţii la un moment dat şi necesară agregarea pe  

suprafeţe mici a indicatorilor de populaţie şi de construire, determinarea caracteristicilor 

urbanistice, stabilirea indicatorilor urbanistici, reglementarea urbanistică omogenă. UTR are de 

regulă suprafaţa de 1-20 ha şi în mod excepţional până la 100 ha, se delimitează pe limitele de 

proprietate, în funcţie de unele din următoare caracteristici, după caz: 

- relief şi peisaj cu caracterici similare; 

- evoluţie istorică unitară intr-o anumită perioadă; 

- populaţie cu structură omogenă; 

- sistem parcelar şi mod de construire omogene; 

- folosinţe de aceeaşi natură ale terenurilor şi construcţiilor; 

- regim juridic al imobilelor similar; reglementări urbanistice omogene referi-toare 

la destinaţia terenurilor şi la indicii urbanistici. 

Justificarea necesităţii întocmirii Planului de Urbanism General 
 

Comuna are nevoie de PUG ca instrument de lucru care să permită adoptarea 

fundamentată a hotărârilor legate de dezvoltarea actuală şi de perspectivă pentru următorii cca. 

10 ani. 

Pentru avizarea Actualizării Planului Urbanistic General şi a Regulamentelor locale de 

urbanism pentru satele comunei, este necesară evaluarea din punct de vedere al protecţiei 

mediului, a efectelor punerii în aplicare a acestuia, la nivelul întregii comune şi pe toată 

perioada de referinţă.   

Memoriul are ca scop obţinerea de informaţii necesare pentru identificarea posibilelor 

influenţe negative asupra factorilor de mediu, asupra stării de sănătate a populaţiei, sau asupra 

habitatelor existante. 

De asemenea, are ca scop, dacă este cazul, stabilirea domeniilor în care impactul asupra 

mediului, produs de amplasamentul comunei, este semnificativ, putând avea urmări negative 

asupra mediului înconjurător. 

Utilizarea indicatorilor de dezvoltare locală, adaptaţi fiecărei situaţii, trebuie să permită 

evoluţia colectivităţilor către o dezvoltare durabilă. Din perspectiva amenajării teritoriului ca şi 

componente ale dezvoltării locale, trebuie avute în vedere următoarele elemente: 

- aşezările umane; 

- proiectele de dezvoltare teritorială; 

- amenajarea şi dezvoltarea durabilă a teritoriului; 

- agricultura şi spaţiul rural; 

- turismul şi transporturile. 

- dezvoltarea elementelor de infrastructură 

- dezvoltarea comunei din punct de vedere economic  

Amenajarea teritoriului este o componentă a dezvoltării locale. Activităţile de amenajare 

a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu a strategiilor, 

politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă în profil spaţial, precum şi urmărirea aplicării 

acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate. 
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Limitele amplasamentului 

Planul de Urbanism General se referă la întreaga suprafaţă a comunei, atât intravilan cât 

şi extravilan.  

Suprafaţa totală a comunei este de 4.644 ha, repartizaţi astfel: 2.314 ha teren agricol şi 

2.330 ha teren neagricol 

În prezent suprafaţá totală este repartizată astfel: 

- intravilan = 409,36 ha 

- extravilan = 4.234,64  ha        
 

BILANŢ TERITORIAL - SITUAŢIA EXISTENTĂ  

Folosinţe actuale ale terenului 

Terenurile comunei sunt utilizate ca terenuri intravilane cu zone funcţionale rurale de 

interes edilitar şi ca terenuri extravilane preponderent agricole. 
 

COMUNA 

MĂTĂSARI 

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ (  ha ) 

AGRICOL NEAGRICOL 

total 
arabil 

păşuni 

fâneţe 
vii livezi păduri ape 

drum

uri 

curţi 

construcţii 

neproduc

tiv 

TOTAL 724 1380 33 177 1328 24 123 134 721  

TOTAL TOTAL AGRICOL  2314 TOTAL NEAGRICOL  2330 4644 

% din total 49,83 50,17 100,00 

 

Formele fizice ale proiectului 

Profilul proiectului 

Planul de Urbanism General reglementează problemele de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism şi a celor conexe având ca obiect: 

a.  cercetarea în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului şi elaborarea studiilor 

de fundamentare a strategiilor, politicilor şi documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de 

urbanism; 

b.   constituirea, întreţinerea, extinderea şi dezvoltarea bazei de date şi documente; 

c.   elaborarea strategiilor şi politicilor în domeniu amenajării teritoriului; 

d.   avizarea şi aprobarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism; 

e.   elaborarea de acte cu caracter normativ sau de normative în domeniu; 

f. monitorizarea şi controlul privind transpunerea în fapt a strategiilor,politicilor, 

programelor şi operaţiunilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism. 

Descrierea propunerilor PUG 

 Pornind de la situaţia actuală a organizării cadastrale legată de necesităţile populaţiei, 

Planul de Urbanism îşi propune reechilibrarea teritoriului comunei în concordanţă cu 

dezvoltarea urbanistică actuală.   

Aspecte demografice 

 Comuna este formată din 5 sate: Mătăsari- reşedinţa comunei, Brădet, Brădeţel, Croici  

şi Runcurel şi o populaţie de 5.423 locuitori înregistrată în anul 2.012. Evoluţia populaţiei, 

consemnată în ultima perioadă înregistrează o decreştere. 
 

Evoluţia populaţiei în perioada 1985-2012. 
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 Nr. locuitori 

1985 1992 2002 2012 

Total 7277 7226 5490 5027 

   Mătăsari  3746 5423 3490 3599 

Brădet 543 566 578 561 

Brădeţel 183 197 131 118 

Croici 497 512 431 361 

Runcurel 522 528 431 388 
 

Structura populaţiei pe principale grupe de vârstă la recensămintele populaţiei din 1992 

şi 2002 se prezintă astfel: 
 

 Populaţie 

totală 

Grupe de vârstă 

0-16 ani 16-60 ani peste 60 ani 

Mătăsari 5490 1469 loc. 26,75 % 3426 loc. 62,41 595 10,64 
 

Structura populaţiei indică pentru populaţia de 0-16 ani un procent de cca. 26 %, pentru 

grupa de vârstă 16-60 ani cca. 62 %, iar pentru grupa de peste 60 ani de cca. 10 %.    

 Structura demografică arată că populaţia din grupa de vârstă 16-60 ani este 

majoritară, iar „raportul de dependenţi”, respectiv raportul dintre populaţia adultă şi populaţia 

sub 16 ani şi de peste 60 ani este pozitiv. 
 

Zonarea teritoriului intravilan al comunei Mătăsari existent şi propus prin PUG 
 

 Suprafaţa intravilană a comunei este împărţită în zone funcţionale (trupuri), în funcţie de 

modul de utilizare. Pentru intravilan cea mai extinsă zonă este cea de locuinţe şi funcţiuni 

complementare.  
 

BILANŢ TERITORIAL SATUL MĂTĂSARI 
   EXISTENT            PROPUS 

SUPRAFAŢA [ha]  

locuinţe şi funcţiuni complementare 77,76 73.03 

instituţii şi servicii de interes public 4,27 3,39 

cai de comunicatie si transport rutier  1,1 9,67 

unităţí de producţíe şi activităţi economice 10,1 4,31 

construcţii tehnico edilitare  0 0,51 

gospodarie comunala/cimitire 1,52 0,57 

spaţii verzi, sport, agrement 9,5 1,98 

terenuri neconstruite 0 0 

ape 0 0,16 

total intravilan 104,25 93,62 

 

BILANŢ TERITORIAL SATUL BRĂDET 
            EXISTENT         PROPUS         

      SUPRAFAŢA [ha]  

locuinţe şi funcţiuni complementare 55,8 48,07 

instituţii şi servicii de interes public 1,52 0,66 

cai de comunicatie si transport rutier  5,89 5,89 

unităţí de producţíe şi activităţi economice 4,0    - 

construcţii tehnico edilitare  0 1,44 
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gospodarie comunala/cimitire 1,15 0,35 

spaţii verzi, sport, agrement 0,35 0 

terenuri neconstruite 0 0 

ape 0 1,38 

total intravilan 68,71 57,79 

 

BILANŢ TERITORIAL SATUL BRĂDEŢEL 
             EXISTENT             PROPUS         

      SUPRAFAŢA [ha]  

locuinţe şi funcţiuni complementare 43,56 45,71 

instituţii şi servicii de interes public 0,84 0,36 

cai de comunicatie si transport rutier  2,37 2,37 

unităţí de producţíe şi activităţi economice 4,5 0 

construcţii tehnico edilitare  0 0,04 

gospodarie comunala/cimitire 0 0,38 

spaţii verzi, sport, agrement 0,2 0 

terenuri neconstruite 0 0 

ape 0 0,16 

total intravilan 51,47 49,02 

 

BILANŢ TERITORIAL SATUL CROICI 
       EXISTENT          PROPUS 

SUPRAFAŢA [ha]  

locuinţe şi funcţiuni complementare 68,21 71,17 

instituţii şi servicii de interes public 0,66 0,22 

cai de comunicatie si transport rutier  8,23 8,23 

unităţí de producţíe şi activităţi economice 2,7 0 

construcţii tehnico edilitare  0 0 

gospodarie comunala/cimitire 0,18 0,13 

spaţii verzi, sport, agrement 0 0 

terenuri neconstruite 0 0 

ape 0 0 

total intravilan 79,98 79,75 

 

BILANŢ TERITORIAL SATUL RUNCUREL 
   EXISTENT             PROPUS 

SUPRAFAŢA [ha]  

locuinţe şi funcţiuni complementare 96,85 78,44 

instituţii şi servicii de interes public 0 0,38 

cai de comunicatie si transport rutier  8,1 8,1 

unităţí de producţíe şi activităţi economice 0 0 

construcţii tehnico edilitare  0 0 

gospodarie comunala/cimitire 0 0,49 

spaţii verzi, sport, agrement 0 0,06 

terenuri neconstruite 0 0 

ape 0 0 

total intravilan 104,95 87,47 

TOTAL GENERAL                                                                           409,36                    367,65 
 

Teritoriul intravilan al comunei este împărţit după funcţiuni în trupuri izofuncţionale, 

care pot suferi modificări în funcţie de necesităţile dezvoltării sub raportul amenajării 

teritoriului.     

Redistribuirea suprafeţelor intravilane este următoarea:   
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Satul Mătăsari 

 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se propune diminuarea suprafeţei 

intravilanului de la 77,76 ha la suprafaţa de 73,03 ha.  

 Zonă de servicii de interes public se va reorganiza şi ocupa o suprafaţă de 3,39 

ha, din suprafaţa actuală de 4,27 ha.. 

 Căi de comunicaţii şi transport rutier. Suprafaţă propusă pentru intravilan va 

creşte de la 1,1 ha la 9,67 ha. Pe teritoriul satului se va înfiinţa un cartier nou cu 

gospodăriile strămutate din satul Runcurelu. Suprafaţa cu care va creşte căile de 

comunicaţii reprezintă străzile din acest cartier. 

 Unităţile de producţie şi activităţile economice. Această zonă funcţională va 

scade de la 10,1 ha la 4,31 ha. Scăderea o reprezintă desfiinţarea sediilor 

administrative de la unităţle miniere subterane care şi-au închis activitatea. 

 Zona construcţii tehnico edilitare. În prezent această zonă nu are suprafeţe în 

intravilanul satului. PUG propune pentru această zonă o suprafaţă de 0,51 ha. 

  Gospodărire comunală (cimitire). Zona va scădea de la 1,52 ha la 0,57 ha. 

 Spaţii verzi, sport, agrement, zone de protecţie. Se propune pentru acest trup o 

suprafaţă de 1,98 ha, în scădere de la 9,5 ha. 

Suprafaţa totală a intravilanului va scădea de la 104,25 ha cât este în prezent, la 93,62 

ha care este propunerea din noul PUG. 

Satul Brădet 

La nivelul satului Brădet se vor produce modificări care vor duce la scăderea suprafeţei 

intravilanului de la 68,71 ha la 57,79 ha.  

Suprafeţele propuse pentru a forma intravilanul, pe zone funcţionale sunt următoarele: 

 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Se va reduce de la 55,8 ha la 48,07 

ha.  

 Zonă de servicii de interes public. Va ocupa o suprafaţă de 0,66 ha, faţă de 1,52 

ha cât are în prezent. 

 Căi de comunicaţii şi transport rutier. Va rămâne neschimbată, la valoarea de 

5,89 ha.  

 Zona cu unităţi de producţie şi activităţi economice. Suprafaţa va scădea de la 

4,0 ha la 0. 

 Zona construcţii tehnico edilitare. În prezent această zonă nu are suprafeţe în 

intravilanul satului. PUG propune pentru această zonă o suprafaţă de 1,44 ha. 

 Gospodărire comunală (cimitire). Va scădea de la 1,15 ha la 0,35 ha. 

 Zona cu spaţii verzi, sport, agrement. În prezent există pentru această zonă a 

suprafaţă de 0,35 ha, care va fi redistribuită în totalitate. 

 Zona cu ape. În prezent nu există. Noul PUG propune pentru această zonă o 

suprafaţă de 1,38 ha. 
 

Satul Brădetel 

La nivelul satului Brădeţel se vor produce modificări care vor duce la scăderea suprafeţei 

intravilanului de la 51,47 ha la 49,02 ha.  

Suprafeţele propuse pentru a forma intravilanul, pe zone funcţionale sunt următoarele: 

 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Va creşte uşor de la 43,56 ha la 

45,71 ha.  

 Zonă de servicii de interes public. Va ocupa o suprafaţă de 0,36 ha, faţă de 0,84 

ha cât are în prezent. 

 Căi de comunicaţii şi transport rutier. Va rămâne neschimbată, la valoarea de 

2,37 ha.  

 Zona cu unităţi de producţie şi activităţi economice. Suprafaţa va scădea de la 

4,5 ha la 0. 

 Zona construcţii tehnico edilitare. În prezent această zonă nu are suprafeţe în 

intravilanul satului. PUG propune pentru această zonă o suprafaţă de 0,04 ha. 
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 Gospodărire comunală (cimitire). În prezent această zonă nu are suprafeţe în 

intravilanul satului. PUG propune pentru această zonă o suprafaţă de 0,38 ha 

 Zona cu spaţii verzi, sport, agrement. În prezent există pentru această zonă a 

suprafaţă de 0,2 ha, care va fi redistribuită în totalitate. 

 Zona cu ape. În prezent nu există. Noul PUG propune pentru această zonă o 

suprafaţă de 0,16 ha. 

Satul Croici 

La nivelul satului Croici se vor produce modificări nesemnificative care vor duce la 

scăderea suprafeţei intravilanului de la 79,98 ha la 79,75 ha.  

Suprafeţele propuse pentru a forma intravilanul, pe zone funcţionale sunt următoarele: 

 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Va creşte uşor de la 68,21 ha la 

71,17 ha.  

 Zonă de servicii de interes public. Va ocupa o suprafaţă de 0,22 ha, faţă de 0,66 

ha cât are în prezent. 

 Căi de comunicaţii şi transport rutier. Va rămâne neschimbată, la valoarea de 

8,23 ha.  

 Zona cu unităţi de producţie şi activităţi economice. Suprafaţa va scădea de la 

2,7 ha la 0. 

 Zona construcţii tehnico edilitare. În prezent această zonă nu are suprafeţe în 

intravilanul satului. PUG nu propune suprafeţe pentru această zonă. 

 Gospodărire comunală (cimitire). În prezent această zonă are o suprafaţă de 

0,18 ha care se va reduce la 0,13 ha. 

 Zona cu spaţii verzi, sport, agrement. În prezent nu există pentru această zonă. 

PUG nu propune suprafeţe. 
 

Satul Runcurelu 

La nivelul satului Runcurelu se vor produce modificări care vor duce la scăderea 

suprafeţei intravilanului de la 104,95 ha la 78,44 ha.  

Suprafeţele propuse pentru a forma intravilanul, pe zone funcţionale sunt următoarele: 

 Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare. Va scade de la 96,85 ha la 78,44 ha, 

prin strămutarea unor gospodării.  

 Zonă de servicii de interes public. Va ocupa o suprafaţă de 0,38 ha, faţă de 0,0 

ha cât are în prezent. 

 Căi de comunicaţii şi transport rutier. Va rămâne neschimbată, la valoarea de 

8,1 ha.  

 Zona cu unităţi de producţie şi activităţi economice. Nu există suprafeţe şi nici 

nu se propun prin noul PUG. 

 Zona construcţii tehnico edilitare. În prezent această zonă nu are suprafeţe în 

intravilanul satului. PUG nu propune suprafeţe pentru această zonă. 

 Gospodărire comunală (cimitire). În prezent această zonă nu are suprafeţe la 

nivelul satului. Noul PUG propune o suprafaţă de 0,49 ha. 

 Zona cu spaţii verzi, sport, agrement. În prezent nu există pentru această zonă. 

PUG propune o suprafaţă de 0,06 ha.  
 

Relaţii cu alte proiecte existente sau planificate 
  

PUG stabileşte obiectivele generale pentru o perioadă de cca. 10 ani. Include totalitatea 

proiectelor urbanistice de pe teritoriul comunei. Stabileşte configuraţia intravilanului şi extra-

vilanului comunei pentru îndeplinirea dezideratului de dezvoltare durabilă. 

PUG direcţionează toate proiectele care urmează să se deruleze pe o perioadă de cca. 10 

ani. Este în relaţie directă cu Planul de Urbanism General al judeţului, făcând parte integrantă 

din acesta. 

Planul se încadrează în strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Gorj pe 

perioada viitoare, care a fost aprobat de Consiliul Judeţean. 
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2. Aspecte relevante ale stării actuale a mediului şi ale evoluţiei sale probabile 

în situaţia neimplementării planului 

În situaţia neimplementării PUG comuna nu va avea instrumentul arhitectural pentru 

dezvoltarea generală, pentru asigurarea utilităţilor la valenţe superioare celor actuale.  

PUG asigură dezvoltarea durabilă a comunei.    

Amenajarea teritoriului este o componentă a dezvoltării locale. Activităţile de amenajare 

a teritoriului şi de urbanism constau în transpunerea la nivelul întregului teritoriu a strategiilor, 

politicilor şi programelor de dezvoltare durabilă în profil spaţial, precum şi urmărirea aplicării 

acestora în conformitate cu documentaţiile de specialitate legal aprobate. 

Conceptul de dezvoltare durabilă a comunei Mătăsari, reprezintă procesul de dezvoltare, 

economică, socială, culturală, turistică şi de utilizare mai eficientă a teritoriului administrativ, 

pentru creşterea calităţii vieţii la nivel local. Dezvoltarea locală are ca obiectiv prosperitatea 

economică şi bunăstarea socială prin crearea unui mediu favorabil pentru afaceri, concomitent 

cu integrarea în comunitate a grupurilor vulnerabile, folosirea resurselor endogene, dezvoltarea 

sectorului privat, etc. 

Potrivit prevederilor stabilite în cadrul Conferinţei de la Rio, fiecare autoritate locală are 

obligaţia de a elabora propria strategie locală de dezvoltare durabilă.  

Dezvoltarea durabilă urmăreşte reconcilierea între două aspiraţii fundamentale, şi anume 

necesitatea dezvoltării economice şi sociale, dar şi protecţia şi îmbunătăţirea stării mediului. 
 

Utilităţile comunei 

Alimentarea cu apă şi canalizarea comunei 

Alimentarea cu apă se realizează în două moduri: 

- alimentarea din freatic 

- alimentarea prin reţea centralizată 

Alimentarea din freatic 

Pe teritoriul comunei există o serie de gospodării individuale care se alimentează cu apă 

din puţuri săpate la nivelul acviferului freatic, în special cele din apropierea luncii pârâului Jilţul 

Mătăsari. 

Acviferul freatic care se află la adâncimi de 2-4 m dar poate ajunge până la 13-15 m în  

zonele mai înalte. Acviferul freatic este alimentat din ape de precipitaţie şi are variaţii de debit, 

sezoniere însemnate. 

Comuna dispune de sistem centralizat pentru alimentare cu apă în satele Mătăsari şi 

Brădet. 

Sursa de apă este captarea Tismana - Godineşti. Apa este luată din pârâul Tismana, 

trecută prin staţia de tratare amplasată în zona nordică a satului Godineşti, staţie dotată cu un 

rezervor de 5.000 mc. De la staţie porneşte conducta de aducţiune pentru bazinul carbonifer 

Mătăsari, care are o lungime de 28 km. Din această conductă este alimentată şi comuna. 

Sistem centralizat de alimentare cu apă există în satele Mătăsari şi Brădet şi o parte din 

Brădeţel. Conductele de distribuţie au lungime de cca. 12.525 m din care cca. 7.025 m în 

Mătăsari şi cca. 5.500 m în Brădet şi Brădeţel. Diametrele conductelor- Dn 63-110 mm.  

Înrestul satelor alimentarea cu apă se realizează prin fântâni tradiţionale săpate la nivelul 

stratului freatic.  

Comuna nu dispune de un sistem centralizat de canalizare.  

Există o reţea de canalizare cu staţie de epurare dotată cu treaptă mecanică, amplasată pe 

teritoriul comunei învecinate - Drăgoteşti. La această reţea sunt legate doar unele blocuri de 

locuinţe din comuna Mătăsari. Lungimea reţelei de canalizare este de cca. 9,0 km. 

 Având în vedere faptul că nu toate localităţile comunei dispun de sistem centralizat de 

alimentare cu apă, se propune extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă şi realizarea 

unui sistem de canalizare şi epurare a apelor uzate menajere pentru toate satele comunei. 
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Reţele de telefonie 

Pe teritoriul comunei operează trei sisteme de telefonie GSM care pot fi utilizate numai 

în anumite zone. 

 Telefonia Romtelecom este asigurată de o centrală telefonică automată de tip Alcatel cu 

capacitate de 1.000 posturi, care acţionează pe raza satelor Mătăsari, Brădet, Brădeţel şi Croici. 

Centrala este ocupată în procent de cca 91,7 %. 

Unitatea minieră are centrală telefonică proprie. 

Telefonia mobilă nu are acoperire pe întreaga suprafaţă a teritoriului analizat. In zonele 

depresionare, în care sunt amplasate majoritatea localităţilor, există tronsoane însemnate în 

care niciuna din reţelele existente nu asigură posibilitatea utilizării telefoanelor mobile. 

Reţeaua electrică 

Alimentare cu energie electrică se realizează din sistemul naţional din reţeaua de     

110 kV care urmăreşte traseul pârâului Jilţ. 

Din această reţea se alimentează carierele Jilţ Nord şi Jilţ Sud, printr-o staţie de 

transformare 110/20 kV echipată cu trei transformatoare. Din această staţie sunt alimentate 

staţiile trafo de la medie la joasă tensiune - 20/6 kV. 

Satele comunei sunt alimentate printr-o reţea cu lungime de 155,8 km, din care 26,7 km 

reţele aeriene de înaltă tensiune, 93,0 km reţele aeriene de medie tensiune, 4,9 km reţele 

subterane de medie tensiune şi 31,2 km reţele de conectare de joasă tensiune. Comuna are o 

staţie de transformare de la înaltă la medie tensiune şi 14 transformatoare de la medie la joasă 

tensiune. 

Pentru îmbunătăţirea sistemului de alimentare cu energie electrică PUG propune 

următoarele: 

- reabilitarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune de la nivelul localităţilor. 

- extinderea reţelei de joasă tensiune în zonele propuse a fi introduse în intravilan.  

-extinderea reţelei de iluminat stradal. 

Alimentarea cu gaze naturale. In prezent există înfiinţată distribuţie de gaze naturale 

precum şi reţele în satele Mătăsari, Brădet şi Brădeţel (lungime de cca. 30 km) şi 2 staţii de 

reglare măsurare la Mătăsari şi Brădeţel. O medie anuală a consumului de gaze naturale este de 

circa 360 mii mc.. 

Alimentarea cu căldură. În exclusivitate, căldura se asigură individual, atât la 

gospodăriile populaţiei cât şi la instituţiile publice şi la societăţile comerciale; în marea 

majoritate a cazurilor, sistemul de încălzire este cu sobe ce funcţionează cu combustibil gazos și 

solid. Într-o măsură importantă (circa 10 %), căldura se asigură cu centrale termice individuale 

care funcţionează cu energie electrică sau cu combustibil gazos şi solid. În acelaşi mod se 

asigură şi apa caldă menajeră în gospodăriile populaţiei. 

Blocurile de locuinţe au fost prevăzute cu centrale termice de cartier, dar acestea au fost 

scoase din funcţiune din motive de degradare sau ca urmare a neachitării contravalorii servicii-

lor de livrare a apei calde şi a agentului termic. 

Lucrări de refacere a amplasamentului 

Refacerea amplasamentelor la nivelul comunei se referă la: 

- refacerea amplasamentelor ;antierelor de construcţíi 

- refacerea terenurilor afectate de lucrări miniere 

Refacerea amplasamentelor şantierelor de construcţii implică ecologizarea perime-

trelor de lucru (nivelarea terenului, îndepărtarea moluzului, realizarea aleilor de acces, a 

spaţiilor verzi, etc).  

 Pentru zona colinară, susceptibilă de alunecări de teren, se vor realiza, dacă este cazul, 

lucrări de drenare a apelor torenţiale de versant, de remodelare a configuraţiei versanţilor pentru 

asigurarea stabilităţii. 

La nivelul comunei nu sunt probleme datorate revărsării apelor. Pârâul Jilţ este parţial 

regularizat, fiind înlăturată posibilitatea de inundare a unor zone din apropierea malurilor. 
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Celelalte văi, existente pe teritoriul comunei, unele sezoniere, nu au provocat inundaţii 

care să afecteze activităţile cotidiene de natură economică sau agricolă. 

Refacerea terenurilor afectate de lucrări miniere. 

Suprafaţa ocupată cu lucrări miniere pe teritoriul comunei este de 1338,43 ha şi provine 

de la carierele Jilţ Nord şi Jilţ Sud. Suprafaţa este ocupată cu lucrările de excavare propriuzisă, 

cu halde de steril şi cu utilităţi auxiliare (incinte, platforme, drumuri industriale, trasee de benzi 

transportoare, reţele de alimentare cu energie electrică, etc).  

Suprafaţa ocupată reprezintă 590,75 ha fâneţe, 113,49 ha păşune, 110,95 ha teren arabil, 

50,57 ha păduri, 7,19 ha curţi construcţii şi 466,0 ha teren neproductiv.     

Din suprafaţa ocupată până în prezent a fost redată în circuitul silvic o suprafaţă de 

600,34 ha reprezentând: 

- 565,82 ha aferente taluzurilor finale. 

- 34,52 ha suprafaţă de protecţie a gropii remanente.  

Refacerea terenurilor se realizează prin remodelarea suprafeţei, aşezarea stratului de sol, 

fertilizarea acestuia şi plantarea cu puieţi de arbori.  

În următoarea perioadă urmează ca o suprafaţă de cca. 300 ha de haldă interioară să fi 

amenajată şi redată într-un circuit util - agricol sau silvic.   

În perioada funcţionării viitorului PUG extinderea carierelor Jilţ Nord şi Jilţ Sud va 

necesita ocuparea unei suprafeţe de 211,68 ha (suprafaţă aprobată prin licenţa de exploatare), 

din care: 

- 77,32 ha cariera Jilţ Nord  

- 134,36 ha cariera Jilţ Sud 

Odată cu avansarea lucrărilor în cele două cariere urmează ca noi tronsoane de haldă 

interioară, de taluzuri marginale, sau de hălzi exterioare să fie refăcute şi redate în circuit agricol 

sau silvic.   
 

Căi noi de acces sau schimbări a celor existente   
  

Reţeaua de drumuri publice din teritoriul administrativ al comunei are o lungime totală 

de 39,95 km cuprinde un drum judetean cu o lungime de 6,6 km, 4 drumuri comunale cu o 

lungime de 12,66 km şi un număr de 55 drumuri săteşti, drumuri vicinale şi străzi rurale cu o 

lungime de 20,69 km. Din această reţea 11,50 km sunt drumuri modernizate (6,6 km drumuri 

judetene şi 5,0 km drumuri comunale) restul de 28,45 km fiind pietruite sau de pământ. 

Legăturile comunei cu oraşele şi comunele vecine ca şi relaţiile între satele componente 

şi satul de centru se fac în exclusivitate prin căi de comunicaţie rutieră. 

Legătura cu principalul centru de interes al judeţului, respectiv capitala judeţului -

municipiul Tg-Jiu (situat la 40 Km) se face prin intermediul DJ 673A (Mătăsari-Strâmba) 

şi a DN 67 tronsonul Motru Tg. Jiu. 

În imediata apropiere a comunei se află municipiul Motru si oraşul Rovinari iar legătura 

cu aceste centre de interes pentru locuitorii comunei se face prin intermediul drumului judeţean 

şi a drumului naţional DN 67 (pentru municipiile Tg. Jiu şi Motru) şi a  

DC 73 (pentru oraşul Rovinari). 

În acelaşi timp există foarte bune legături ale satelor componente cu satul de centru prin 

DJ 673 A, precum si drumurile comunale DC73, DC73A, DC 86, DC 107. 

În ansamblu, comuna este dezvoltată tentacular pe văi, cu sate care au o structură aduna- 

tă şi textură simplă, liniară.  

Dezvoltarea satelor de-a lungul văilor au creat condiţii propice dezvoltării locuirii 

populaţiei. 

Pentru desfăşurarea în bune condiţiuni a circulaţiei pe căile rutiere sunt necesare lucrări 

de consolidare a sistemului rutier pe drumul judeţean 673 A şi modernizarea etapizată a 

drumurilor comunale. De asemenea pentru transportul de călători sunt necesare lucrări de 

modernizare a staţiilor de călători existente şi înfiinţarea altora.  
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 Pentru circulaţia în interiorul satelor este propusă modernizarea infrastructurii stradale 

prin: corectarea traseelor, îmbunătăţirea planeităţi şi a capacităţii portante, redesenarea pantelor 

şi a curbelor, îmbunătăţirea calităţii intersecţiilor.   

 Drumurile comunale sunt: 

drumul comunal DC 73 Pinoasa (DJ 674) – Brădetu (DJ 673 A), cu o lungime 

totală de 7,3 km, din care 2,3 km pe teritoriul comunei. 

- drumul comunal DC 73 A Brădet – Brădeţel, cu o lungime totală de 2,0 km, în 

totalitate pe teritoriu comunei. 

- drumul comunal DC 86 Miculeşti ( DJ 673) – Croici – Mătăsari, cu o lungime 

totală de 4,3 km din care 3,3 km pe teritoriul comunei. 

 -drumul comunal DC 107 Roşiuţa (DN 67 ) – Runcurelu – Mătăsari (DJ 673A), cu o 

lungime totală de 7,46 km din care 5,06 km pe teritoriul comunei. 

- drumuri stradale şi vicinale, în număr de 55, cu o lungime de 20,69 km, asa cum au fost 

inregistrate în patrimoniul public al comunei. 

-  în teritoriul extravilan al comunei există o reţea de drumuri de exploatare, îndeosebi 

pentru exploatarea agricolă, în lungime de circa 15 km. 

- în zona lucrărilor miniere există o reţea de drumuri tehnologice cu folosinţă aproape 

exclusivă în interes productiv, dar folosite în situaţii de excepţie şi pentru nevoi publice, în 

lungime de cca. 20,0 km. 

Din analiza datelor de la recensământul de circulaţie din anul 2000 când s-au făcut 

măsurători de trafic pe drumurile judeţene a rezultat ca DJ 673 A este categorisit ca drum 

secundar cu trafic de 1501 - 2500 vehicole. 

Ca disfuncţionalităţi privind reţeaua de căi de comunicaţie rutieră se constată următoare-

le: 

- reţeaua majoră de căi rutiere nu este adaptată la cerinţele traficului european; 

- drumurile existente prezintă o stare de viabilitate necorespunzatoare, cu numeroase 

puncte critice pe traseul de drum judeţean (traversarea localităţilor, treceri le nivel, reducerea 

capacităţii portante din lipsa lucrărilor de întreţinere i a depăşirii duratei de exploatare); 

 - calitatea infrastructurii şi a sistemului rutier pentru drumurile modernizate este 

considerată corespunzătoare, ca şi pe drumurile comunale modernizate dar în interiorul 

comunei există şi o reţea de drumuri comunale şi străzi rurale nemodernizate cu stare de întreţi- 

nere proastă. 

 - drumurile publice, în totalitate, la traversarea localităţilor impun viteze de circulaţie 

reduse, deoarece starea căii de circulaţie este necorespunzătoare, lăţimea platformei drumului 

este sub limite normale datorită frontului îngust al limitei de proprietate iar curbele au raze 

foarte mici. În acelaşi timp, cea mai mare parte din podurile existente necesită lucrări pentru  

mărirea capacităţii de circulaţie; 

- reţeaua de străzi rurale are, în multe cazuri, o configuraţie de tip tentacular, cu nume- 

roase sinuozităţi, legături deficitare şi discontinuităţi; 

- lipsa parcajelor amenajate, în special în zona centrală şi în vecinatatea instituţiilor 

publice; 

 - lipsa spaţiilor necesare pentru circulaţia pietonilor şi biciclistilor, îndeosebi pe drumul 

 judeţean. 

Starea tehnică a staţiilor de călători este în general satisfăcătoare necesitând însă, 

pentru derularea în condiţii corespunzătoare a transportuiui de călători, o serie de lucrări de 

redimensionare a acestora şi a căilor de acces. 

Pentru accesul în perimetrele de exploatare, există drumuri tehnologice, în general 

betonate. In interiorul carierelor şi haldelor de steril au fost amenajate drumuri tehnologice de-a 

lungul traseelor de transport pe benzi. In funcţie de durata de exploatare a acestora, drumurile 

tehnologice au fost realizate cu suprastructura din pământ compactat, din balast sau beton. 

Căi de comunicatie feroviare 

Teritoriul comunei este traversat, în lungul pârâului Jilţ de calea ferată, simplă, 

electrificată C. F. Turceni – Drăgotesti, care apartine Companiei Naţionale de Căi Ferate 
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„C.F.R.” Liniile care ajung la depozitele de cărbune din localitatea Mătăsari sunt linii de incintă 

cu utilizare exclusivă pentru transportul cărbunelui. 
 

3. Caracteristicile de mediu ale zonelor posibil a fi afectate semnificativ 

O parte din teritoriul comunei Mătăsari este afectat de cele două cariere de lignit: Jilţ 

Nord şi Jilţ Sud. Suprafaţa afectată la configuraţia finală, în Mătăsari va fi de 1550,11 ha 

reprezentând teren arabil, păşuni şi fâneţe, păduri, teren neproductiv şi o mică parte teren cu 

curţi construcţii care vor fi strămutate.  

În prezent pe teritoriul comunei a fost afectată o suprafaţă de 1338,43 ha, din care 

600,34 ha a fost refăcută ecologic şi redată în circuitul silvic sau agricol (565,82 ha în circuit 

silvic şi 34,52 ha în circuit agricol).   

În viitorul apropiat se vor reda în circuitul agricol încă cca. 300 ha de haldă interioară. 

Până la configuraţia finală lucrările miniere mai necesită o suprafaţă de 211,68 ha care 

vor fi scoase din circuitul actual, cea mai mare parte fiind teren arabil. 

În perioada de funcţionare a PUG se preconizează refacerea ecologică a încă cca. 500 ha 

şi redarea lor într-un circuit util. 

O suprafaţă de cca.7,19 ha curţi construcţii va fi dezafectată, construcţiile fiind strămu-

tate în viitorul teritoriu intravilan. Suprafaţa provine din satul Runcurelu, construcţiile fiind 

strămutate în satele, Mătăsari, Brădet şi Croici.   

De asemenea PUG propune zone cu spaţii verzi cu o suprafaţă de 2,04 ha, pe teritoriul 

satelor Mătăsari şi Runcurelu. 

Refacerea ecologică a suprafeţei rămasă liberă de sarcini tehnologice constă în remode-

larea suprafeţei, aşezarea uni strat de sol fertil de minim 0,3 m, fertilizarea acestuia şi plantarea 

cu vegetaţie silvică specifică zonei, sau utilizat ca teren agricol cultivat de regulă cu cereale (în 

cele mai multe cazuri cu porumb). 
 

4. Orice problemă de mediu existentă care este relevantă pentru plan, 

inclusiv cele legate de orice zonă care prezintă importanţă specială pentru 

mediu-arii de protecţie comunitară   
 

Teritoriul administrativ al comunei nu este inclus în arii naturale protejate din Reţeaua 

Europeană Natura 2000.  

Zone construite protejate 
 

La nivelul comunei există o serie de monumente istorice sau arhitectonice protejate în 

conformitate cu Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

Există o serie de monumente care merită atenţie şi care constituie puncte de interes 

turistic.  

Situri arheologice –conform legii nr.5/2000. 

- 299- GJ-II-m-B 09327 Biserica de lemn, sat Mătăsari (cătun Valea Boului), datând 

din 1897. 

- 344 .GJ-II-m-B 09364 Biserica de lemn, sat Runcurel, datând din1836. 

- 345-GJ-II-m-B- 09365 Casa - cula Eftimie Nicolaescu, sat Runcurel, sec XIX 

Casa-Cula Eftimie Nicolaescu, este într-o stare foarte avansată de degradare (tot 

materialul lemnos din care este realizată construcţia este într-un grad final de putrezire) aşa încât 

este practic imposibilă refacerea construcţiei. 
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Fig. nr. 3 Casa-Culă Eftimie Nicolaescu din satul Runcurel 
                                                                                              (foto Pavel Popescu) 

 

Alte areale sensibile se referă la stabilitatea terenurilor. 
Conform Normativului GT 007 privind zonarea din punct de vedere al alunecărilor de 

teren, comuna este amplasată într-o zonă cu risc ridicat de producere a acestora.  
 

Alunecări de terenuri 
 

 
 

Fig. nr. 4 Zonarea teritoriului României din punct de vedere al alunecărilor de teren 

 

 Caracteristicile litologice ale formaţiunilor geologice care aflorează pe teritoriul 

judeţului, la care se adaugă cele de ordin geomorfologic şi particularităţile climatice – în 

principal, regimul precipitaţiilor – induc, în cazul unor areale cu dimensiuni variate, valori 

ridicate ale probabilităţii de alunecare, ceea ce conduce la încadrarea lor în grupa zonelor 

expuse hazardului la alunecări de teren. Unul din aceste areale este şi zona Mătăsari – Slivileşti 

din bazinul Jilţ. 

În anul 2007 IPTANA a realizat Studiul de identificare şi delimitare a hazardurilor 

naturale pentru teritorii din Regiunea Sud Vest-Oltenia care a inclus şi judeţul Gorj cu zona 

comunei Mătăsari.  

Conform acestui studiu şi a „Ghidului privind macrozonarea teritoriului Românieie din 

punct de vedere la alunecările de teren, 1999“, alunecările din judeţul Gorj sunt, în general, 

încadrabile în categoria adâncime mică (1,5 m), şi mai rar categoriile superficială (< 1 m) şi 
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adâncă (5-20m), preponderent accentuate în zonele cu pante accentuate, în versanţii ce 

mărginesc văile. Pot fi alunecări reactivate sau primare. 

Pe teritoriul comunei Mătăsari fenomenul alunecărilor de teren este rerlativ frecvent şi 

de amploare destul de mare având în vedere suprafaţa  de peste 55 ha afectate de alunecările  

primare în perioada 1970-1980 şi cele reactivate din anul 1997, alunecări cauzate de condi-ţiile 

de  teren, procesele geomorfologice şi procese climatice, cu efect asupra terenurilor agri-cole 

(arabile, păşuni şi fâneţe), a unor curţi şi construcţii. Pentru remedierea fenomenului de 

alunecări de terenuri s-au luat măsuri printre care amintim remodelarea geometrică a supra-

feţelor terenului, drenaje, lucrări de susţinere, etc.  

Seismicitatea 

Din punct de vedere al seismicităţii comuna se găseşte în zona de intensitate seismică 7 

pe scara MSK cu perioada de revenire de 50 ani, cu Ag = 0,12 şi Tc = 0,7 s.  
 

  

Fig. nr. 5 Zonarea teritoriului României în       Fig. nr. 6 Zonarea teritoriului României în 

funcţie de valorile de vârf ale ag                                    funcţie de perioada de colţ Tc 
 

 

5. Obiecive de protecţie a mediului, stabilite la nivel naţional, comunitar, sau 

internaţional, care sunt relevante pentru plan şi modul în care s-a ţinut cont 

de aceste obiective în timpul pregătirii PUG 

Planul Urbanistic General urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare din punct de vedere 

arhitectural şi urbanistic şi din punct de vedere al protecţiei mediului. 

Rolul PUG este de a dezvolta aşezările umane într-o manieră controlată, unitară. Evită  

dezvoltările spontane care pot provoca disfuncţionalităţi urbanistice de dezvoltare pe termen 

lung. 

Reglementările pe termen scurt pe care le include PUG-ul se referă la stabilirea şi 

delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al comunei, stabilirea 

modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea funcţională, corelată cu organizarea 

reţelei de circulaţie, delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor istorice protejate şi de protecţie a 

monumentelor istorice, formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor şi precizarea 

condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.   

Pe total plan impactul PUG asupra comunei este în general pozitiv, având ca deziderat 

creşterea nivelului de viaţă al populaţiei, dezvoltarea durabilă şi asigurarea condiţiilor de trai la 

valenţe superioare.   

Impactul asupra populaţiei şi asupra sănătăţii umane este pozitiv. 

Impactul asupra celorlalţi factori care pot fi afectaţi, floră şi faună, sol, ape de suprafaţă 

sau subterane, calitatea aerului, climă, zgomote şi vibraţii, peisajul, patrimoniul istoric şi 

arhitectural, este de asemenea pozitiv. 

Extinderea intravilanului nu presupune fragmentarea unor habitate, reducerea suprafeţei 

sau antropizarea acestora. Din acest motiv considerăm că impactul asupra habitatelor prezente 

în zona studiată este fără importanţă. 
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Dacă va fi cazul fiecare proiect/activitate propuse în zonă va fi supus analizei impactului 

asupra speciilor şi habitatelor. 

In sinteză, se apreciază ca PUG analizat reprezintă un instrument pentru crearea 

premiselor, prin mijloace specifice, dezvoltării durabile a comunei Mătăsari conform 

priorităţilor Strategiei de Dezvoltare a zonei. Implementarea prevederilor planului va 

genera oportunităţi viabile, directe şi indirecte, de îmbunătăţire pe termen lung a 

mediului, a condiţiilor de viaţă ale populaţiei şi a situaţiei socio-economice a comunităţii, 

în condiţiile asigurării protecţiei mediului. 

Nu produce impact semnificativ. 
 

6. Potenţiale efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra aspectelor 

ca: biodiversitatea, sănătatea umană, faună, floră, sol, apă, aer, factori 

climatici, patrimoniul cultural, arhitectură, peisaj şi asupra relaţiilor dintre 

aceşti factori 

Planul Urbanistic General urmăreşte aplicarea legislaţiei în vigoare din punct de vedere 

arhitectural şi urbanistic. 

Rolul PUG este de a dezvolta aşezările umane intr-o manieră controlată, unitară. Evită  

dezvoltările spontane care pot provoca disfuncţionalităţi urbanistice, de dezvoltare pe termen 

lung. 

Reglementările pe termen scurt pe care le include PUG-ul se referă la stabilirea şi 

delimitarea teritoriului intravilan în relaţia cu teritoriul administrativ al comunei, stabilirea 

modului de utilizare a terenurilor din intravilan, zonificarea funcţională, corelată cu organizarea 

reţelei de circulaţie, delimitarea zonelor afectate de servituţi publice; modernizarea şi 

dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare, stabilirea zonelor istorice protejate şi de protecţie a 

monumentelor istorice, formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor şi precizarea 

condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate.   

Pe total proiect impactul PUG asupra comunei este pozitiv, PUG având ca deziderat 

creşterea nivelului de viaţă al populaţiei, dezvoltarea durabilă şi asigurarea condiţiilor de trai la 

valenţe superioare.   

Impactul asupra populaţiei şi asupra sănătăţii umane este pozitiv. 

Impactul asupra celorlalţi factori care pot fi afectaţi, floră şi faună, sol, ape de suprafaţă 

sau subterane, calitatea aerului, climă, zgomote şi vibraţii, peisajul, patrimoniul istoric şi 

arhitectural, este de asemenea pozitiv. 

In sinteză, se apreciază ca PUG analizat reprezintă un instrument pentru crearea 

premiselor, prin mijloace specifice, dezvoltării durabile a comunei Mătăsari conform 

priorităţilor Strategiei de Dezvoltare a zonei. Implementarea prevederilor planului va genera 

oportunităţi viabile, directe şi indirecte, de îmbunătăţire pe termen lung a mediului, a condiţiilor 

de viaţă ale populaţiei şi a situaţiei socio-economice a comunităţii, în condiţiile asigurării 

protecţiei mediului.  

Una din priorităţile comunei este dezvoltarea mineritului prin cele două cariere Jilţ Nord 

şi Jilţ Sud în aşa fel încât impactul destructiv asupra mediului să fie minim şi în acelaşi timp 

favorabil economiei comunei şi vieţii sociale, cu efecte benefice asupra locuitorilor şi asupra 

nivelului de trai. 

Refacerea ecologică a terenurilor rămase libere de sarcini tehnologice trebuie să 

genereze terenuri noi utilizabile ca terenuri agricole sau silvice. În multe cazuri categoria de 

teren redată în circuitul util este superioară categoriei terenului iniţial. De cele mai multe ori 

terenul iniţial este ravenat, afectat de eroziune profundă, are pantă mare pe care se dezvoltă o 

vegetaţie ierboasă fără valoare economică.  

Terenul redat este de regulă remodelat, plat, cu o pătură de sol fertilizat propice pentru 

creşterea cerealelor, a florii soarelui, a unor plante tehnice sau bun pentru plantat pădure din 

specii de foioase autohtone - gorun (Quercus petraea),cer (Quercus cerris). Pretabil pentru zonă 

este şi salcâmul (Robinia pseudacacia)- specie uşor adaptabilă şi fixatoare pentru terenurile 

instabile.  
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 Alt tip de impact produs datorită punerii în aplicare a PUG. 

Perioadele care pot să genereze impact minor asupra factorilor de mediu, sunt perioadele 

inerente de existenţă a şantierelor de construcţie pentru diversele obiective: locuinţe şi anexe ale 

acestora, unităţi comerciale şi de alimentaţie publică, unităţi socio-culturale, turistice sau 

terenuri de sport, unităţi agro-industriale, etc.  

Impactul este la nivelul solului, dezvoltat pe suprafeţe reduse, este temporar, care se 

încadrează în normativele naţionale în vigoare. 
       

Extinderea impactului 
 

Populaţia, habitatele existente până la nivel de specii nu sunt afectate de punerea în 

aplicare a PUG. 

Perioada în care se crează elemente care produc impact sunt perioadele în care 

funcţionează şantierele de construcţii. Impactul este limitat la suprafeţe restrânse şi nu crează 

modificarea calităţii factorilor de mediu. 

Referitor la activităţile miniere care scot din circuit suprafeţe însemnate aven următorul 

comentariu; Prin Licenţa de Exploatare care concesionează pentru exploatare un zăcământ de 

substanţă minerală utilă se instituie obligaţia refacerii ecologice a terenurilor afectate de 

exploatări şi redarea acestora într-un circuit util. Pentru aceasta investitorul depune anual o 

garanţie de mediu egală cu valoarea lucrărilor de refacere planificate în anul în curs şi are 

obligaţia ca periodic să redea în circuit suprafeţe refăcute şi cultivate. În acest mod scoaterea din 

circuit este temporară şi se finalizează cu modelarea şi reintroducerea terenurilor în circuitul 

agricol sau silvic.    
   

Magnitudinea şi complexitatea impactului 
 

Impactul PUG este limitat, temporar, fără consecinţe dăunătoare asupra calităţii 

factorilor de mediu. 

Punerea în aplicare a PUG nu crează elemente care să producă modificări ale 

microclimatului comunei.  

La nivelul comunei există impactul creat de exploatările miniere care nu are legătură cu 

prevederile PUG şi au fost tratate ca parte integrantă din documentaţiile necesare pentru 

obţinerea Licenţei de Exploatare.  

Impactul carierelor de cărbune este complex, se manifestă sub diferite forme asupra 

tuturor factorilor de mediu. Prin aplicarea tehnologiilor de lucru referitoare la exploatările 

miniere la zi impactul este ţinut în limitele normativelot naţionale şi comunitare în vigoare. 

Prin legislaţia naţională orice exploatare minieră se termină cu realizarea lucrărilor de 

închidere a exploatării, după efectuarea refacerii ecologice. Pentru aceste lucrări, beneficiarul 

lucrărilor miniere depune anual o sumă de bani care reprezintă valoarea lucrărilor de refacere şi 

se folosesc exclusiv pentru acest tip de lucrări.  

Valoarea garanţiei se returnează numai după efectuarea acestor lucrări.               
 

Probabilitatea impactului 

PUG propune realizarea unor construcţii în principal locuinţe şi mai puţin clădiri 

destinate unor activităţi economice sau agricole. Aceste construcţii se vor realiza prin 

funcţionarea temporară a şantierelor specializate. 

Activitatea crează un impact suportabil datorat zgomotelor şi vibraţiilor produse de 

utilajele de lucru şi de transport de pe şantierele de construcţii, impact temporar asupra solului 

(pătura de sol este discontinuă), dar care nu are urmări negative asupra zonei, impact 

nesemnificativ asupra calităţii aerului şi asupra florei şi faunei zonei. 

Probabilitatea unui impact asupra calităţii apelor şi asupra aşezărilor umane este redusă. 

În cazul exploatărilor de cărbune impactul asupra factorilor de mediu şi în special asupra 

morfologiei terenului este o certitudine. 
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Durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 
 

Durata este limitată ca timp şi spaţiu, impactul este generat pe perioada funcţionării 

Referitor la PUG, durata impactului şantierelor de construcţie este limitată ca timp şi spaţiu. 

Împactul este generat pe perioada funcţionării motoarelor cu ardere prin compresie.   

Lucrul pe şantierele de construcţii se va realiza doar pe timp de zi.  

După terminarea şantierului se opresc şi sursele generatoare de impact, în acest mod 

încetează şi impactului asupra factorilor de mediu. Urmările impactului nu sunt sesizabile. 

Impactul carierelor de cărbune este continuu atâta timp cât durează exploatarea 

cărbunelui. O carieră de cărbune îşi desfăşoară activitatea de exploatare pe o perioadă de cca. 

30-40 de ani. După încheierea lucrărilor şi refacerea terenurilor urmările impactului sunt 

înlăturate în totalitate, terenul fiind utilizat în diverse scopuri.  

În cele mai multe cazuri valoarea terenului refăcut depăşeşte valoarea iniţială a 

terrenului.     

Impactul general generat de punerea în aplicare a prevederilor PUG este pozitiv 

datorită apariţiei şi funcţionării la nivelul comunei a unor elemente noi, de utilitate 

publică, sau privată. 
 

7. Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii 

umane în context transfrontalier  
 

Comuna nu este amplasată în zona de graniţă a României şi nu se supune Convenţiei 

privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontier. 
 

8. Măsurile propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet 

posibil orice efect posibil advers asupra mediului generat de implementarea 

planului 
 

Punerea în aplicare a prevederilor PUG nu are impact semnificativ asupra mediului. 

Efectele semnificative ale impactului asupra mediului sunt generate de lucrările miniere 

la zi din cele două cariere existente pe teritoriul comunei. 

Măsuri de reducere a unui impact potenţial referitoare la PUG 

Măsuri generale 

▪  elaborarea şi implementarea, împreună cu autorităţile din domeniul agricol şi din 

domeniul protecţiei mediului a unor programe pentru conştientizarea de către 

producătorii agricoli a implicaţiilor activităţilor agricole asupra mediului, a modului de 

utilizare raţională a îngrăşămintelor şi a tehnicilor pentru managementul corect al 

dejecţiilor animaliere. 

▪    îndrumarea producătorilor agricoli şi în special a celor individuali să folosească 

îngrăşăminte naturale în locul celor realizate chimic.  

▪    urmărirea în colaborare cu autoritatile locale pentru protectia mediului şi de sănătate 

publică, pe baza studiilor de specialitate, a nivelurilor de poluare a mediului prognozate 

pentru zonele de dezvoltare a activităţilor industriale, astfel încât să se limiteze 

eventualele niveluri de poluare, generate de contribuţiile cumulate ale tuturor surselor 

existente şi viitoare, la valorile limită pentru protecţia receptorilor sensibili. 

▪  gestionarea corectă a deşeurilor. Deşeurile provenite din activitatea comunei fac parte 

din următoarele grupe: 
 

- 02.01       deşeuri din agricultură, horticultură, etc. 

- 02.01.02  deşeuri de ţesuturi animale 

- 02.01.03  deşeuri de ţesuturi vegetale 

- 02.01.04  deşeuri de materiale plastice 

- 02.01.06  dejecţii animaliere  

La nivelul comunei nu există depozite temporare sau definitive de deşeuri. 
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Deşeurile sunt stocate de fiecare gospodărie sau agent economic şi colectate centralizat 

Deşeurile sunt transportate la platforma ecologică de depozitare de la Bârseşti. 

Actele normative care reglementează gestionarea deşeurile sunt: 

OUG nr. 78/2000 privind gestionarea deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001. 

HG 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile.   

Legea 211/2011 privind gestionarea deşeurilor. 

Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată 

prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE. 

Deşeurile miniere reprezentate prin sterilul provenit din decoperte este depozitat în 

hălde. Acesta nu este toxic din punct de vedere chimic, nu reacţionează cu substratul. După 

atingerea parametrilor finali haldele sunt modelate, compactate, li se aşază stratul de sol fertil şi 

sunt reintroduse în circuitul agrocol sau silvic.   

Rolul haldelor este, pe lângă stocarea materialului steril şi acela corectare a morfologiei 

terenului sau de redare a terenului la o variantă cât mai aproape de forma iniţială.    
 

Măsuri din faza de proiectare 

▪ Concepţia de proiectare a viitoarelor construcţii şi metodele de lucru trebuiesc realizate 

de instituţii sau organizaţii competente pentru a se asigura proiectele, detaliile de 

execuţie şi specificaţiile tehnice care să conţină cele mai eficiente şi moderne soluţii. 

▪ Specificaţiile tehnice pentru realizarea viitoarelor obiective trebuie să conţină 

elementele de protecţie a factorilor de mediu. 

▪ Oferta investitorului trebuie să demonstreze credibilitate prin prezentarea unor măsuri 

concrete de eliminare sau reducere a impactului asupra factorilor de mediu. 

▪ În documentaţiile de execuţie trebuie stipulate responsabilităţile realizatorului 

obiectivului în ceea ce priveşte protecţia mediului cu respectarea principiului  

"Poluatorul plăteşte". 

Măsurile de reducere a elementelor poluante în perioada de şantier 

Care pot depăşi cantitatea de elemente poluante stabilită prin standardele în vigoare, în 

timpul existenţei şantierelor de construcţii sunt: 

▪    reglarea necorespunzătoare a motoarelor generatoare de noxe pentru atmosferă. 

▪  scurgerile de carburanţi şi lubrifianţi din sistemele de alimentare şi de lubrifiere a 

autovehiculelor şi utilajelor de lucru. 

 Pentru reducerea impactului sunt necesare măsuri care să înlăture aceste elemente, adică 

reglarea motoarelor la parametrii normali, utilizarea elementelor antipoluare (sisteme de 

eşapament cu catalizatori) şi înlăturarea pierderilor de carburanţi şi lubrifianţi.  
 

 Măsuri de reducere a impactului activităţii miniere 

Poluarea aerului prin funcţionarea lucrărilor miniere are loc datorită motoarelor de 

la utilajele de lucru, dar într-o măsură însemnată datorită pulberilor generate de cărbune şi de 

materialul fin din lucrările de decopertă şi din cel depus în hălzile de steril. 

Înlăturarea prafului se realizează prin menţinerea unui timp mai scurt a depozitelor de 

cărbune şi umectarea acestora în perioadele canicularea. 

Pentru înlăturarea materialului fin din deschideri de taluzuri şi din hălzi este necesară  

înierbarea sau cultivarea taluzurilor marginale definitive sau a suprafeţelor de haldă pe care   s-a 

încheiat depunerea sterilului şi care au fost remodelate.   

Poluarea apelor de suprafaţă şi subterane 

Funcţionarea sistemelor de evacuarea a apelor din cariere modifică echilibrul 

hidrodinamic al acviferului freatic, lucru ce se manifestă prin scăderea nivelului hidrostatic, 

micşorarea debitelor, fenomene ce pot afecta alimentarea cu apă tradiţională prin puţuri.  

Fenomenul va înceta odată cu oprirea sistemelor de evacuare a apelor, când se va reface 

în mod natural echilibrul hidrodinamic.   
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În zona depozitelor de cărbune apele de suprafaţă pot fi poluate cu praf de cărbune 

antrenat de curenţii de aer. Pentru micşorarea cantităţii de pulberi antrenate de vânt este nevoie 

ca periodic, în special în perioadele caniculare, să se umezească aceste depozite şi drumurile de 

acces. 

Referitor la zgomote şi vibraţii. În general utilajele care lucrează în cariere sunt 

generatoare de zgomote şi vibraţii. Acestea de regulă lucrează în groapa creată de înlăturarea 

sterilului şi a cărbunelui. Atenuarea zgomotului are loc datorită protecţiei oferită de taluzurile 

gropii, datorită distanţelor faţă de zona locuită, datorită altor cauze naturale şi a atenuatoarelor 

de zgomot ale utilajelor. 

Poluarea solului şi subsolului. 

Tehnologia de lucru presupune îndepărtarea solului şi exploatarea unei resurse a 

subsolului.  

Prin realizarea hălzilor exterioare vor apare elemente morfologice noi, de regulă cu cote 

mai mari decât cele iniţiale. În cele mai multe cazuri hălzile exterioare corectează morfologia 

terenului şi redau într-un circuit util terenuri iniţial neproductive.   

La sfârşitul exploatării prin realizarea hălzii înterioare, ecologizarea şi cultivarea sa, 

terenul va arătă cu aproximaţie la fel cu terenul iniţial.    

Referitor la habitatele şi ecosistemele terestre.  

Planul de refacere ecologică reabilitează habitatele distruse temporar, reface condiţiile 

pentru existenţa faunei specifică zonei.  

Referitor la aşezările umane. 

Lucrările miniere au efect general final pozitiv asupra satelor prin realizarea unor 

activităţi economice de anvergură, prin crearea unui număr mare de locuri de muncă, prin 

crearea unor suprafeţe de teren utilizabile din terenuri neproductive şi în unele cazuri prin 

crearea unor localităţi noi cu utilităţi asigurate la nivel superior celor iniţiale.  

 

9. Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei alese şi o 

descriere a modului în care s-a făcut evaluarea, inclusiv orice dificultăţi 

întâmpinate în prelucrarea informaţiilor 
 

 Motivele care au dus la alegerea variantei PUG sunt: 

- necesitatea reînnoirii PUG care să răspundă la noile cerinţele de urbanism în 

contextul modificărilor de proprietăţi. 

- reamenajarea suprafeţei comunei în funcţie de legislaţia actuală pentru realizarea 

unei zonări a terenului corespunzătoare etapei actuale de dezvoltare. Ca urmare a 

necesităţilor de dezvoltare, zonele funcţionale (trupurile intravilane) existente vor 

suferi modificări în structura şi mărimea lor, prin extinderea/restrângerea/coma-

sarea/dispariţia celor existente sau apariţia altora noi. 

- modificările raportului între suprafeţele intravilan şi extravilane sunt conforme cu 

opţiunile locuitorilor comunei şi cu propunerile cuprinse în tema aprobată de 

Consiliul Local. 
   

Folosinţe actuale şi planificate ale terenului 
 

Planul de Urbanism General se referă la întreaga suprafaţă a comunei, atât intravilan cât 

şi extravilan.  

Suprafaţa totală a comunei este de 4.644 ha, repartizaţi astfel: 2.314 ha teren agricol şi 

2.330 ha teren neagricol 

În prezent suprafaţá totală este repartizată astfel: 

- intravilan = 409,36 ha 

- extravilan = 4.234,64  ha        

Suprafaţa intravilanului se va redimensiona de la 409,36 ha cât este în prezent, la 376,65 

ha cât se propune prin noul PUG. 
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În aceste condiţii suprafaţa totală a comunei va avea următoarea configuraţie:  

- intravilan = 367,65 ha 

- extravilan = 4.276,35  ha        
 

Politici de zonare şi de folosire a terenului 
   

Teritoriul intravilan al comunei este împărţit după funcţiuni în trupuri izofuncţionale, 

care pot suferi modificări în funcţie de necesităţile dezvoltării sub raportul amenajării 

teritoriului.     

Teritoriul extravilan este utilizat pentru lucrări agricole sau silvice şi pentru construirea 

unor anexe legate de acestea.  

ZONA DE LOCUINŢE este principala beneficiară a suprafeţei intravilanului construit  

având atât în vechiul PUG, cât şi în cel nou, cea mai mare suprafaţă. Zona scade de la 350,09 ha 

în vechiul PUG la 319,57 ha cât propune noul PUG. 
  ZONA INSTUŢIILOR DE INTERES PUBLIC include clădirile pentru învăţământ, 
sănătate, culte, administraţie etc. şi ocupă suprafaţa de 7,29 ha. În noul PUG zona va avea o 
suprafaţă de 5,01 ha. 
  ZONA DE PRODUCŢIE ŞI ACTIVITĂŢI ECONOMICE ocupă în prezent o 
suprafaţă de 21,3 ha, care se va reduce la 4,31 ha. Scăderea se datorează în special clădirilor 
unităţilor miniere dezafectate, care au primit alte folosinţe. 
  ZONA CONSTRUCŢII TEHNICO EDILITARE care în vechiul PUG  nu a avut 
alocate suprafeţe va avea în noul PUG, la nivelul satelor MătăsarI, Brădet şi Brădeţel, o 
suprafaţă de 1,99 ha.  

ZONA SPAŢII VERZI, SPORT ŞI AGREMENT ocupă in prezent o suprafeţă de 

10,05 ha reprezentând terenuri de sport, parcuri, scuaruri, plantaţii de aliniament, suprafaţă care 

se va diminua la 2,04 ha.  

  ZONA CĂILOR DE COMUNICATIE SI TRANSPORTURI RUTIERE 
  Se impune reabilitarea şi modernizarea celor existente. Suprafaţa ocupată de căi rutiere va 
creşte, de la 25,69 ha la 34,26 ha.  
  ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ-CIMITIRE ocupă în prezent o suprafaţă de  
2,85 ha, care se va diminua la 1,92 ha. 
 

  Pe parcursul etapelor de colectare a informaţiilor şi de realizare a PUG nu au fost 

intâmpinate dificultăţi în obţinerea informaţiilor necesare întocmirii raportului de mediu, 

dificultăţi care să genereze disfuncţionalităţi de interpretare şi materializare a planului.  
 

10. Descrierea măsurilor avute în vedere pentru monitorizarea efectelor 

semnificative ale implementării PUG  

 Datorită faptului că nu se preconizează activităţi care să genereze impact semnificativ, 

PUG nu propune măsuri de monitorizare.  

Activitatea, din punct de vedere al mediului va fi urmărită de responsabilul cu protecţia 

mediului angajat al Primăriei Mătăsari.  

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă între care fac parte şi poluările accidentale care 

afectează calitatea factorilor de mediu este necesar ca la nivelul Primăriei să se instutuie 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă care în caz de poluări accidentale alertează 

conducerea primăriei şi ia primele măsuri pentru oprirea sau limitarea stricăciunilor.  

Comitetul care va fi înfiinţat în conformitate cu prevederile prevederilor Ord.comun nr.1422 şi 

192/2012 al Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Administraţiei şi Internelor care 

aprobă “Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, feno-

mene meteorologice periculoase, accidente la construcţi hidrotehnice şi poluări accidentale “, 

Primăria va implementa un sistem de comunicare în situaţii de urgenţă, care operează 

permanent şi care va alarma eficient organismele calificate. 
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11. Rezumat fără caracter tehnic   

Titularul proiectului 

Titularul proiectului pentru care se realizează prezentul raport  de mediu, este comuna 

Mătăsari jud. Gorj. 

Autorul raportului 

Autorul raportului de mediu, este SC EXPLO 06 S.RL. având sediul în municipiul 

Craiova telefon/fax. 0351/805850. 

Denumirea proiectului 

Proiectul elaborat este: PLAN URBANISTIC GENERAL - Comuna Mătăsari 

judeţul Gorj. 

În perioada scursă de la ultimul PUG s-au modificat o serie de condiţii, au apărut o serie 

de cerinţe noi, de viziuni noi de dezvoltare care necesită imperios reînnoirea direcţiilor de 

dezvoltare. În această perioadă a devenit preponderent conceptul de dezvoltare durabilă.   
 

Conţinutul şi obiectivele principale 

Acestea sunt următoarele: 

 extinderea intravilanului într-un mod judicios, cu suprafeţe necesare dezvoltării 
localităţii sub aspect funcţional (locuire, producţie, servicii, agrement etc); 

 propunerile colectivităţii locale ca bază pentru materializarea programului de dezvoltare; 

 scenarii şi prognoze privind potenţialul economic şi uman al localităţii; 

 armonizarea interesului public cu cel privat; 

 stabilirea obiectivelor de utilitate publică, de interes naţional şi local cu indicarea 
amplasamentelor posibile, în condiţiile respectării dreptului de proprietate; 

 elemente privind reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului natural şi construit; 

 identificarea zonelor supuse riscurilor naturale şi tehnologice; 

 măsuri privind echiparea tehnico-edilitară, gospodărirea comunală, salubrizarea etc; 

 stabilirea şi indicarea grafică a zonelor şi distanţelor minime de protecţie sanitară, de 
exploatare, siguranţă etc. conform normativelor şi prevederilor legale în vigoare. 

 introducerea măsurilor de protecţie a mediului; 

 instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru 
ansambluri şi monumente cu valoare deosebită; 

 măsuri de salubrizare; 
 

 Relaţia cu alte planuri şi programe relevante 

 PUG  pentru comuna Mătăsari este integrat în PUG al judeţului Gorj şi se armonizează 

cu PUG - urile comunelor învecinate. 
 

Evoluţii probabile în situatia neimplementării proiectului   
 

Comuna are nevoie de PUG ca instrument de lucru care să permită adoptarea 

fundamentată a hotărârilor legate de dezvoltarea actuală şi de perspectivă pentru următorii cca. 

10 ani. 

Raportul are ca scop obţinerea de informaţii necesare pentru identificarea posibilelor 

influenţe negative asupra factorilor de mediu, asupra stării de sănătate a populaţiei, sau asupra 

habitatelor existante. 

De asemenea, are ca scop, dacă este cazul, stabilirea domeniilor în care impactul asupra 

mediului, produs de amplasamentul comunei, este semnificativ, putând avea urmări negative 

asupra mediului înconjurător. 

Utilizarea indicatorilor de dezvoltare locală, adaptaţi fiecărei situaţii, trebuie să permită 

evoluţia colectivităţilor către o dezvoltare durabilă.  
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În situaţía neimplementării PUG, sau neaprobării acestuia comuna nu are posibilitatea 

emiterii de acte de reglementare cu caracter local care să permită dezvoltarea din punct 

urbanistic.  

Caracteristici de mediu ale zonei posibil a fi afectate semnificativ efecte posibile 
 

 Implementarea PUG nu va avea efecte semnificative asupra calităţii factorilor de mediu. 

 În prezent la nivelul comunei factorii de mediu nu sunt afectaţi de activităţile cotidiene  

peste limitele admise prin standarde. 

 Lucrările miniere care se desfăşoară în carierele Jilţ Nord şi Jilţ Sud au impact semnifi-

cativ asupra factorilor de mediu.  

Protecţia aerului 

Pentru arealul destinat implementării PUG, nu deţinem date din care să rezulte ca 

factorul de mediu aer ar putea fi afectat într-o măsură semnificativă care să necesite sporirea 

atenţiei relativ la implementarea planului evaluat.  

Referitor la problema deşeurilor menajere şi provenite din activităţi agricole. În 

condiţiile implementării proiectului se rezolvă problema împrăştierii deşeurilor în locuri 

neadecvate. Unele din aceste deşeuri pot răspândi mirosuri neplăcute sau pot degaja substanţe 

poluante care deteriorează calitatea aerului.  

Sursele de emisii de noxe în atmosferă sunt traficul rutier de pe drumurile judeţene şi de 

pe drumurile comunale şi utilizarea motoarelor cu ardere prin compresie de la şanţierele de 

construcţii. Traficul este moderat, în urma căruia ajung în atmosferă gazele de eşapament de la 

autovehiculele în tranzit. 

Acestea sunt: 

 Surse la nivelul solului. 

 Surse intermitente.  

 Existenţa lor este strict limitată la perioada de tranzit. 

 Nu sunt controlabile în sensul O.M. 462 / 93. 

Autovehiculele care circulă şi pe drumurile publice, au impusă prin lege obligaţia de a 

realiza periodic verificarea şi reglarea gazelor de eşapament. 

În condiţiile unor reglaje corespunzătoare, emisiile de eşapament degajate de la 

autovehiculele care tranzitează comuna se încadrează în normativele în vigoare.  

Emisiile de poluanţi în atmosferă sunt supuse fenomenelor de dispersie, fenomene care 

se desfăşoară concomitent cu cele de emisie. 

În general mişcarea aerului în stratul de la suprafaţa solului este caracterizată prin 

transportul turbulent al  maselor de aer. 

Interacţiunea unei mase de aer cu suprafaţa pământului într-un punct oarecare are ca 

efect apariţia a trei componente ale mişcării pe trei direcţii, care variază în timp aleator şi 

continuu. 

Fluctuaţia constituie motorul fenomenului de dispersie amplificat de  turbulenţa care se 

manifestă atât pe direcţie orizontală cât şi pe verticală.   

În acelaşi timp o serie de noxe care ajung în atmosferă sunt reţinute de vegetaţia din 

zonă, în special de vegetaţia arboricolă din vecinătate.  

Este cunoscută capacitatea vegetaţiei şi în special a pădurilor, de a adsorbi unii poluanţi 

din aer în cadrul proceselor vitale de fotosinteză, respiraţie şi transpiraţie. În acest mod, 

vegetaţia în general, are un rol semnificativ în procesul de purificare a aerului de gaze nocive. 

Un poluant important cum este bioxidul de sulf care este eliberat în cantităţi mici odată 

cu gazele de eşapament, este reţinut de plante prin stomatele foliare suferind modificări chimice. 

Prin procesul de fotosinteză vegetaţia în general captează şi transformă bioxidul de 

carbon în prezenţa energiei solare în materie organică, fenomen care se produce cu degajare de 

oxigen. 

Reacţia care defineşte fenomenul este: 

      

6CO2  + 6H2O+ energie = C6H1 2O6  + 6O2  
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În aceste condiţii considerăm că sursele punctuale şi intermitente care acţionează în 

timpul traficului rutier, nu afectează cronic calitatea aerului din zonă.      

 Strategia naţională de protecţie a atmosferei, aprobată prin H.G. nr. 586/2004, are ca 

scop asigurarea cadrului legislativ pentru organizarea activităţilor autorităţilor şi instituţiilor 

publice, în domeniul protecţiei atmosferei. 

Obiectivul general este protejarea sănătăţii umane şi a mediului înconjurător prin: 

 menţinerea calităţii aerului în zonele cu aglomrrări de populaţie, în limitele 

prevăzute de normative. 

 adoptarea măsurilor necesare pentru limitarea şi eliminarea efectelor negative, 

asupra calităţiii aerului şi a mediului în general. 

 îndeplinirea obligaţiilor asumate prin acordurile şi tratatele internaţionale la care 

România este parte. 

Planul Naţional de acţiune în domeniul calităţii aerului a fost aprobat prin H.G. nr. 

738/2004.  

Activităţile derulate pe teritoriul comunei vor trebui să respecte Directiva Consiliului 

Europei nr. 96/62/CE privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului atmosferic şi a directi-

velor fiice: 

 directiva nr. 1999/30/EC privind valorile limită pentru dioxid de sulf, dioxid de 

azot şi oxizi  de azot, pulberi în suspensie şi plumb din aer (directiva fică 1). 

 directiva nr. 2000/69/EC privind valorile limită pentru benzen şi monoxid de 

carbon (directiva fică 2). 

 directiva nr. 2002/3/EC privind valorile limită pentru ozonul din aer (directiva fică 

3). 

 directiva nr. 2004/107/EC privind valorile limită pentru arsen, cadmiu, mercur, 

nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice din aer (directiva fică 4). 

Poluarea aerului prin funcţionarea lucrărilor miniere are loc datorită motoarelor de 

la utilajele de lucru, dar într-o măsură însemnată datorită pulberilor generate de cărbune şi de 

materialul fin din lucrările de decopertă şi din cel depus în hălzile de steril. 

Înlăturarea prafului se realizează prin menţinerea unui timp mai scurt a depozitelor de 

cărbune şi umectarea acestora în perioadele canicularea. 

Pentru înlăturarea materialului fin din deschideri de taluzuri şi din hălzi este necesară  

înierbarea sau cultivarea taluzurilor marginale definitive sau a suprafeţelor de haldă pe care   s-a 

încheiat depunerea sterilului şi care au fost remodelate.   

O problemă legată de poluarea aerului în zona carierelor de lignit este posibilitatea 

autoaprinderii cărbunelui în aflorimentele deschise timp îndelungat şi expuse radiaţiei solare şi 

în depozitele rămase fără rulaj, în perioada de vară. Înlăturarea fenomenului se realizează prin 

izolarea capetelor de afloriment în care nu se mai lucrează, prin depunerea şi compactarea de 

material argilos, sau prin înierbare, iar în cazul depozitelor prin dislocarea depozitelor, sau prin 

stropirea periodică a acestora.     

Protecţia apei 
  

Planul de Urbanism General nu propune activităţi care pot produce poluarea apelor. 

Trasează liniile directoare ale dezvoltării reţelei de alimentare cu apă şi de introducere a reţelei 

de canalizare cu staţie de epurare. 

 Lucrările în legătură cu apele se vor realiza în conformitate cu Legea nr. 107/1996, 

modificată de Legea nr 310/2004 şi Legea nr. 112/2006. 

Apa pentru consumul populaţiei va trebui să corespundă calitativ Legii apei potabile nr. 

458/2002 republicată şi completată şi Directivei 98/83/CE privind calitatea apei destinate 

consumu-lui uman. 

Consumul de îngrăşăminte chimice va trebui monitorizat şi acţionat dacă va fi cazul, 

pentru respectarea Directivei 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva poluării cauzate de 

nitraţii proveniţi din surse agricole.  
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Din datele existente nu au fost identificate, pe teritoriul comunei zone cu ape poluate, 

sau zone degradate datorate inundaţiilor.  

Problema apelor uzate provenite de la instituţii, de la agenţii economici şi de la 

gospodările populaţiei se va rezolva prin construirea şi funcţionarea reţelei de canalizare şi 

tratare a acestor ape, reţea propusă de noul PUG.    
 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
 

La nivelul comunei din punctul de vedere al PUG nu există activităţi care să genereze 

zgomote şi vibraţii. 

Sursă de zgomot şi vibraţii este traficul rutier. Acesta generează surse în mişcare, 

discontinue care afectează mediul pentru perioade scurte de timp. Pentru limitarea zgomotului, 

autovehiculele au atenuatoare de zgomot în conformitate cu prevederile legale. 

Actele normative care trebuie avute în vedere în legătură cu nivelul de zgomot şi vibraţii 

sunt: 

 HG 321/2005 privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant.  

 OM 678/2006 - MMGA, pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare 

de calcul a indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din 

zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea 

aeroporturilor. 

 STAS 12025/94 care corespunde normelor ISO 4966/1990 privind efectele 

vibraţiilor asupra clădirilor şi a unor părţi a acestora.  

Referitor la lucrările miniere. În general utilajele care lucrează în cariere sunt 

generatoare de zgomote şi vibraţii. Acestea de regulă lucrează în groapa creată de înlăturarea 

sterilului şi a cărbunelui. Atenuarea zgomotului are loc datorită protecţiei oferită de taluzurile 

gropii, datorită distanţelor faţă de zona locuită, datorită altor cauze naturale şi a atenuatoarelor 

de zgomot ale utilajelor. 

Măsurarea zgomotului la sursă este esenţială pentru compensarea nivelului acustic 

generat de utilaje şi pentru obţinerea informaţiilor despre puterea acustică a diferitelor utilaje. 

În cazul unui nivel de zgomot în aria apropiată se ia în considerare amplasamentul 

fiecărei piese generatoare de zgomot care este influenţată de mediul ce poate altera 

caracteristicile acustice. În acest caz, subiectul analizat este nivelul acustic la o distanţă de 

câţiva metri de sursă şi la câţiva zeci de metri. Pentru ca limitele să fie interpretabile, este 

necesar ca valoarea măsurată să fie raportată la distanţa la care se face măsurarea, care poate fi 

atenuată de prezenţa paravanelor naturale sau a celor create de om. 

Factorii externi care influenţează zgomotul sunt: 

 fenomene meteorologice, care influenţează direcţia şi viteza de propagare (vânt, 

gradient de temperatură); 

 absorbţia mai mult sau mai puţin intensă a zgomotului de către pământ,fenomen 

cunoscut sub denumirea de"efectul pământului"; 

 absorbţia datorată localităţii care depinde de presiunea, temperatura, umiditatea 

relativă şi structura spectrală a vibraţiei; 

 topografia zonei; 

 gradul de acoperire cu vegetaţie. 

În general, perimetrul exploatărilor este aflat la distanţă relativ mare de zona locuită, 

nefiind generate zgomote peste prevederile stas 10009/88 Limitele admisibile ale nivelului de 

zgomot. 

În acelaşi timp zona satelor este ecranată de versanţii cu înălţime mare şi de taluzurile 

gropii remanente. 

Studiul analizei diferitelor surse de zgomote şi vibraţii permite măsurarea 

caracteristicilor surselor independente de modul de lucru. 

Teoretic, neglijându-se absorbţia, la o undă sferică radiantă  într-un spaţiu deschis, 

intensitatea  zgomotului descreşte proporţional cu distanţa faţă de sursă . 
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 Modelând fenomenul, pornind de la nivelul maxim de intensitate sonoră la  1m de sursă 

şi neglijând fenomenul de absorbţie în aer, nivelul maxim de intensitate sonoră la o distanţă 

oarecare poate fi calculat cu relaţia: 

 L receptor  = L ext.inc   +  20  lg  Error!     [ dB(A)  

  în  care :  

             L ext. inc  = nivelul de zgomot la distanţă r1 faţă de sursă.  

  r1               = distanţa iniţială faţă de sursă  = 1 m. 

   r2               = distanţa  de la sursă la punctul de calcul.  

În cazul zonelor locuite, considerând sursa ca funcţionând în spaţiu deschis, fără ecrane 

naturale, nivelele de zgomot calculate  în funcţie de distanţă, pornind de la nivelul de zgomot de 

117 dB(A), zgomotul produs utilaul cel mai zgomotos în sarcină sunt redate în tabel. 

 

 Distanţa m 1 50  100 200 300 400 500 550  600  700 800 900 1000 

Niv. 

Acustic 

dB 

(A) 

117  83 77 71 67 65 63 62 61 60 59 58 57 

 

Dacă se iau în considerare ecranele naturale (vegetaţia şi absorbţia aerului) şi distanţa 

faţă de primele locuinţe din zonă, nivelul zgomotului scade considerabil, încadrându-se în 

normativele în vigoare.    
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Fig. nr. 7 Variaţia teoretică a intensităţii zgomotului produs 

de utilajele carierei  în funcţie de distanţă 
 

Protecţia împotriva radiaţiilor 
 

Planul de Urbanism General nu presupune folosirea substanţelor radioactive pentru 

punere în aplicare. În această situaţie nu este modificat fondul natural de radiaţii. 
 

Protecţia solului şi subsolului 
 

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre format din particule minerale, 

materii organice, apă, aer şi organisme vii, care îndeplineste funcţii vitale pentru activităţile 

umane şi pentru supravieţuirea ecosistemelor.  

Punerea în aplicare a Planului de Urbanism General ţine cont de următoarele acte 

normative:  

 O.G. comun nr. 242/197/2005 al MMGA şi MAPDR pentru aprobarea sistemului 

de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control şi decizii pentru 

reducerea aportului de poluanţi proveniţi din surse agricole şi de menegement a 

reziduurilor organice provenite din zootehnie, în zone vulnerabile şi potenţial 

vulnerabile la poluare cu nitriţi.     

 O.G. nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a 

terenu-rilor degradate, aprobat prin Legea nr.107/1999. 
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 H.G. nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi 

ecosistemele terestre au fost afectate.  

 H.G. nr. 1408/2007 privind modalităţile de investivgare şi evaluare a poluării 

solului şi subsolului. 

Lucrările miniere. Tehnologia de lucru presupune îndepărtarea solului şi exploatarea 

unei resurse a subsolului.  

Prin realizarea hălzilor exterioare vor apare elemente morfologice noi, de regulă cu cote 

mai mari decât cele iniţiale. În cele mai multe cazuri hălzile exterioare corectează morfologia 

terenului şi redau într-un circuit util terenuri iniţial neproductive.   

La sfârşitul exploatării prin realizarea hălzii înterioare, ecologizarea şi cultivarea sa, 

terenul va arătă cu aproximaţie la fel cu terenul iniţial.    
 

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice 
 

Diversitatea biologică reprezintă variabilitatea organismelor vii din toate sursele, adică a 

ecosistemelor terestre şi acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte, 

incluzând diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi a ecosistemelor.    

Resursele biologice includ resurse genetice, organisme sau părţi din ele, populaţii sau 

orice alte componente biotice ale ecosistemelor având folosinţă sau valoare efectivă sau 

potenţială pentru umanitate. Conservarea, protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului, inclusiv 

conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, sunt obiective 

comunitare esenţiale şi de interes general. 

Conform Enciclopediei Geografice a României comuna se află în arealul de dezvoltare 

al pădurilor de foioase cu gorun (Quercus petraea), cer (Quercus ceris) şi mai rar fag (Fagus 

silvatica) şi carpen (Carpinus betulus). În lunca pârâului Jilţ există o vegetaţie specifică de 

luncă cu plop (Populus sp.), salcie (Salix sp) şi Alnus glutinosa. 

Starea generală fito-sanitară a pădurilor se apreciază ca bună, majoritatea arboretelor 

fiind relativ sănătoase. 

Din punct de vedere al faunei, comuna se găseşti în arealul de dezvoltarea al veveriţei 

(Sciurus vulgaris) şi al mistreţului (Sus scrofa attila).  
 

Planul de Urbanism General nu conţine elemente care să pericliteze existenţa sau 

fragmentarea habitatelor şi a formelor de faună existente pe teritoriul administrativ al 

comunei, sau care să aibă impact negativ asupra acestora.   
 

Lucrările miniere. Planul de refacere ecologică reabilitează habitatele distruse 

temporar, reface condiţiile pentru existenţa faunei specifică zonei.  

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
 

Planul de Urbanism General are efect pozitiv asupra satelor comunei.  

PUG îşi propune stabilirea direcţiilor de dezvoltare ale comunei Mătăsari în condiţiile 

respectării dreptului de proprietate şi a interesului public. Noile propuneri corelează potenţialul 

economic şi uman disponibil cu aspiraţiile de ordin social şi cultural ale populaţiei.  

În paralel cu stabilirea direcţiilor de dezvoltare în perspectivă ale comunei, Planul 

Urbanistic General şi Regulamentul de Urbanism propun soluţii pentru problemele imediate cu 

care se confruntă edilii comunei în sensul determinării categoriilor de intervenţii, permisiuni şi 

restricţii. 

Din analiza realităţilor din comuna Mătăsari dar şi a modului în care actualul Plan 

Urbanistic General a stabilit coordonatele de dezvoltare ale comunei a rezultat necesitatea 

actualizării acestui plan pentru rezolvarea principalelor obiective legate de dezvoltarea 

urbanistică, socială şi hidroedilitară. Acestea sunt următoarele: 

 zonarea intravilanului după destinaţia unitară a terenurilor stabilită prin normele actuale 

de proiectare. 

 evidenţierea, în cadrul Reglementări Urbanistice a situaţiei patrimoniului construit şi 

natural protejat ca şi stabilirea zonelor de protecţie a bunurilor de patrimoniu şi stabilirea 
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de reguli precise de intervenţie în aceste zone corelate cu prevederile Legii nr. 422/2001 

privind protejarea monumentelor istorice; 

 aprofundarea Zonelor cu riscuri naturale, în concordanţă cu ordinul comun al MLPAT - 

DAPL - MAPPM (nr. 62/1998 - 19/1988 - 1955/1998); 

 evidenţierea exactă a întregului patrimoniu ce constituie proprietate publică atestată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 973/2002, cu anexa 28 la această Hotărâre; 

 actualizarea problemelor legate de Echipare edilitară; 

 completarea capitolului Protecţia mediului cu documentaţia obligatorie stabilită prin 

ordinul comun al MAPPM şi MLPAT (nr. 214/RT/1999) pentru obţinerea avizului de 

mediu; 

 analizarea terenurilor situate în intravilan (din punct de vedere al suprafeţelor şi de-

limitărilor) pentru dimensionarea judicioasă a acestora; 

 actualizarea programului de dezvoltare economică şi socială a comunei pe perioada 2011 

-2015 corelat cu principalele activităţi economice ale comunei; 

 reconsiderarea unor zone şi localităţi cu un bogat potenţial turistic şi valorificarea 

acestora; 

  viabilizarea şi modernizarea reţelei de drumuri publice locale; 

 posibilitatea extinderii reţelei de alimentare cu apă potabilă pentru satisfacerea 

necesităţilor tuturor satelor componente ale comunei. 

  posibilitatea echipării satelor comunei cu reţea de canalizare şi staţii de epurare în 

sistem unitar; 

 îmbunătăţirea sistemului actual de salubrizare a comunei; 

  reconsiderarea şi îmbunătăţirea reţelei de dotări publice (învăţământ, sănătate, cultură); 

 îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de telecomunicaţii, la care să aibă acces toţi 

cetăţenii comunei; 

 îmbunătăţirea alimentării cu energie electrică; 

  scoaterea de sub efectul fenomenelor naturale de dezastru a zonelor posibil de a fi 

afectate. 

Prin promovarea acestor deziderate PUG realizează protecţia satelor comunei şi a 

obiectivelor de interes public. 

Lucrările miniere au efect general final pozitiv asupra satelor prin realizarea unor 

activităţi economice de anvergură, prin crearea unui număr mare de locuri de muncă, prin 

crearea unor suprafeţe de teren utilizabile din terenuri neproductive şi în unele cazuri prin 

crearea unor localităţi noi cu utilităţi asigurate la nivel superior celor iniţiale.  

Gestiunea deşeurilor 
 

Deşeurile provenite din activitatea comunei fac parte din următoarele grupe: 

- 02.01       deşeuri din agricultură, horticultură, etc. 

- 02.01.02  deşeuri de ţesuturi animale 

- 02.01.03  deşeuri de ţesuturi vegetale 

- 02.01.04  deşeuri de materiale plastice 

- 02.01.06  dejecţii animaliere  

La nivelul comunei nu există depozite temporare sau definitive de deşeuri. 

Deşeurile sunt stocate de fiecare gospodărie sau agent economic şi colectate centralizat 

Deşeurile sunt transportate la platforma ecologică de depozitare de la Bârseşti. 

Actele normative care reglementează gestionarea deşeurile sunt: 

OUG nr. 78/2000 privind gestionarea deşeurilor, aprobată prin Legea nr. 426/2001. 

HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile. 

HG nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje cu 

modificările ulterioare.  

HG NR.235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate. 
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Aceste normative transpun Directiva cadru 75/442/CEE privind deşeurile, modificată 

prin directivele 91/156/CEE, 91/692/CEE şi 96/350/CE. 

Deşeurile miniere reprezentate prin sterilul provenit din decoperte este depozitat în 

hălzi. Acesta nu este toxic din punct de vedere chimic, nu reacţionează cu substratul.    
 

Gestiunea substanţelor toxice şi periculoase 

Manipularea substanţelor se va face în conformitate cu normativele privind ambalarea, 

manipularea şi utilizarea  acestora şi anume: 

 Ordin comun al ministrului mediului şi dezvoltării durabile, ministrului sănătăţii 

publice şi ministrului muncii, solidarităţii sociale şi al familiei nr. 

1238/1461/718/2007 pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii 

Guvernului nr.347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării 

anumitor substanţe şi preparate periculoase. 

 OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi 

pre-paratelor chimice periculoase, aprobată prin HG nr. 490/2002.  

Altă sursă de substanţe toxice şi periculoase este utilizarea pesticidelor şi insecticidelor 

în activităţile agricole. 

         Pesticidele sunt mijloace chimice de protecţia plantelor, obţinute prin formularea şi 

condiţio-narea unor ingredinte biologic active. Cu foarte puţine excepţii (ca de ex. regulatorii de 

creştere vegetală, folosiţi pentru controlul creşterii plantelor, sau produsele care acţionează prin 

activarea rezistenţei manifestate sistemic în plante, şi care sunt un fel de vaccinuri pentru plante, 

ingredientele active biologic sunt ingrediente toxice. 

Punerea pe piaţă a produselor se face numai după omologarea lor de catre Comisia 

Interministerială de Omologare a Produselor de Uz Fitosanitar înfiinţată prin OG 4/1995, în 

conformitate cu Regulamentului de funcţionare al Comisiei Interministeriale de Omologare a 

Produselor de uz Fitosanitar, regulament aprobat prin OM MAA 8343/1995, OM MS 718/95 şi 

OM MPA MI 444/95. 

Referitor la lucrările miniere. 

Substanţele periculoase sunt carburanţii cu care sunt alimentate unele utilaje de lucru şi 

utilajele de transport din cariere.  

Alimentarea autovehiculelor se realizează în staţii speciale autorizate conform normelor 

în vigoare, iar a utilajelor din carieră prin aducerea carburanţilor cu cisterne speciale în 

condiţiile legale.  

Schimbarea uleiului pentru autovehicule se va face la garaje sau unităţi specializate, iar 

la utilajele din carieră pe platforme amenajate în tăvi speciale. Uleiul ars va fi gestionat în 

conformitate cu HG 235/2007.      

Probleme de mediu relevante pentru plan 
  

Identificarea problemelor de mediu relevante pentru plan, se poate face analizând 

raportul între principalele efecte ale planului în aria protecţiei mediului şi caracteristicile de 

mediu ale arealului de implementare. Din această perspectivă, este evident că principalele efecte 

ale planului se vor răsfrânge asupra comunei.  

Problemele de mediu relevante pentru plan sunt legate de asigurarea protecţia sănătăţii 

populaţiei, asigurarea unui mediu cât mai puţin poluat. Activităţile care se vor desfăşura pe 

perioada valabilităţii PUG, de cca 10 ani, vor ţine seamă de asigurarea protecţiei mediului sub 

toate aspectele sale.  
 Problemele relevante pentru plan din punct de vedere al protecţiei mediului vor fi: 

 elemente privind reabilitarea, conservarea şi protecţia mediului natural şi construit; 

 identificarea zonelor supuse riscurilor naturale şi tehnologice; 

 măsuri privind echiparea tehnico-edilitară, gospodărirea comunală, salubrizarea etc; 

 stabilirea şi indicarea grafică a zonelor şi distanţelor minime de protecţie sanitară, de 
exploatare, siguranţă etc. conform normativelor şi prevederilor legale în vigoare. 

 introducerea măsurilor de protecţie a mediului; 
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 instituirea de măsuri speciale de protecţie şi de reglementări specifice pentru 
ansambluri şi monumente cu valoare deosebită; 

 măsuri de salubrizare; 
 

Obiective de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, comunitar sau international şi 

modul în care s-a ţinut cont de ele 

PUG al comunei a fost elaborat în contextul Legii nr.350/2001 privind amenajarea 

teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 

nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Obiectivele de protecţie a mediului stabilite la nivel naţional, relevante pentru plan, sunt 

de asemenea: 

- Strategia naţională de gestionare a deşeurilor şi în egală măsură planul naţional de 

gestionare a deşeurilor. 
 

Potentiale efecte semnificative asupra mediului 

 Implementarea PUG nu ava avea efecte semnificative asupra mediului.  

Biodiversitatea 

Ecosisteme terestre.  

Punerea în aplicare a PUG nu are efecte semnificative asupra biodiversităţii de pe 

teritoriul comunei.  

Lucrările miniere afectează biodiversitatea şi în special vegetaţia pe perioade limitate, 

care sfârşesc cu redarea terenului pe care se va reinstaura vegetaţia în funcţie de particularităţile 

zonei şi de solicitările beneficiarilor terenurilor.  

Populatia 

Implementarea PUG, este de natură să afecteze pozitiv populaţia comunei în contextul 

elaborării acestuia în funcţie de necesităţile actuale ale locuitorilor şi a stabiliurii zonelor 

funcţionale reevaluate. 

Lucrările miniere au în general efect pozitiv asupra populaţiei, asupra creşterii nivelului 

de trai prin creşterea numărului de locuri de muncă, prin facilitarea accesului la unele utilităţi şi 

prin creştera activităţilor economice şi de prestări servicii ale comunei.  

Sănătatea umană 
 În general sănătatea populaţiei comunei este bună. 

 Nici în viitorul PUG nu există activităţi care să afecteze populaţia. 

 Reţeaua de urmărire şi asigurare a sănătăţii populaţiei este suficientă şi funcţionează corespunză-

tor. 

Solul 

Efectele prognozate nu sunt efecte negative semnificative. 

La nivelul comunei se vor continua activităţile tradiţionale legate de cultivarea terenului 

şi de creşterea animalelor, activităţi care nu produc poluarea solului.  

Tendinţa actuală promovată de administraţia comunei şi de instituţiile de profil este de a 

înlocui cât mai mult a îngrăşămintelor chimice cu îngrăşăminte naturale. 

Se vor continua lucrările miniere de exploatare a cărbunelui, asigurându-se în diferite 

etape refacerea terenului afectat de sarcini tehnologice şi introducerea lui într-un circuit util, 

agricol sau silvic.   

Apa 

Efecte prognozate 

Prin implementarea PUG şi a tehnologiilor prevăzute pentru construirea unor diverse 

obiective se apreciază că nu va fi un impact negativ semnificativ asupra apelor de suprafaţă sau 

freatice. 
Lucrările miniere pot influenţa calitatea şi nivelul acviferelor freatice prin lucrările de 

asecare şi de drenaj. În acelaşi timp s-au realizat lucrări de compensare a scăderii nivelui 
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hidrostatic al apelor freatice prin realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă care are 

ca sursă o apă cu calităţi superioare din captarea Tismana-Godineşti.  

PUG propune extinderea alimentării cu apă pentru toate satele comunei şi realizarea unei 

reţea de canalizarea de care să beneficieze cât mai mulţi locuitori ai comunei.  

Aerul 

Efecte prognozate 

Factorul de mediu aer nu va fi afectat semnificativ de implementarea PUG.  

Sursele generatoare de noxe pentru atmosferă, pe care le apreciem că se încadrează în 

normative sunt: 

- traficul auto 

- funcţíonarea utilajelor autopropulsate, utilizate la munca câmpului. 

- manipularea deşeurilor menajere şi agricole     

 Prin achiziţionarea şi folosirea unor utilaje şi autovehicule care respecta legislaţia de 

mediu în domeniu, nivelul emisiilor de eşapament se va încadra în parametri prevăzuţi pentru 

respectarea standardelor actuale de mediu. 

Tehnologia de manipulare a deşeurilor presupune containerizarea şi transportul în regim 

etanş, ceea ce limitează emisiile în atmosferă.  

Pe de altă parte, măsurile prevăzute în direcţia limitarii emisiilor şi a dispersiei acestora 

la nivelul lucrărilor miniere, vor conduce la diminuarea efectelor asupra aerului, ceea ce va 

determina în cele din urmă un nivel de efecte situat în interiorul limitelor maxime admise de 

legislaţia actuală, pentru întreg arealul de implementare a PUG. 
  

Peisajul 

Arealul comunei destinat implementării PUG, nu este caracterizat prin valori 

peisagistice deosebite. Pe de altă parte, o serie de măsuri destinate protecţiei mediului 

înconjurător la care este obligat titularul planului, între care plantarea de perdele vegetale, 

realizarea de spaţii verzi şi obligaţiile cuprinse în continutul Regulamentului local de urbanism 

vor determina menţinerea peisajului la valorile actuale. 

Redarea unor terenuri de pe care s-au încheiat lucrările miniere în circuitui agricol sau 

silvic va reda peisajului configuraţia cât mai apropiată de configuraţia actuală 

Efecte prognozate 

Se apreciază ca prin implementarea PUG, efectele negative asupra peisajului local vor fi 

nesemnificative. 

Relaţiile dintre aceşti factori 
 Implementarea PUG nu va schimba relaţiile existente între factorii de mediu enumeraţi, nu va 

modifica situaţia generală legată de mediul înconjurător de la nivelul comunei. 

Posibile efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii, în context 

transfrontier 

Având în vedere faptul ca din perspectiva efectelor asupra mediului, arealul evaluat este 

poziţionat la o distanţă  mare de frontiera naţională, nu se pune problema efectelor în context 

transfrontier. 

Măsuri propuse pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect 

advers asupra mediului prin implementarea planului 

Având în vedere faptul că efectele negative asupra mediului asociabile implementării 

PUG sunt nesemnificative, efectul general fiind pozitiv, apreciem ca nu sunt necesare măsuri 

pentru a preveni, reduce şi compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului. 

PUG nu prevede în mod special zone în care trebuiesc lucrări de refacere datorate unor 

disfuncţionalităţi majore 

Pentru refacerea zonelor în care au funcţionat şantiere de construcţii este necesară 

reaferea zonelor după terminarea şanţierului. 

Refacerea amplasamentelor şantierelor de construcţii implică ecologizarea perimetrelor 

de lucru (nivelarea terenului, îndepărtarea moluzului, realizarea aleilor de acces, a spaţiilor 

verzi, etc).  
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  În perimetrul intravilan existent nu sunt zone cu riscuri naturale majore care să necesite 
măsuri speciale de protecţie sau interdicţii de construire. Se impune totuşi realizarea de studii 
geotehnice pentru obiectivele de utilitate publică şi realizarea de referate geotehnice la 
executarea locuinţelor noi ca solicitare a certificatelor de urbanism eliberate în vederea obţinerii 
autorizaţiei de construire, cu precădere pe zonele limitrofe intravilanului existent, unde, o serie 
de terenuri pot prezenta o serie de disfuncţionalităţi.  

Expunerea motivelor care au condus la selectarea variantei alese 

Comuna are nevoie de PUG ca instrument de lucru care să permită adoptarea 

fundamentată a hotărârilor legate de dezvoltarea actuală şi de perspectivă pentru următorii cca. 

10 ani. 

Utilizarea indicatorilor de dezvoltare locală, adaptaţi fiecărei situaţii, trebuie să permită 

evoluţia colectivităţilor către o dezvoltare durabilă.  

Prin implementarea PUG, comuna are posibilitatea emiterii de acte de reglementare cu 

caracter local care să permită dezvoltarea din punct urbanistic.  
 

Măsuri avute în vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării 

planului 

Datorită faptului că nu se preconizează activităţi care să genereze impact semnificativ, 

PUG nu propune măsuri de monitorizare.  

Activitatea, din punct de vedere al mediului va fi urmărită de responsabilul cu protecţia 

mediului, angajat al Primăriei.  

Pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă între care fac parte şi poluările accidentale care 

afectează calitatea factorilor de mediu este necesar ca la nivelul Primăriei să se instutuie 

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă care în caz de poluări accidentale alertează 

conducerea primăriei şi ia primele măsuri pentru oprirea sau limitarea stricăciunilor.  

Comitetul care va fi înfiinţat în conformitate cu prevederile Ord.comun nr.1422 şi 192/2012 al 

Ministerului Mediului şi Pădurilor şi Ministerul Administraţiei şi Internelor care aprobă 

“Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene 

meteorologice periculoase, accidente la construcţi hidrotehnice şi poluări accidentale “, 

Primăria va implementa un sistem de comunicare în situaţii de urgenţă, care operează 

permanent şi care va alarma eficient organismele calificate. 

Pentru urmărirea calităţii factorilor de mediu se vor încheia contracte cu laboratoare 

atestate pentru realizarea analizelor periodice. În acest context pentru factorii de mediu apă, aer, 

sol-subsol, zgomot.  

De asemenea pentru monitorizarea stării populaţiei din comună se vor realiza studii şi 

anchete sociale care să stabilească percepţia populaţiei faţă de implementarea noului PUG.  

Starea factorilor de mediu la nivelul comunei în general va fi urmărită anual şi raportată 

la  APM Gorj.         
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