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MEMORIU GENERAL

Cap.1 INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI

1. DENUMIREA LUCRĂRII: PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G.)

- ACTUALIZARE -
COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI

2. BENEFICIAR: CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CUDALBI

3. PROIECTANTUL GENERAL: S.C. CONSPROIECT S.A. GALAŢI

4. DATA ELABORĂRII: SEPTEMBRIE 2013

5. PROIECT NR.: P13/2014

1.2. OBIECTUL P.U.G.
1. SOLICITĂRI ALE TEMEI PROGRAM:
Lucrarea işi propune să actualizeze P.U.G. comuna CUDALBI, elaborat în iulie

1998 de SC URBINO PROIECT SRL – Bucureşti şi aprobat prin hotărârea nr.

22/19.11.1999 a Consiliului Local al comunei CUDALBI, prin introducerea tuturor

elementelor noi şi stabilirea direcţiilor de dezvoltare în perspectivă ale comunei.

Propunerile ce se avansează vor trebui să coreleze, de asemenea, potenţialul

economic şi uman cu aspiraţiile de ordin social şi cultural ale populaţiei.
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2. PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE
A COMUNEI, INIŢIAT ŞI APROBAT DE CONSILIUL LOCAL
Dezvoltarea urbanistica tine cont de aplicarea conceptului de dezvoltare durabila.

Planul Urbanistic General (PUG) si Regulamentul Local Aferent RLU stabilesc raporturi

favorabile între nevoile umane si potentialul natural si antropic, în conditiile protejarii,

reabilitarii, conservarii si punerii în valoare a patrimoniului natural si construit existent.

La fundamentarea si elaborarea PUG se urmareste respectarea principiilor,

orientarilor,obiectivelor si prevederilor documentelor internationale si continutul cadru

specificat în reglementarea tehnica.

Prezenta lucrare este întocmită în conformitate cu politica de dezvoltare urbană a

comunei Cudalbi în care se va pune accent pe stabilirea intravilanului comunei si

mobilarea in continuare a acestuia, cu obiective de interes public. Obiectivele pe termen

mediu (5 - 10 ani) de dezvoltare ale administraţiei comunale prevăd:

 Stabilirea intravilanului comunei Cudalbi;

 Instituirea zonei centrale a comunei;

 Construirea unui sediu de Primarie pe amplasamentul actualei Primarii;

 Construirea unei hale produse agro-alimentare şi crearea unui tampon verde de

tip scuar la strada ce o deserveste;

 Amenajarea unui scuar la DJ 251;

 Regularizarea pârâului Geru;

 Completarea necesarului de spaţii verzi, respectiv de 26,00 mp/locuitor

(populaţie 7.658 locuitori);

 Realizarea de fâşii verzi la prinicpalele căi de circulaţie carosabilă şi pe malurile

râului Corozel pentru agrementarea si protejarea acestuia;

 Locuri de joacă pentru copii şi elevi în incinta şcolilor şi grădiniţelor;

 Crearea unor zone verzi de protecţie pe limita de proprietate a unor dotări, pentru

protejarea si intimizarea lor;

 Modernizarea reţelei stradale şi asfaltări ale drumurilor interioare. Rezolvarea

drumurilor de exploatare în funcţie de importanţa şi destinaţia acestora;

 Completarea utilităţilor acolo unde este cazul sau propunerea de rezolvare a

acestora unde lipsesc pentru: alimentare cu apă potabilă, canalizare, energie

electrică, telefonie şi alimentare cu gaze naturale.

Prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 3

 Evoluţia în perspectivă a localităţii;

 Zonele de risc natural delimitate şi declarate conform legii si masurile specifice

privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea

constructiilor în aceste zone;

 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;

 Reabilitarea şi delimitarerea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de

construire;

 Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

 Delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare

urbană.

Odată stabilite direcţiile de dezvoltare în perspectivă ale comunei Cudalbi,

lucrarea (P.U.G. actualizare - comuna Cudalbi) va da răspuns tuturor problemelor

imediate cu care se confruntă Consiliul Local, în special determinarea categoriilor de

intervenţii, permisiuni şi restricţii, necesităţi şi urgenţe.

În urma discuţiilor cu Primăria şi Consiliul Local al comunei Cudalbi s-au stabilit

amplasamentele construcţiilor prevăzute a fi realizate în perioada imediată şi direcţiile

de dezvoltare ale comunei, în condiţiile respectării dreptului de proprietate şi a

interesului public.

3. EDIŢII ANTERIOARE ALE P.U.G., MODIFICĂRI ŞI COMPLETĂRI
Prezentul P.U.G., actualizează ediţia elaborată în 1998 şi aprobată prin

hotărârea nr. 22 / 19.11.1999 a Consiliului Local al comunei CUDALBI, prin

introducerea tuturor elementelor noi apărute pe teritoriul comunei şi trasarea

elementelor de perspectivă.

Planul Urbanistic General, are atât caracter director, cât şi de reglementare si

reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală

pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ –

teritorială are obligaţia să îşi întocmească şi să îşi aprobe P.U.G.-ul, care se

actualizează periodic la cel mult 10 ani.

P.U.G.-ul nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergătoare
realizării investiţiilor, pe care le fundamentează din punct de vedere urbanistic

(rezervari de terenuri, stabilirea parametrilor generali ai configuraţiei obiectelor de

arhitectură etc.).
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P.U.G. – ul are caracter strategic, detaliind din punct de vedere legal si tehnic

viziunea asupra dezvoltarii spaţiale a unităţii teritorial - administrative, fundament al

viitoarei evoluţii socio – economice.

Prevederile P.U.G. se preiau şi se detaliază în documentaţiile ce urmează să se

elaboreze pentru părţi componente ale teritoriului (în Planuri Urbanistice Zonale şi/sau

în Planuri Urbanistice de Detaliu).

Odată elaborat, avizat şi aprobat noul Plan Urbanistic General - actualizat,

devine principalul instrument în dezvoltarea comunei şi va fi utilizat la:

 Promovarea tuturor investiţiilor din fonduri publice, pentru dezvoltarea

infrastructurii şi a instituţiilor publice,

 Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire,

 Respingerea solicitărilor de construire, neconforme cu prevederile

P.U.G.,

 Rezolvarea litigiilor care pot apărea între Consiliul Local şi persoane

fizice sau juridice, litigii între persoane fizice sau oricare alte situaţii.

1.3. SURSE DOCUMENTARE
La actualizarea Planului Urbanistic General, s-au folosit ca bază a proiectării

Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi H.G.R. nr. 525/1996,

modificată, completată şi republicată în 27.11.2002, privind aprobarea Regulamentului

General de Urbanism.

Elemente legislative conexe:

 Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului Republicii

Socialiste Romania, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al Planului Urbanistic

general, reglementare tehnica GP038/99, aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. nr.

13/N/1999;

 Ghid privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism,

reglementare tehnica aprobata cu Ordinul M.L.P.A.T nr. 21/N/10.04.2000;

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

 Legea privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national:

- Sectiunea I – Cai de comunicatie (Legea nr. 363/2006)

- Sectiunea II – Apa (Legea nr. 171/1997, cu modificările şi
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completările ulterioare),

- Sectiunea III – Zone protejate (Legea nr. 5/2000),

- Sectiunea IV – Reteaua de localitati (Legea nr. 351/2001,
cu modificările şi completările ulterioare),

- Sectiunea V – Zone de risc natural (Legea nr. 575/2001),

- Sectiunea VI – Zone turistice (Legea nr.190/2009).
 H.G. nr. 525/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 H.G. nr. 855/2001 privind modificarea H.G. 525/1996 privind aprobarea

Regulamentului General de Urbanism;

 Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

 Hotărâre nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea

dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de

urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului

Urbaniştilor din România;

 Ordonanţa nr. 27/2008 privind modificarea şi completarea Legii nr. 350/200;

 Legea nr. 242/2009 privind Ordonanţa nr. 27/2008 privind amenajarea teritoriului

şi urbanismul;

 Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi

completările ulterioare;

 Legea nr. 114/1996 – legea locuinţei;

 Legea nr. 453/2001 privind modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991;

 Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată cu modificările ulterioare;

 Legea nr. 46/2008 , cu modificările şi completările ulterioare - Codul Silvic;

 Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările

ulterioare;

 Legea 451/2002 privind ratificarea Conventiei Europene a Peisajului, adoptata la

Florenta la 20 oct. 2000;

 Legea nr. 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;

 Legea nr. 213/ 1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu

modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare cu modificările şi

completările ulterioare;
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 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările

ulterioare;

 Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - Codul

Civil  (nou);

 Legea nr. 137/1995 privind protecţia mediului cu modificările şi completările

ulterioare;

 Legea nr. 159/1999 privind modificarea legii nr. 137/1995;

 Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din

intravilanul localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OUG nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii

mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi , cu modificările şi completările

ulterioare;

 Ordinul nr.344/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecţia

mediului şi în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în

agricultura actualizat pana in 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul nr.536/1997 , pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor

privind mediul de viata al populatiei, cu modificările şi completările ulterioare;

 O.G. nr. 47/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor;

 Legea nr. 124/1995 privind aprobarea legii nr. 47/1994 cu modificările şi

completările ulterioare;

 Legea nr.107/1996 - legea apelor,  cu modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 41/1995 privind protecţia patrimoniului naţional;

 Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536/1997 privind aprobarea Normelor de igienă şi

al recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;

 OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice;

 Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu

modificările şi completările ulterioare;

 Legea nr. 468/2003 privind protejarea monumentelor istorice;

 O.G. nr. 2807/2003 privind normele metodologice de clasare a monumentelor

istorice;

 Legea nr. 378/2000 privind protejarea siturilor arheologice;

 O.G. nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului cultural national;
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 Ordinul nr. 2260/2008 – Norme metodologice de calsare si inventariere a

monumentelor istorice;

 Ordinul nr. 2048/2009 privind modificarea normelor metodologice de clasare si

inventariere a monumentelor istorice;

 Legea nr. 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia partimoniului

ahitectural al  Europei, adoptata la  Granada  la 3.10.1985;

 Legea nr. 106/1996 Legea protecţiei civile;

 Ordinul nr.163/2007 de aprobare a Normelor generale  de apărare împotriva

incendiilor;

 Ordin nr. 3/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare şi

autorizare privind securitatea la incendiu şi protecţia civilă;

 O.G. nr. 147/1994 privind apărarea împotriva dezastrelor;

 Legea nr. 84/1996 privind îmbunătăţirile funciare;

 O.G nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor , republicată, cu modificările

şi completările ulterioare;

 Legea nr. 82/1998 privind aprobarea O.G. nr. 43/1997 – regimul juridic al

drumurilor;

 Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 47/1998  pentru aprobarea Normelor

tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a

pomilor în localităţile urbane şi rurale;

 Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 49/1998  pentru aprobarea Normelor

tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane;

 Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 571/1997, privind aprobarea “Normelor

tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor

publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere”, cu

modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998, privind “Normele tehnice privind

proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi rurale”

 Normativul  C 173/1986 privind amenajarea intersecţiilor;

 Actul comun A.N.D. şi Departamentul Poliţiei Rutiere cu nr. A.N.D. 93/1404/1998

şi I.G.P. 153149/1998;

 O.G. nr. 195/2002 – actualizată (codul rutier 2007);
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 Ordin nr. 1.564/2010 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

H.G.nr.577/1997 pentru aprobarea Programului privind reabilitarea,

modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local,

alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în

unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice;

 Ordinul nr.756/2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind incinerarea

deşeurilor;

 H.G.577/1997, privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si asfaltarea

drumurilor de interes local republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

 Hotararea nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările şi

completările ulterioare;

 Hotararea nr.1076/2004;

 LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor;

 Ordinul nr.995/2006 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu

pentru planuri şi programe;

 Ordinul nr.1028/2004 – Norme de igienă şi recomandări privind mediul de viaţă al

populaţiei;

 Lege nr. 17/1990 privind regimul juridic al apelor maritime interioare, al marii

teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice exclusive ale României,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 OG nr.34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 Ordinul nr. 1549/2008 privind norme tehnice pentru elaborarea Registrului local

al spaţiilor verzi;

 Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi în zonele

urbane;

 Legea nr. 313/2009 privind modificarea si completarea legii nr. 24/2007.
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1. LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR
P.U.G. ŞI DATE STATISTICE
În scopul întocmirii prezentei lucrări au fost cercetate o serie de surse

documentare, referitoare la stadiul actual de dezvoltare al comunei Cudalbi şi propuneri

de perspectivă:

 Planul de amenajare al Teritoriului Naţional (P.A.T.N.), elaborat de

URBANPROIECT între 1994-1997 cu cele 5 secţiuni aprobate şi

publicate;

 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean (P.A.T.J.) Galaţi;

 Suportul topografic al lucrării reambulat, scara 1: 5.000;

 Studiul geotehnic;

 Proiecte privind dezvoltarea infrastructurii edilitare în zonă, pentru

comuna CUDALBI;

 Date statistice de la Comisia Naţională pentru Statistică, Direcţia

Judeţeană pentru statistică, şi Anuarele statistice;

 Date cadastrale, privind modul de folosinţă al terenurilor din intravilan şi

extravilan obţinute de la O.C.P.I. - Galaţi şi Primăria CUDALBI;

 Alte proiecte, date de analiză şi opţiuni de la Consiliul Local al comunei

CUDALBI.
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Cap.2 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. EVOLUŢIE
1. DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A TERITORIULUI

ADMINISTRATIV AL COMUNEI CUDALBI
Obârşia satului conform descoperirilor arheologice este undeva în secolele XI –

XIII, dar este atestată documentar la 25 iulie 1472 când răzeşul Ştefan Cudalbu – vornic

şi Ioan Vrabie – izbaşă, sunt împroprietăriţi cu moşie peste valea Gerului, care se

mărgineşte la apus cu matca Herătăului, la răsărit cu valea Ţigăncii, la miazăzi cu Fileşti

[sic!], iar la miazănoapte cu valea Troianului (document controversat). Deci denumirea

localităţii se moşteneşte de la vornicul lui Ştefan cel Mare, cu moşie pe actuala vatră a

satului (Moise N. Pacu, Cartea Judeţului Covurlui, Parte a III-a, Galaţi 1891).

De-a lungul timpului localitatea a fost încercată de nenumărate ori – distrugeri

provocate de incendii, năvăliri ale turcilor, tătarilor şi cazacilor, ocupaţii străine,

confruntări între pretendenţii „locului” la tronul Moldovei, Războiul de Independenţă,

Răscoala ţăranilor, cele două războaie mondiale, dar şi inundaţii, secete, arşiţe, ierni

geroase, invazii de lăcuste, înstrăinări de pământuri prin vânzări la mezat.

În 1835 satul număra 278 gospodării, în 1846 într-o cartografie, este menţionat

cu 182 familii şi o populaţie de 910 locuitori, 1853 – 510 gospodării, 1865 – se

înregistrează 798 familii, 1872 – conform Dicţionarului topografic şi statistic al lui

Dimitrie Frunzescu satul are 3990 locuitori, 1890 – comuna are 4100 locuitori, 1892 –

era cea mai însemnată din judeţ – 3970 locuitori şi 13000 ha de teren agricol, 1903

Anuarul naţional al României – 1101 familii cu un total de 4851 suflete, 1910 Anualul

Camerei de comerţ – 855 construcţii şi 4817 locuitori, 1915 – 5642 locuitori, 1925 –

6811 locuitori, 1930 – 6148 locuitori, 1965 – 8104 locuitori.

Prima şcoală ia fiinţă în 1864 – învăţător Ion Vârgolici, 1866 – şcoala primară de

fete – învăţătoare Profira Mitulescu şi care se va reface în 1910, 1902 se construieşte

prima şcoală de cărămidă, 1910 – prima reprezentaţie cinematografică, 1911 – şcoala

de adulţi condusă de învăţătorul M.C. Ionescu – Fulger, 1912 – premiera piesei ”Din

vremuri grele” a aceluiaşi învăţător, 1913 – singura şcoală din ţară de învăţământ

complementar, 1917 – şcolile se închid devenind spitale, 1918 – şcoala primară din

nordul comunei şi şcoala pregătitoare clasele I,II de liceu, 1928 – şcoala de meserii,

1932 – se finalizează construcţia şcolii din sud, 1956 şcolile de băieţi şi de fete se
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unesc formând Şcoala elementară de 7 ani nr.1, 1967 se termină lucrările la şcoala nr.

2 din nordul comunei, 1975 - ia fiinţă Liceul agricol.

În anul 1901 Primăria se instalează într-un local adecvat în centrul localităţii,

unde funcţionează şi în prezent, astăzi însă localul a devenit impropriu atât datorită

degradărilor care pun în pericol siguranţa personalului şi a cetăţenilor cât şi spaţiului

devenit insuficient.

În 1915 s-a întemeiat o Casă de sfat şi citire, în 1924 preoţii şi învăţătorii satului

întemeiază un Cămin cultural, care va fi reorganizat în 1932 (denumit „Dimitrie Gusti”),

în 1933 biblioteca acestuia deţinea 1185 volume, în 1935 se redenumeşte ”Ştefan cel

Mare” şi biblioteca deţine peste 2000 de volume, iar în 1979 se inaugurează clădirea

modernă a noii Case de cultură dotată cu o sală mare de spectacole, o sală de

conferinţe, un club pentru tineret şi o bibliotecă. În prezent una dintre săli găzduieşte un

muzeu.

Prima biserică de bârne este semnalată în 1780, în 1805 se ctitoreşte biserica

Sfânta Parascheva, care se consolidează în 1855 şi se pictează în 1885, 1833 - se

construieşte din vălătuci biserica Sfântul Dumitru peste o alta mai veche, între 1908 şi

1914 aceasta se reconstruieşte, în 1940 este avariată în timpul cutremurului, 1863 – se

sfinţeşte biserica Adormirea Maicii Domnului, 1925 – Eugenia Panu începe construcţia

chiliilor Mănăstirii Gologanul, iar biserica acesteia Naşterea Maicii Domnului se sfinţeşte

în 1940, în 1960 este desfiinţată, iar peste trei decenii îşi reia activitatea, în prezent fiind

condusă de Cuvioasa maică Stareţă Mariani Popa. Cea mai nouă este biserica Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavriil reconstruită în 1975 pe locul celei vechi, strămutată în 1886

de la Ionăşeşti, care la rândul ei a înlocuit o alta construită în prima jumătate a secolului 19.

*****
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Valul lui Atanaric.
Semnalări pe teritoriul comunei Cudalbi, judeţul Galaţi.

Valul de apărare a fost cercetat încă din 1885, profesorul Radu Vulpe efectuând cercetări mai

ample în 1948-1949, iar profesorul Mihalache Brudiu, definitivând munca predecesorului său în jurul

anilor 1970-1980. Deoarece face parte din valurile antice de apărare si se întinde pe o lungime de 90 de

km, străbătând judetul Galati de la Stoicani, pe malul Prutului, până la Ploscuteni pe Siret, a fost clasat în

1992, ca monument istoric de importantă natională si internatională, astăzi apărând în L.M.I. 2010
poziţia 54. GL-I-m-A-02975.08.

Este singurul monument istoric pe care îl detine comuna Cudalbi..
Valul Moldovei Inferioare separă Câmpia Română de Podişul Moldovei şi se desfăşoră între

localităţile Ploscuţeni pe Siret şi Stoicani pe Prut, traversând judetul Galati, pe direcţia NV-SE, pe o

distanţă de 90 de km.

Un aspect inedit pe care îl oferă valul Ploscuţeni - Stoicani este poziţia şanţului, nu spre nord ca

în celelalte valuri din Moldova, ci spre sud. Această observaţie a generat multe ipoteze legate de

apartenenţa etnică a construcţiei. C. Schuchardt, A. D. Xenopol şi V. Pârvan, ignorând acest ultim

amănunt, îl atribuiau romanilor, punându-l în legătură cu Vadul lui Isac - Lacul Sasâc, pe care l-ar fi

continuat. Contradicţia a fost observată de E. Fabricius, C. Uhlig şi R. Vulpe. Acesta punând accentul

tocmai pe orientarea sudică a şanţului, atribuia pe baza unui text antic a lui Ammianus Marcellinus,

ridicarea valului goţilor conduşi de Athanaric.

Reluând discuţia cu noi argumente şi dintr-o altă perspectivă, I. Ioniţă combate această ipoteză şi

propune identificarea Valului lui Athanaric cu valul Moldovei de Mijloc, dintre Prut (satele Victoria şi

Cârniceni) şi Nistru (în zona oraşului Paşcani). În privinţa valului Moldovei Inferioare, autorul citat

concluziona: linia pe care ulterior s-a construit valul Stoicani - Ploscuţeni, a fost marcată în teren fie de

romani, fie de o populaţie care a trebuit să ţină seama de interesele acestora. Cum elementele care au
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stat la baza ridicării valului sunt tributare tiparelor romane, observaţia enunţată pare justă. Rămâne însă

de explicat în ce condiţii au ridicat romanii această construcţie.

Valul lui Atanaric porneste din localitatea Ploscuţeni, trece pe la est de Buciumeni şi de

Tecucel, pe la vest de Ţepu, pe la marginile de vest şi de sud ale pădurii Prisaca (Cincu sau Ţigăneşti),

pe la nord de satul Frunzeasca, la nord de Ţigăneşti, la sud de Munteni, la sud de Ungureni, la nord-est

de Matca şi sud-vest de Corod, la vest de Puţeni, la nord şi est de Cudalbi, la sud de Cuca, la nord de

Rediu şi la sud de Fântânele. Primele recunoaşteri şi identificări în teren au fost făcute de C. Schuchhardt

în anul 1885 şi R. Vulpe împreună cu colectivul şantierului arheologic Poiana, în anii 1948-1949. Ultimele

identificări în teren au fost făcute de arheologul Mihalache Brudiu în anii 80-90 ai secolului al XX-lea.

Pe teritoriul comunei Cudalbi prezenţa valului a fost semnalată, de către cei menţionaţi mai sus,

în mai multe puncte.

Valul lui Atanaric pe teritoriul judeţului Galaţi.
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2. CARATERISTICI SEMNIFICATIVE ŞI REPERE ÎN EVOLUŢIA
SPAŢIALĂ A COMUNEI

Comuna CUDALBI este situată în zona centrală a judeţului Galaţi, iar teritoriul

administrativ al comunei are următoarele vecinătăţi:

 nord - comuna Valea Mărului;

 nord-est - - comuna Corni;

 est - comuna Băleni;

 sud – est - - comuna Rediu;

 sud - comunele Griviţa şi Costache Negri;

 sud – vest - comunele Umbrăreşti şi Iveşti;

 vest - comunele Drăgăneşti şi Barcea;

 nord vest - comuna Matca.

Coordonatele geografice ale localităţii CUDALBI sunt:

 45º 46’ latitudine nordică;

 27º41’latitudine estică.

 Comuna CUDALBI are acces direct la reţeaua judeţeană de căi rutiere de

comunicaţie şi transport, prin intermediul celor două drumuri judeţene care

se intersectează în centrul localităţii, DJ 251 cu orientare nord-sud în

comună (Galaţi – Pechea – Cudalbi – Valea Mărului - Tecuci) şi DJ 253,

care asigură legătura în vest prin Umbrăreşti cu DN 25 şi CF Galaţi –

Tecuci, iar spre est prin Băleni cu DJ 242 (Folteşti – Târgu Bujor). Centrul

urban cel mai apropiat (27 km) este municipiul Tecuci.

Suprafaţa administrativă a comunei este 14.341,00 ha, fiind relativ mare, iar

numărul de locuitori este de 8181, conform datelor de la Oficiul de Cadastru şi

Publicitate Imobiliară - O.C.P.I. Galaţi (fost O.J.G.C.T.) şi Direcţia Judeţeană de

Statistică - Galaţi.

Populaţia totală a comunei a evoluat astfel:

 1930 - 6148 locuitori
 1956 - 8102 locuitori
 1966 – 8.838 locuitori
 1977 – 8.774 locuitori
 1992 – 8.156 locuitori
 1998 - 7.908 locuitori
 2002 – 8.181 locuitori
 2012 – 7.738 locuitori
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3. EVOLUŢIA COMUNEI DUPĂ 1990

După 1990, resursele financiare ale Primăriei şi Consiliului Local au fost destul

de reduse şi nu a fost posibilă realizarea unor obiective economice şi sociale, prin care

să se vină în ajutorul populaţiei. Menţionăm ca realizare, în 2003 construirea noului

local al şcolii nr. 2, prin fonduri de la Banca Mondială.

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
1. CARACTERISTICILE RELIEFULUI
Teritoriul administrativ al comunei Cudalbi este situat în partea centrală a

teritoriului judeţului Galaţi şi are o suprafaţă de 14.341,00 ha - ceea ce reprezintă cca.

3,21% din teritoriul total al acestuia de 4.466,32 km2.

Unităţile geografice majore care se regăsesc pe teritoriul administrativ al

comunei sunt Podişul Moldovei şi Câmpia Română, acestea alcătuind din punct de

vedere geologic, o extremitate a zonei de triplă joncţiune între provinciile est-

europeană, sud-europeană şi parţial central-europeană.

Podişul Moldovei - sub raport morfostructural pe teritoriul comunei este

reprezentat de Câmpia Înaltă a Covurluiului - între pârâul Gerul şi Prut, formată dintr-o

asociere de câmpuri cu altitudini de 62 - 207 m. Se remarcă prezenţa unor culmi

separate de văi consecvente cu orientare nord-sud. Astfel o culme importantă este

dealul Ciungi, din partea nord-estică a teritoriului administrativ al comunei. Se mai pot

aminti dealurile, Movila, Şendrea, Gologanu etc. şi cursurile de apă aferente văilor:

Băluşului, Vâlcica, Jepei, Gologanului, Ciungilor etc.

În ceea ce priveşte Câmpia Română, aceasta este reprezentată de Câmpia

Tecuciului (între Gerul şi Siret), cu altitudini de până la 100 m. Aceste unităţi se

suprapun din punct de vedere morfostructural Promontoriului Dobrogean, delimitat de

următoarele elemente structurale principale:

 N - falia Trotuşului (Adjud – Ghidigeni - Oancea)

 V - falia Peceneaga - Camena

 E - falia Sfântul Gheorghe

În ceea ce priveşte stratigrafia:

 vârsta soclului cristalin este precambriană, fiind de natură podolică;
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 depozitele cuverturii se consideră a data din jurasicul mediu. Forajele

structurale de la Ghidigeni, Bursucani şi Umbrăreşti pun în evidenţă prezenţa

gresiilor calcaroasă, marnocalacarelor şi marnelor cu Bositra buchii;

 peste acestea, în foraje, s-a întâlnit jurasicul superior - titonic -, depozitele fiind

reprezentate prin depozite în facies lagunar - calcare cu intercalaţii de

anhidrite;

 de la sfârşitul jurasicului până în cretacicul mediu, zona a fost exondată, fiind

supusă eroziunii subaeriene, ceea ce a dus la înlocuirea câmpiei de

acumulare jurasică fluvio-marină, cu una sculpturală;

 a urmat o importantă transgresiune, prin coborârea zonei, astfel încât în

neogen (badenian - sarmaţian) s-au acumulat depozite cu grosimi mari, cca

1000 m, reprezentate prin marno-argile cu gipsuri, marne, gresii şi calcare cu

Mactra vitaliana;

 pe interfluviile sudice peste meoţian apar depozite nisipoase pliocen-mediu;

 depozite levantine (romanian) apar în facies lacustru - nisipuri cu lentile de

gresii şi argile nisipoase identificate sub paralela localităţilor Cudalbi-

Fârţăneşti.

 pe măsura retragerii spre sud a liniei de ţărm, faciesul fluvio-lacustru generat

de aportul sporit al râurilor (care veneau dinspre nord-vest şi nord), s-a extins,

fiind continuat în partea superioară de depozite pleistocene (cuaternar).

Ultimele studii arată că depozitele nisipoase de la Măluşteni-Bereşti ar

reprezenta partea finală a pliocenului superior - villafranchian- iar depozitul

psefitic-psamitic (altenanţe de pietriş, nisip şi rar argilă) de deasupra

corespunzător stratelor de Bălăbăneşti-Tuluceşti ar aparţine viilafranchianului

superior = pleistocen inferior, peste acestea se dispun nisipuri cu intercalaţii

subţiri de argile şi gresii -stratele de Cândeşti;

 pleistocenul mediu în depozite fluvio-lacustre sau chiar marine - argile, argile

nisipoase, nisipuri - apar la zi în malul Siretului la Barboşi, şi în cel al Dunării,

la Galaţi.

Depozitele loessoide sunt prezente pe toate interfluviile, începând de la

latitudinea localităţii Homocea, judeţul Vrancea, din sud-vestul Colinelor Tutovei şi până

la Dunăre. Pe interfluvii, spre sud ating 30-70 m.
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Mişcările tectonice afectează şi în prezent teritoriul judeţului. Partea de sud este

afectată de mişcări negative, între 0 şi -1 mm/an.

Seismic, teritoriul este afectat de mişcările - cutremurele moldavice, ale căror

două focare sunt tributare zonei Vrancea:

 în interiorul depresiunii subcarpatice a Vrancei, cu hipocentre la

adâncimi cuprinse între 100 şi 200 km.

 la exterior, în zona Focşani-Mărăşeşti-Tecuci, cu hipocentre mai

puţin adânci, 60 km.

Propagarea şi intensitatea mişcărilor seismice includ teritoriul în zona de

seismicitate „B”, corespunzătoare gradului 8, acesta scăzând spre nord peste o linie ce

uneşte Bacăul cu Huşiul. Perioada de colţ Tc =1,5 sec, iar coeficientul ks = 0,25.

Originea şi evoluţia reliefului
Geomorfologia şi peisajul geografic sunt consecinţe şi reflectă evoluţia, alcătuirea

şi ansamblul de factori şi condiţii ai modelării externe.

Relieful actual începe să se schiţeze prin disecarea teritoriului ale cărui interfluvii-

câmpuri, reprezintă încă porţiuni ale câmpiei lacustre pliocen-cuaternare originare.

Dintre factorii modelatori ai reliefului, un rol foarte important şi activ l-au avut reţeaua

hidrografică şi procesele de versant.

Datorită mişcărilor tectonice pozitive din cuaternar Siretul s-a deplasat treptat

spre vest, Prutul spre est, iar Bârladul s-a insinuat la contactul dintre formaţiunile

deltaice ale acestora, care se prezentau sub forma a două imense conuri de dejecţie.

Pe aceleaşi baze se poate explica şi orientarea văilor din interiorul Câmpie Covurluiului.

Aspectul actual al văilor, mai ales al celor secundare, ca şi forma interfluviilor

sunt rezultatul modificărilor hidrografice, şi anume că de la văi consecvente s-a ajuns la

văi subsecvente, obsecvente şi resecvente de diferite ordine.

Concomitent s-au desfăşurat şi procesele de versant, amplificate sau atenuate

de condiţiile climatice: calde în neogen, cu alternanţe periglaciare şi interperiglaciare în

pleistocen, temperat-continentale cu nuanţe excesive în prezent.

Studiile efectuate pun în evidenţă caracterul structuralo-sculptural al reliefului,

lucru datorat factorilor denudaţiei în principal, care au acţionat diferenţiat în funcţie de

condiţiile geologice şi fizico-geografice.

Aspectul general este de monoclin, iar altitudinile scad de la nord la sud.

Se poate vorbi despre relief:
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-structural şi petrografic - datorită aspectului de monoclin al structurii geologice

de suprafaţă, ilustrat de orientarea şi înclinarea generală pe direcţia nord-vest - sud-est

a culmilor şi văilor, de prezenţa platourilor structurale şi a cuestelor, care depind de

natura rocilor în general moi, argilo-nisipoase, dar şi cu sectoare mai rezistente la

eroziune. Paralelismul văilor şi al interfluviilor alungite pe zeci de kilometri separate de

câmpuri înalte largi reprezintă etape recente de evoluţie a reliefului.

Depozitele loessoide generează forme de relief specifice, cum sunt amintitele

câmpuri înalte ale Covurluiului, cornişele şi abrupturile verticale formate prin procese de

desprindere columnară şi de surpare. Acestea sunt prezente la marginile tuturor

interfluviilor acoperite cu material loessoid, de asemenea canioanele miniaturale,

crovurile şi procesele pseodocarstice (clastocarstice) şi sufozionale.

Crovurile sunt microreliefuri prezente în depozitele loessoide mai prăfoase (din

sudul judeţului).

Relieful sculptural

Factorii externi deţin rolul morfogenetic cel mai important şi anume: reţeaua

hidrografică şi procesele de versant. Aceştia sunt susţinuţi de climă şi natura

complexului de roci sedimentare moi.

Relieful sculptural înglobează:

 un număr mare de interfluvii lipsite de existenţa unor orizonturi dure care să le

protejeze sau a unor cuverturi aluviale şi coluviale;

 versanţi ale căror pante sunt mai mari de 30 - 40, fiind modelaţi de spălări;

 organisme torenţiale.

Relieful de acumulare este subordonat celui structural dar formele de acumulare

ca şi cele sculpturale aparţin în principal sistemului de modelare fluviatil şi deluvial. Îşi

fac simţită prezenţa în părţile cele mai coborâte ale reliefului în cadrul văilor şi al

depresiunilor, la contactul dintre diferitele trepte de relief, la schimbările mai importante

de pante. Relieful de acumulare înglobează câmpuri interfluviale întinse, lunci, terase,

glacisuri coluviale şi proluviale.

Din vechile câmpii pliocene au mai rămas numai câteva crâmpeie, care se

prezintă sub formă de poduri interfluviale largi, detaşate din suprafaţa câmpiei

villafranchiene de văile predominant consecvente.
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Relieful fluviatil
Reţeaua hidrografică este cel mai important factor în generarea reliefului, care a

debutat odată cu exondarea treptată a câmpiilor de acumulare marină.

Glacisurile de acumulare coluvială acoperă întinse suprafeţe interfluviale în zona

de tranziţie spre Câmpia Română.

Clima temperat-continentală cu nuanţe excesive, cu mari variaţii termice şi regim

neuniform al precipitaţiilor pregăteşte şi declanşează procesele de versant

(dezagregarea, afânarea sedimentelor, adică crearea de premise pentru dislocări şi

deplasări ulterioare:

 temperaturi medii anuale 90- 100C

 amplitudini termice medii - cca. 250C şi maxime 700C

 îngheţurile prelungite

 frecvenţa îngheţ-dezgheţ

 uscăciunea accentuată

Cantităţile medii anuale de precipitaţii 400 - 550 mm, repartiţia lor foarte

neregulată, cu alternanţe ploioase şi secetoase şi cu o mare frecvenţă a ploilor

torenţiale, se reflectă în ritmul şi intensitatea proceselor de versant.

Vânturile umede şi uscate, calde şi reci accentuează diferenţierile între umiditate

şi temperatura aerului. Cea mai mare frecvenţă o au vânturile dinspre nord-vest şi nord

purtătoare de umiditate şi acestea alături de structură şi declivitate explică intensitatea

degradărilor de teren pe frunţile de cuestă şi versanţi orientaţi în aceeaşi direcţie.

Procese şi forme actuale de modelare a versanţilor

Pe versanţi şi suprafeţe înclinate apar procese de: eroziune, transport,

acumulare care generează un microrelief caracteristic.

Procesele care acţionează separat sau conjugat, sunt:  pluviodenudarea, ablaţia

- se sesizează pe suprafeţe cu înclinare mare, fără vegetaţie naturală, eroziunea

torenţială, deplasările de teren.

Pluviodenudaţia şi ablaţia - eroziunea de suprafaţă, reprezintă două procese în

aparenţă minore, dar cu rol important în modelarea reliefului. În funcţie de pante,

eroziunea se împarte astfel: < 30 – neapreciabilă, 30 - 50 – slabă, 50 - 100 – moderată,

>100 - 150 - puternică şi foarte puternică.



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 20

În zona fără vegetaţie - ablaţia este pusă în evidenţă de apariţia "petelor", sau a

suprafeţelor cu culori mai deschise, producându-se îndepărtarea orizontului superior al

solului şi apariţia la zi a celor inferioare sau chiar roca "in situ".

Eroziunea areolară - provocată de scurgerile de apă de pe suprafeţele cele mai

proeminente, este accentuată de cea eoliană (cu rol mai modest), care acţionează în

perioada uscată a anului.

Eroziunea torenţială - dă naştere pe versanţii defrişaţi, pe cei folosiţi ca imaş, pe

terenurile desţelenite, cu pante mari, la o categorie specifică de forme de relief: ogaş,

ravene, torenţi în strânsă legătură cu agresivitatea ploilor din sezonul cald, natura

substratului predominant nisipos, argilos - nisipos şi alţi factori naturali sau social-

economici.

2. REŢEAUA HIDROGRAFICĂ
Reţeaua hidrografică din zonă este formată din pârâul Gerului (cu o lungime de

46 km), care este afluent al râului Siret, un mic lac de baraj antropic (în prezent sec, dar

care se va reabilita în viitorul apropiat), situat în partea estică a teritoriului administrativ

şi din câteva pâraie de mici dimensiuni din care unele au caracter semipermanent

Băluş, Jepei, Gologan, Herătău, Călmăţui.

Resursele de apă subterană sunt de calitate.

3.CLIMA
Suprafaţa teritoriului administrativ al comunei Cudalbi aparţine în totalitate

sectorului de climă temperat-continentală datorită poziţiei geografice estice în cadrul

ţării. Temperatura medie anuală este de 9-10ºC.

În general, verile sunt calde, temperatura medie a lunii iulie fiind de 20 –21 ºC. În

schimb, iernile sunt destul de aspre, cu o durată medie a intervalului de îngheţ cuprins

între 160 - 200 zile şi cu temperatura medie a lunii ianuarie de aproximativ – 6 ÷ - 4º C.

Trebuie menţionat faptul că, datorită invaziilor maselor de aer cald din sud-vest,

acestea produc iarna dezgheţ general şi topirea stratului de zăpadă destul de brusc,

într-o perioadă relativ mică de timp.

Cantităţile medii anuale de precipitaţii 400 - 550 mm, repartiţia lor foarte

neregulată, cu alternanţe ploioase şi secetoase şi cu o mare frecvenţă a ploilor

torenţiale, se reflectă în ritmul şi intensitatea proceselor de versant.



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 21

Vânturile umede şi uscate, calde şi reci accentuează diferenţierile între umiditate

şi temperatura aerului. Cea mai mare frecvenţă o au vânturile dinspre nord-vest şi nord

purtătoare de umiditate şi acestea alături de structură şi declivitate explică intensitatea

degradărilor de teren pe frunţile de creastă şi versanţi orientaţi în aceeaşi direcţie.

Vânturile dominante sunt cele din direcţiile nord şi nord-est. Viteza medie a

vântului se situează în jurul valorii de 3-4 m/s.

În ceea ce priveşte radiaţia solară, aceasta este cuprinsă între 117-125

kcal/cm2/an, iar durata de strălucire a soarelui între 2000-2150 ore/an.

Activitatea antropică din ultimele două secole, defrişări, desţeleniri de pajişti,

agrotehnică rudimentară, a deranjat evident echilibrul natural, favorizând eroziunea

accelerată. Rolul cel mai important în dezvoltarea proceselor deluviale îl are umiditatea

accentuată. Apa provine din precipitaţii directe, topirea zăpezilor, ploi lungi şi mai

frecvente în anotimpurile de tranziţie şi ploile torenţiale, apoi din surse subterane

freatice sau de adâncime cantonate în strate pliocene secţionate de versanţi.

Tuturor acestor factori li se opun oarecum învelişul de sol, covorul vegetal.

Adesea sunt depăşite aceste tendinţe de frânare mai ales în perioadele cu precipitaţii

bogate (anii 1912, 1915, 1932-1933, 1942, 1942, 1955, 1962, 1969-1973).

4. VEGETAŢIA
În mod natural, teritoriul administrativ al comunei CUDALBI aparţine în principal

etajului de vegetaţie stepică. Menţionăm faptul că pădurile au fost defrişate în totalitate,

în prezent existând doar câteva areale mici cu puieţi, iar acţiunea de plantare şi

înlocuire este o prioritate pentru Consiliul Local.

Etajul stepei este reprezentat prin pajişti de plante erbacee xerofile puternic

influenţate de om, în măsura în care nu au fost transformate în terenuri cultivate.

Predomină asociaţiile de firuţă cu bulbi, colilie, negară, păiuş, pir şi diverse compozee.

5. FAUNA
Fauna stepei este caracterizată prin frecvenţa mare a rozătoarelor, popândăul,

căţelul pământului, şobolanul, hârciogul, iepurele de câmp. O dată cu defrişarea

pădurilor au dispărut şi mamiferele mari, căpriorul, mistreţul, vulpea.

Păsările specifice acestei zone sunt prepeliţa, potârnichea, ciocârlia. Dintre

reptile, sunt răspândite şopârlele de câmp şi şerpii de casă.
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Datorită reţelei hidrografice de mici dimensiuni şi caracterului semipermanent al

pâraielor, ihtiofauna  în această zonă lipseşte.

6. CARACTERISTICI GEOTEHNICE
Comuna CUDALBI este situată la cca. 27 km sud-est de oraşul

Tecuci, la intersecţia drumurilor judeţene DJ 251 (Galaţi – Pechea - Tecuci) şi DJ 253

(Umbrăreşti - Băleni).

Condiţii hidrogeologice
Pe teritoriul comunei Cudalbi au fost executate anterior foraje geotehnice, iar

nivelul apei subterane a fost interceptat la h = 2,0 m – în zona de luncă; h = 3,0 m – în

zona de trecere şi h = 23,3 m şi h = 29,0 m pe câmpia înaltă.

Din măsurarea nivelului freatic din câteva fântâni săteşti, rezultă următoarele

adâncimi: h = 1,0 m – 17,0 m.

Condiţii de fundare pentru construcţii
Urmare recunoaşterii geologice-tehnice şi examinării profilelor de stratificaţie ale

forajelor, se desprind următoarele concluzii şi recomandări pentru comunei Cudalbi:

 În zona de luncă pământurile sunt aluvionare fine cu grad redus de

consolidare, umiditate ridicată, compresibilitate mare. De asemenea în această zonă

apar fenomene de inundabilitate tributare pârâului Geru, precum şi suprafeţe cu

umiditate în exces. Acestea determină ca fundarea de noi construcţii în zona de luncă

să prezinte capacităţi portante reduse, terenul fiind impropriu fundării construcţiilor.

 În zona de trecere de la luncă la câmpia înaltă, unde se găsesc pământuri

argiloase de consistenţă medie – ridicată, se pot amplasa construcţii de locuinţe, de

interes local, depozite, ateliere şi garaje etc., cu regim de înălţime P – P+2 etaje. Se

poate admite adâncimea minimă de fundare hmin = 1m de la nivelul terenului

sistematizat. Pentru amplasamente în care se întâlnesc pământuri de umplutură,

adâncimea de fundare se va ajusta în funcţie de grosimea acesteia, asigurându-se o

încastrare de 30cm în teren natural.

- Pentru fundaţiile izolate sub stâlpi sau tălpi continue sub ziduri portante,

la adâncimi de fundare h = 1,00 - 1,50 m şi lăţimi curente ale fundaţiilor B = 0,6 -

1,0m, se va admite presiunea convenţională la grupări fundamentale Pconv = 100 -

120 kPa, iar sporurile de presiune pentru încărcări excentrice se vor calcula conf.

STAS 3300/2/1985, pct. 2.1.
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- La executarea fundaţiilor şi infrastructurilor se vor respecta următoarele

măsuri:

- săpăturile de fundaţii nu vor fi lăsate deschise, expuse căldurii

solare, precipitaţiilor, sau ciclului de îngheţ – dezgheţ. Ultimul strat

de săpătură, în grosime de 30 - 40cm, se va îndepărta numai cu

puţin timp înainte de turnarea betoanelor în fundaţii.

- construcţiile P+1E ... 2E din zidărie portantă de cărămidă se vor

prevedea cu minim două centuri de beton armat montate la soclu şi

cornişă.

- construcţiile cu subsol acolo unde nivelul apei permite, fiind mai

mare de 3m, se vor hidroizola împotriva apelor de precipitaţii, iar

subsolurile vor fi ventilate natural. În rest nu se recomandă

realizarea de subsoluri.

- în jurul construcţiilor se vor prevedea trotuare etanşe de min. 1m

lăţime, cu pante de 5% spre exterior.

 În zona de câmpie înaltă, amplasarea şi fundarea unor construcţii noi se

va face în concordanţă cu prevederile normativului P-7-2000, cu scopul de a evita

degradarea structurilor datorită tasării terenului de fundare sensibil la umezire, gupa B.

Măsurile ce se vor adopta, se vor corela cu clasa de importanţă a construcţiilor, care se

estimează a fi de ordinele III şi IV. Pentru construcţiile civile, industriale şi sociale,

precum construcţii de locuinţe cu regim de înălţime parter, magazii, ateliere, depozite,

garaje unde nu există procese tehnologice umede şi care nu intră în incidenţa unor

sisteme de irigaţii funcţionale, fundarea se poate face direct, ca pe un teren de fundare

obişnuit cu măsuri de conservare a umidităţii naturale a terenului în timpul executării

săpăturilor pentru fundaţii şi în exploatare, faţă de apele din precipitaţii. Adâncimea

minimă de fundare se va admite h = 1m de la nivelul terenului sistematizat, care

satisface şi adâncimea locală de îngheţ de 0,90m.

 Presiunea convenţională ce se va lua în calcul va fi de Pconv = 100-120

kPa, la grupări fundamentale.

 Umpluturile de pământ din jurul fundaţiilor se vor executa din pământul

local bine compactat, având şi o umiditate optimă de compactare, iar pe conturul

exterior se vor monta trotuare etanşe de beton de 1m lăţime cu panta spre exterior.
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 Pentru construcţiile cu procese tehnologice umede (industrie locală,

construcţii agro-zootehnice, castel de apă, rezervor de apă îngropat, staţie de tratare a

apei, staţie de epurare, etc.), care pot să piardă apă, se vor lua măsuri de etanşare a

lucrărilor pentru evitarea exfiltrării apelor şi de îmbunătăţire a terenului de fundare în

vederea desensibilizării acestuia la umezire.

 La construcţiile de locuinţe P+1E ... P+2E, se vor prevedea centuri din

beton armat la fiecare nivel, inclusiv la soclu.

 Măsurile folosite curent pentru desensibilizarea pământurilor macroporice

sunt cuprinse în normativul C-29-1977 (privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare

slabe prin procedee mecanice), utilizându-se separat sau prin asociere:

- compactare cu maiul greu;

- perne de pământ compactat.

Datorită naturii prăfoase a terenului (pământuri loessoide), în zonele cu pante

pronunţate s-au format eroziuni, ravene şi desprinderi de teren.

În aceste zone nu se vor amplasa construcţii noi, sau se vor amplasa numai

după adoptarea unor măsuri  de stabilizare a terenului prin descărcări ale versantului,

terasări şi nivelări, drenaje, plantări de arbori, etc.

De asemenea sunt necesare lucrări de oprire a acţiunii de eroziune prin măsuri

specifice acestor categorii de teren.

În zonele cu pante pronunţate, unde pot fi antrenate particulele de pământ

loessoid de către apele de precipitaţii, se vor executa şanţuri de gardă şi de preluarea şi

dirijarea apelor pluviale, protejate cu dale de beton sau pereuri de piatră, iar în sensul

longitudinal al şanţurilor se vor prevedea trepte pentru atenuarea vitezei apei. Acestea

periodic vor fi curăţate în vederea bunei funcţionări.

Comuna Cudalbi face parte din zona seismică „B” având coeficientul seismic

Ks = 0,25 şi perioada de colţ Tc = 1,5 sec (normativ P100-92) şi gradul VIII de

intensitate seismică (STAS 11100/1/1993).

Adâncimea de îngheţ pentru Cudalbi este de 0,90m, conform STAS 6054/1977.

Pentru faze superioare de proiectare sunt necesare investigaţii geotehnice pe

amplasamentele construcţiilor, dimensionate în funcţie de importanţa acestora.
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2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU
1. Principale categorii de folosinţă
Suprafaţa administrativă a comunei este de 14.341,00 ha (INS – DSJ Galati –

Fisa localitatii), cu o populaţie in anul 2011 de 7.658 locuitori, căreia îi corespunde o

densitate a populaţiei de 53,40 loc/km2, fiind sub media pe judeţ (cca. 67 loc/km2 pe

total mediu rural).

Situată în partea centrală a judeţului Galaţi, destul de departe de municipiul

Galaţi (56 km), comuna Cudalbi intră mai mult în aria de influenţă a municipiului Tecuci

(27 km).

Bilanţul teritorial se prezintă conform tabelului următor (date furnizate de O.C.P.I.

Galaţi şi primăria comunei Cudalbi):

Principalele categorii de folosinţă Suprafaţă (ha) %

Total suprafaţă, din care: 14.341,00 100,00

AGRICOL, din care: 13.769,00 96,01

 arabil 12.937,00 90,21

 păşuni, fanete 376,00 2,62

 vii, livezi 465,00 3,18

NEAGRICOL, din care: 572,00 3,99

 păduri 3,00 0,02

 ape 90,00 0,63

 drumuri 180,00 1,26

 curţi, construcţii 266,00 1,85

 neproductiv 33,00 0,23

Suprafaţa agricolă care revine la un locuitor este de 1,80 ha, iar cea arabilă de

1,69 ha, valorile fiind sensibil mai mari decât mediile pe judeţ (de 0,6 ha şi respectiv 0,5

ha) şi pe ţară, indicând un potenţial agricol important pentru comună.

Menţionăm că teritoriul administrativ al comunei este foarte sărac în vegetaţie

forestieră, producând efecte negative mai ales în ceea ce priveşte microclimatul local.

Acest fapt a determinat autoritatea locală să demareze un program de plantare de puieţi
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cca. 60 ha deja sădiţi pe suprafeţe cu vii deteriorate şi îmbătrânite din partea de est a

teritoriului administrativ al comunei (pe versantul vestic al văii Bujoreşti).

2. Încadrarea în teritoriul naţional şi judeţean
Pe baza studiilor şi proiectelor privind amenajarea teritoriului la nivel naţional

(elaborate de institutul URBANPROIECT – Bucureşti) şi la nivel judeţean elaborat de

către S.C. CONSPROIECT S.A. - Galaţi), rezultă, în comparaţie cu celelalte unităţi

administrativ – teritoriale de bază din judeţul Galaţi, următoarele constatări şi elemente

de temă cu implicaţii în dezvoltarea urbanistică a localităţii Cudalbi:

a) Sub aspectul căilor rutiere majore (Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional

– PATN – Secţiunea 1: Căi de comunicaţie, aprobat prin lege), judeţul Galaţi

beneficiază, la limita sa nord – vestică de culoarul autostrăzii nord – sud Ucraina – Siret

– Roman – Focşani – Bucureşti – Giurgiu, prin ramura sa de est Focşani – Albiţa –

Republica Moldova.

Comuna Cudalbi se sprijină şi va continua să se sprijine pe DJ 251  Galaţi –

Pechea –Tecuci şi DJ 253 Băleni – Umbrăreşti.

b) În privinţa reţelei feroviare naţionale, comuna nu are acces imediat la linia

dublă Bârlad – Tecuci - Galaţi.

c) Satul Cudalbi ca reşedinţă de comună, este localitate rurală de rangul IV,

conform Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea IV – Reţeaua de

localităţi. De asemenea alături de alte 12 comune din judeţul Galaţi, comuna Cudalbi

este încadrată în zona 17 – zone lipsite de oraşe pe o rază de circa 25-30 km, care

necesită acţiuni prioritare pentru dezvoltarea de localităţi cu rol de servire

intercomunală.

d) Din punct de vedere al zonelor de risc natural (Planul de Amenajare a

Teritoriului Naţional – secţiunea V – Zone de risc natural), comuna Cudalbi, alături de

alte 30 de comune din judeţul Galaţi, face parte din unităţile administrativ-teritoriale

afectate de inundaţii pe cursuri de apă.

e) Zonarea agro - economică în raport cu pretabilitatea folosirii fondului funciar

din judeţul Galaţi (conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean – P.A.T.J.

Galaţi) include teritoriul comunei Cudalbi în zona cu funcţiuni dominant agricole.

f) Din punct de vedere al grupării unităţilor  administrativ – teritoriale cu agenţi

economici industriali după numărul de salariaţi la 1.000 locuitori, comuna Cudalbi se

încadrează în intervalul până la 20,0 de salariaţi.
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g) Prin intermediul DJ 251 şi DJ 253, se asigură legătura comunei cu restul

judeţului - municipiile Galaţi şi Tecuci şi comunele sale.

h) În privinţa echipării hidroedilitare, comuna Cudalbi beneficiază parţial de

alimentare cu apă în sistem centralizat pentru populaţie.

i) Gruparea unităţilor administrativ-teritoriale după numărul de locuitori plasează

comuna Cudalbi în categoria unităţilor de talie mijlocie-mare.

j) Sub aspectul evoluţiei populaţiei, în comuna Cudalbi se înregistrează în

perioada 2002-2012 o usoara scadere a numărului de locuitori.

k) În privinţa densităţii populaţiei (număr locuitori raportaţi la suprafaţa teritoriului

administrativ al comunei), comuna Cudalbi se încadrează în categoria cu 45,1 – 65,0

locuitori/km2, cu mult sub media pe ţară care este de 94,0 locuitori/km2.

l) Sub aspectul populaţiei active ocupate, comuna Cudalbi se încadrează în

intervalul 34,1 – 41,0 % şi prezintă o situaţie apropiată de media pe judeţul Galaţi de

36,6 %.

m) Calitatea mediului înconjurător este în general bună, cu unele surse de

poluare a apei şi unele suprafeţe cu soluri care prezintă eroziuni de suprafaţă şi de

adâncime, în zona cursurilor de apă de pe teritoriul comunei.

n) În ceea ce priveşte amenajarea teritoriului şi dezvoltarea localităţilor, din

punctul de vedere al elementelor potenţiale, comuna Cudalbi se va putea sprijini pe

valorificarea terenurilor agricole, precum şi pe diversificarea capacităţilor de producţie

cu profil agrar – industrial.

o) Conform listei monumentelor istorice 2004, publicată în Monitorul Oficial 146

bis / 16.07.2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor, privind aprobarea listei monumentelor

istorice actualizată şi a listei monumentelor istorice dispărute, volumul II, pe teritoriul

administrativ al comunei Cudalbi, sat Cudalbi este semnalat la Monumente şi situri

arheologice Valul lui Atanaric (Athanaric) COD GL-I-m-A-02975.06, datare secolele II –

IV p. Ch. Epoca migraţiilor. Traseul acestuia pe teritoriul comunei este reprezentat de o

linie sinuoasă în partea de nord.

p) Este important de menţionat că începând cu 1998 pe baza Legii 151 a

Dezvoltării Regionale, regiunea de dezvoltare sud – est cuprinde judeţele Brăila, Buzău,

Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea şi s-a constituit prin asocierea voluntară a acestora,

pe bază de convenţie semnată de reprezentanţii consiliilor judeţene.
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2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
Comuna Cudalbi face parte din rândul comunelor cu un profil agricol – in

principal si industrial – in secundar, deoarece peste 70 % din populaţia ocupată are

locul de muncă în activităţi agricole şi industriale, terenul agricol având o pondere de

96,01 % din fondul funciar al comunei.

Autorii raportului "Dezvoltarea comunelor din Romania", propun un indice de

dezvoltare a comunelor – IDC -, astfel din plansa de mai jos reiese ca Unitatea Teritorial

Administrativa – Cudalbi are un indice de dezvoltare de rang 4, si se incadreaza in

categoria - comune dezvoltate.

Titulatura de “comuna dezvoltata” se  datoreaza  si  faptului  ca  o mare parte din

tinerii comunei muncesc in strainatate dar, revin periodic pentru a-si consolida si

construi locuinte noi, si care investesc si in activitati de microproductie, microferme,

alimentatie publica, comert etc..

Produsele agricole sunt, în proporţie mai mari decât cele animaliere, valorificate

pe piaţa liberă din localităţile învecinate mai mari. Un dezavantaj îl prezintă distanţa de

pieţele urbane cu cerere mai importantă.
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Funcţia agricolă a comunei Cudalbi se materializează în producţie vegetală,

producţie animalieră, elemente de activităţi adiacente precum prelucrarea primară a

produselor vegetale şi animaliere (produse de lapte de vacă şi oaie), preponderente mai

ales în sectorul privat. De asemenea, tot în sprijinul activităţii agricole acţionează şi

resortul economic de valorificare pe piaţa liberă a produselor agroalimentare obţinute.

1. Agricultura
Agricultura cu cele două ramuri ale sale, creşterea animalelor şi cultivarea

cerealelor, legumelor şi a viţei de vie au fost singurele îndeletniciri ale locuitorilor.

Fondul funciar agricol este important din punct de vedere al calităţii naturale a

solului (cernoziomuri – formate mai ales pe depozite loessoide, cu o fertilitate relativ

ridicată) şi din cel al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare executate (în prezent cca. 2.600

ha irigate).

Conform bilanţului teritorial din terenul agricol (96,01% din suprafaţa totală a comunei),

90,21 % este arabil, propice culturilor de cereale (porumb, grâu şi secară), a plantelor

tehnice (floarea soarelui, cartoful şi sfecla de zahăr) şi a legumelor.
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Principalele culturi Suprafaţa (ha) Producţia (t) kg/ha
2008

Grâu + secară 1.350 4.725 3.500

Porumb boabe 4.126 9.900 2.399

Cartofi 35 420 12.000

Floarea soarelui 1.300 1.300 1.000

Legume 250 2.994 11.976

2010
Grâu + secară 3.912 6.290 1.608

Porumb boabe 3.031 8.368 2.761

Cartofi 26 286 11.000

Floarea soarelui 833 1.249 1.500

Legume 181 1.253 13.000

2011
Grâu + secară 1.674 4.112 2.456

Porumb boabe 5.221 11.067 2.119

Cartofi 38 246 6.473

Floarea soarelui 2.076 2.702 1.301

Legume 1.383 10.177 7.358

Date furnizate de  DJS Galaţi şi Primăria comunei Cudalbi

Analiza valorilor din tabelul anterior relevă, că pe lângă culturile de bază grâu,

secară şi porumb, se cultivă plante tehnice (floarea soarelui şi cartoful), care ocupă un

loc important în suprafaţa cultivată a comunei.

O analiză a producţiilor medii la principalele culturi agricole ale comunei Cudalbi

faţă de întregul judeţ, în anul 2011, este prezentată (conform datelor de la Direcţia

Generală pentru Agricultură şi Industrie Alimentară - Galaţi) în tabelul următor:



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 31

Se observă că în general producţiile agricole (dominante pe teritoriul agricol al

comunei Cudalbi), mai puţin pentru legume si grâu şi secară, sunt mai mari decât cele

ale judeţului, ceea ce confirmă valoarea agricolă a solurilor comunei.

2. Producţia animalieră
Activitatea de creştere a animalelor şi de producţie zootehnică, inclusiv modul de

asigurare a autoconsumului cu aceste produse o vom prezenta în tabelul următor,

conform datelor de la Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi:

Efectivele de animale existente în comună în 2011 se regăsesc în mare parte în

gospodăriile populaţiei.

Indicatorul analizat pentru bovine, ovine şi caprine, porcine atinge valori sub

media pe judeţ şi pe ţară. Creşterea animalelor în comună, se face în cea mai mare

parte în gospodăriile cetăţenilor pentru consumul propriu şi nu comercializare pe scară

largă, doar o mică parte a efectivelor de animale sunt crescute şi carnea rezultată este

comercializată prin intermediul societăţilor de profil.

Activităţile specifice agriculturii - servicii mecanizate – se desfăşoară în cadrul

unor asociaţii agricole şi familiale.

2008 2010 2011
Nr. Bovine 1.320 1.350 1.936

Nr. Porcine 1.800 5.650 934

Nr. Păsări 49.000 50.200 12.104

Nr. Ovine şi caprine 9.100 10.350 11.065

Culturi agricole principale comuna
CUDALBI judeţul Galaţi % faţă de judeţ

grâu şi secară   kg/ha 2.456 2.641 107,53
porumb   kg/ha 2.119 1.828 86,26
floarea soarelui   kg/ha 1.301 821 63,10
legume   kg/ha 7.358 14.709 199,90

Animale ce revin la 100 ha teren CUDALBI jud. Galaţi România
Ovine şi caprine 45,82 57,80 54,40

Bovine 11,19 14,90 19,50

Porcine 10,87 19,80 47,50
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Carne, total tone gr. vie 678 295 257

Lapte vacă – hl fizic 33.600 22.456 13.395

Ouă – mii bucăţi 3.200 3.290 2.469

Lână – kg fizic 16.400 18.300 18.756

Serviciile către populaţie sunt axate pe activităţi comerciale, de producere şi

desfacere a produselor alimentare şi nealimentare în magazinele (societăţi comerciale

şi asociaţii familiale) şi piaţa din comună.

În comună se prestează activităţi de transport, depozitare, poştă, comunicaţii.

3. Industria
Principalele unităţi de producţie, depozitare şi deservire cu profil agricol ale

comunei sunt: Depozit cereale, Societatea Agricolă 1 Martie, SC Prowine-International

SRL Cluj - Napoca, Agromec,  ferme de creştere a animalelor (taurine, ovine, pasari),

abator, mori, prese de ulei, brutării.

Multe din locaţiile fostului CAP deţinătoare de mari suprafeţe de teren sunt în

prezent utilizate în alte scopuri şi altele încă nefolosite pot fi reorientate.

4. Învăţământ, cultură şi artă
Populaţia comunei CUDALBI beneficiază de unităţi de învăţământ (şcoli şi

grădiniţe) structurate astfel:

 Şcoala gimnaziala „Profesor Emil Panaitescu” cu doua corpuri:

A – în centru, şi B – în nord pe partea dreaptă a DJ 251. Este

şcoală pentru învăţământ primar şi gimnazial (stare foarte bună)

care dispune de 27 cadre didactice şi 13 săli de clasă, cu un număr

de 238 elevi ce urmează învăţământul primar şi 231 elevi la

învăţământul gimnazial;

 Liceul tehnologic nr. 1, Cudalbi, cu 2 corpuri: A-in partea de nord

a comunei, pe partea stanga a DJ 251 si B in vest a comunei (in

fosta Scoala de Meserii) pe DJ 253. Este o scoala de invatamant

primar, gimnazial si liceal, care dispune de 12 sali de clasa si 35

cadre didactice, cu un numar de 73 elevi ce urmeaza invatamantul

primar si 76 elevi care urmeaza invatamantul gimnazial, 222 elevi

urmeaza invatamantul liceal, si  80 elevi urmeaza inavatamantul

post liceal si 23 elevi urmeaza forma de invatatmant profesional.
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 Gradinita Nr. 1 –stare foarte buna - cu program normal. Are 6 Sali

de clasa —6 cadre didactice si 106 elevi prescolari.

 Gradinita Nr. 2 – stare foarte buna-cu program normal. Are 2 Sali

de clasa — 2 cadre didactice si 34 elevi prescolari.
Născut la 11 februarie 1885 la Cudalbi (judeţul Covurlui, azi Galaţi), Emil Panaitescu făcea parte din rândul

„tinerilor porniţi de la opincă”. Studiile primare le-a urmat în Cudalbi, satul naşterii, însă în ultima clasă a frecventat

Şcoala primară nr. 4 din Focşani. Pregătirea secundară a început-o la Liceul „Vasile Alecsandri” din Galaţi şi a

încheiat-o la Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti, pe care l-a absolvit în vara anului 1902.

Aşa cum arăta el însuşi în anii ’20 ai secolului trecut, deoarece provenea dintr-o familie de origini modeste şi

cu posibilităţi financiare reduse, în vremea studiilor secundare a fost nevoit să se implice în diferite activităţi

extraşcolare pentru a se întreţine. Astfel, încă din clasa a V-a de liceu, dădea lecţii copiilor din familii înstărite şi

colabora la diferite ziare. Aceeaşi activitate de meditator al odraslelor avute a continuat-o în anii studenţiei

bucureştene, tot în vederea asigurării subzistenţei şi a frecventării Facultăţii de Litere, pe care a absolvit-o în anul

19085. Fără îndoială că avea talent şi dobândise o anume experienţă pedagogică, lucru dovedit şi de faptul că – aşa

cum indica Panaitescu însuşi într-o notă cu caracter memorialistic – în vremea „răscoalelor din 1907”, atunci când a

fost arestat pentru o activitate de natură anarhistă (legată de orientările sale socialiste din anii respectivi), iar unii

părinţi ai elevilor pe care îi medita au vrut să îl înlocuiască, copiii au refuzat alt profesor6.

Din perspectiva modelelor formative care l-au ghidat pe Emil Panaitescu în anii studiilor sale universitare ar

fi de analizat, fără îndoială, influenţa pe care au avut-o asupra sa D. Onciul, N. Iorga şi Gr. Tocilescu, în fond mentori

a nenumărate generaţii de studenţi care şi-au desăvârşit pregătirea în domeniul ştiinţelor istorice la Universitatea

bucureşteană în primul deceniu al secolului al XX-lea.

De asemenea, ar fi de remarcat faptul că Simion Mehedinţi, care conducea în anii respectivi „Convorbirile

literare”, a făcut loc în paginile revistei sale colaborărilor, e drept de mică întindere – în special recenzii, cronici şi

scurte articole –, ale lui Emil Panaitescu, semnate de acesta fie cu numele întreg, fie, frecvent cu iniţialele sau cu

pseudonimul E. Dragoş.

În vremea studenţiei, Panaitescu a colaborat la „Convorbiri” în anii 1906-1908, cu notiţe şi recenzii în primul

rând de factură istorică. De reţinut că începutul colaborării tânărului student cu revista „Convorbiri Literare” este legat

tot de contribuţia lui Nicolae Iorga, care a intrat din anul 1906 în comitetul de redacţie al publicaţiei, an din care vor

începe să fie tipărite în paginile sale primele materiale semnate de Emil Panaitescu. „Convorbirile” au fost conduse

între anii 1902-1906 de Ioan Bogdan, pentru ca din 1907 şi până în 1923 directorul revistei să fie Simion Mehedinţi.

Sub influenţa profesorului Mehedinţi, Emil Panaitescu a încercat şi contribuţii de natură geografică, demografică şi

statistică. Aceste recenzii şi articolaşe sunt publicate masiv tocmai în anul 1907, dar preocupări tangenţiale de

asemenea natură se vor perpetua în scrisul lui Emil Panaitescu şi în anii ulteriori, în materialele tipărite de asemenea

în „Convorbiri”.

De altfel Nicolae Iorga a fost profesorul care a marcat puternic destinul ştiinţific al tânărului student de atunci

Emil Panaitescu. Chiar dacă, în timpul specializărilor post-universitare, Panaitescu se va orienta definitiv spre istoria

antică şi spre cercetări de arheologie, întreaga sa studenţie a stat sub semnul figurii maestrului, care i-a influenţat nu

doar pregătirea ştiinţifică, ci şi orientările politice.

Din însărcinarea lui Nicolae Iorga, preocupat în anii respectivi de sursele privitoare la istoria românilor aflate

în arhivele ardelene (vezi de exemplu publicarea în anii 1899- 1900 a celor două volume de Documente româneşti

din arhivele Bistriţei, frecventarea Arhivelor sfatului braşovean sau interesul deosebit pe care marele istoric l-a avut în

anul 1905 pentru arhivele din Sibiu, unde s-a oprit pentru câteva săptămâni cu soţia, în vacanţa de Crăciun a anului

1905-1906, pentru a copia documentele cele mai importante din arhiva companiei greceşti din secolul al XVII-lea,
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conservată la protopopiatul din Sibiu), Emil Panaitescu va fi trimis în Ardeal (la Bistriţa, Sibiu şi Braşov mai întâi,

apoi la Făgăraş şi în cele din urmă la Cluj), la începutul anului 1906, pentru a transcrie documentele privitoare la

istoria românilor conservate în arhivele de acolo. Misiunea sa de investigare a arhivelor ardelene se înscrie evident

pe linia cercetărilor începute de Iorga la Sibiu, la sfârşitul lunii decembrie 1905 şi începutul lui ianuarie 1906, fiind

inspirată şi coordonată de acesta12.

Munca lui Panaitescu în arhivele clujene, apreciată pozitiv de istoricul Andrei Veress, se înscria în proiectul

mai general al lui Iorga de editare a Studiilor şi documentelor cu privire la istoria românilor, tipărite în 31 de volume

între 1901 şi 1916, precum şi în planul filologului Ioan Bianu (directorul Bibliotecii Academiei din 1884,

reorganizatorul instituţiei în fruntea căreia s-a aflat până în momentul morţii, survenită în 193513), de a publica un

catalog al manuscriselor româneşti14.

Un raport aparte îl leagă pe Panaitescu de Nicolae Iorga şi sub aspectul influenţei ideologice, marele istoric

fiindu-i punct de referinţă pentru orientarea sa politică de mai târziu. Spiritul sămănătorist15 şi aplecarea spre

democratismul ţărănesc dovedite de marele savant în contextul mişcărilor sociale din anii 1906- 1907 16 şi-au pus

fără îndoială amprenta asupra tânărului istoric în formare. După obţinerea în 1908 a diplomei în ştiinţe istorice la

Universitatea din Bucureşti, Emil Panaitescu a intrat în învăţământul secundar la Iaşi, unde preda la Şcoala Normală

„Vasile Lupu”, continuându-şi activitatea de profesor mai apoi la Bucureşti, în cadrul Liceului „Sf. Sava” şi al

Seminarului Pedagogic Universitar. Cariera sa didactică a fost vremelnic întreruptă de studiile de specializare în

istorie antică întreprinse în Germania în anii 1910-1913, la München, Leipzig şi Bonn, sub tutela istoricului Ulrich

Wilken şi a arheologului G. Loeschke17. Activitatea sa ştiinţifică în Germania a fost dublată de o misiune primită din

partea Ministerului Instrucţiunii (adresa nr. 49740 din 20 septembrie 1910) de a studia organizarea unei şcoli din

Germania, înaintând în anul 1912 un raport asupra Şcolii Superioare de fete din Leipzig, condusă de Gandig18.

Ca tânăr student la Litere, Emil Panaitescu a devenit colaborator al „Vieţii româneşti” chiar din 1906, unde

a fost introdus de Constantin Stere, fiind un apropiat al acestuia. La revista „Viaţa românească”, Emil Panaitescu va

colabora masiv doar în anul 1906, rămânând însă nu pentru multă vreme un apropiat al lui Stere, dezamăgit de

orientarea germanofilă a acestuia din timpul Primului Război Mondial. Preferinţa lui Emil Panaitescu pentru

democratismul ţărănesc se va impune în anii războiului, el numărându-se printre primii membri ai Partidului

Ţărănesc, amintita formaţiune politică propulsându-l şi în Camera Deputaţilor, unde Panaitescu a ocupat un loc în

legislatura 1920-2219.

Anii Primului Război Mondial au însemnat pentru Emil Panaitescu, la fel ca pentru alţi tineri intelectuali

români, o focalizare a eforturilor la nivel cultural spre păstrarea vie a spiritului românesc în perioada grea a refugiului.

La sfârşitul anului 1917 şi în primele luni ale lui 1918, aflat la Iaşi, Emil Panaitescu s-a numărat printre scriitorii şi

oamenii de cultură care au susţinut în manieră directă iniţiativele Coroanei României pentru sprijinirea culturală a

trupelor de pe front. Cu toate că avusese statutul de reformat20, în anii războiului Emil Panaitescu a făcut serviciul

militar voluntar, dar la cenzură, până în ianuarie 1917, mai apoi funcţionând ca şef al biroului de informaţii din

Ministerul de Război21.

Din poziţia avută, tocmai în anii dificili 1917-1918, când a fost practic decisă soarta vechiului regat şi a

României Mari, Emil Panaitescu a realizat o serie de contacte pe care le va exploata mai apoi de-a lungul întregii

sale cariere profesionale şi politice. Între acestea se evidenţiază raportul special cu regina Maria, în contextul

eforturilor făcute de casa domnitoare pentru a menţine o poziţie antigermană consecventă, chiar şi atunci când

gruparea conservatoare condusă de P. P. Carp părea că este câştigătoare de cauză.

În plus, frecventarea familiei regale din poziţia pe care o avea (şi care l-a recomandat pentru postul de

meditator al principesei Marioara în perioada tulbure şi periculoasă a sfârşitului anului 1917 şi a primei jumătăţi a

anului 1918) i-a creat o relaţie apropiată cu Coroana, relaţie perpetuată apoi de-a lungul deceniilor interbelice, sursă

a unei puternice influenţe pe care a avut-o la nivelul diverselor ministere şi organisme ale statului român.
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Din însărcinarea militară pe care o avea, a colaborat cu regina Maria la un proiect de propagandă, care

consta în publicarea, alături de o serie de cărţi pentru soldaţi, a unui calendar pe anul 1918, destinat încurajării

trupelor române, cu speranţa unor schimbări politico-militare în favoarea României.

După întoarcerea victorioasă la Bucureşti în 1918, regina Maria i-a acordat profesorului permisiunea de a

reuni articolele ei, scrise în vremea războiului în jurnalele vremii şi destinate în principal soldaţilor de pe front, într-un

volum intitulat Gânduri şi icoane din vremea războiului, apărut sub îngrijirea lui Emil Panaitescu la Sibiu, în acelaşi

an. Lucrarea a fost, în cadrul României Mari, aşa cum arăta mai târziu Panaitescu într-un panegiric închinat reginei,

prima carte a unui român din vechiul regat publicată într-o tipografie din Transilvania. Tot din limba engleză, Emil

Panaitescu va traduce şi va îngriji apariţia unei alte serii de scrieri aparţinând reginei Maria, intitulată Dor nestins. Pe

linia efortului învăţământului românesc de a-şi dobândi locul cuvenit în Transilvania după Marea Unire se înscrie şi

venirea lui Emil Panaitescu la Cluj, în 1919, pentru a sprijini organizarea Facultăţii de Litere a Universităţii de aici.

Alături de Vasile Pârvan, care susţinea disciplina Istoria antică, fiind profesor titular la Bucureşti, Emil

Panaitescu a fost încadrat conferenţiar universitar, ţinând o serie de lecţii privitoare la istoria grecilor ori asupra

problemelor şi teoriilor politice şi sociale în lumea antică, precum şi seminarii axate pe exerciţii de epigrafie antică,

uneori aplicate la Dacia romană. Din această poziţie a fost recomandat în 1922 pentru a deveni membru al Şcolii

Române din Roma.

5. Culte
Comuna are în prezent 4 biserici ortodoxe, de la nord la sud: Sfinţii Arhangheli

Mihail şi Gavriil, Sfânta Parascheva, Adormirea Maicii Domnului acestea cu case

parohiale şi Sfântul Dumitru.

Menţionăm că pe teritoriul administrativ al comunei la cca. 4 km est de aceasta

este Mănăstirea Gologanul cu hramul Naşterea Maicii Domnului, condusă de stareţa

Mariani Popa. În comună mai există o biserică adventistă în imobilul unui cetăţean la DJ

251 pe partea dreaptă. Semnalăm de asemenea existenţa cimitirului în vestul localităţii.
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Istoric Manastirea Gologanu
Aflata pe o colina, in apropierea fermei din satul cu

acelasi nume din judetul Galati, manastirea de maici cu hramul

“Nasterea Maicii Domnului” a suferit de-a lungul existentei sale

tragedia resimtita de multe alte locasuri, in ultima jumatate a

secolului trecut. Asezamantul este ctitoria Eugeniei Pana

Gologanu, care a inaltat biserica pe mosia ei, in 1933. De aici, si

celalalt nume sub care este cunoscuta.

Biserica a fost ridicata intre 1925 si 1933. Prima stareta

a manastirii, monahia Haritina Vasiliu, s-a ingrijit de constructia

bisericii, sfintita in anul 1938. La moartea sa, in 1940, sora

Vasilica Mandru primeste delegatie de stareta.

Manastirea Gologanu este desfiintata in 1950, ramanand

ca simplu metoc al manastirii Vladimiresti, care ii preia si intregul ei patrimoniu. In 1959 viata monahala a

luat sfarsit, biserica fiind inchisa si calugaritele alungate. In imediata apropiere, au fost inaltate hangarele

Statiunii de Masini Agricole, chiliile au fost demolate, iar biserica a devenit o reala ruina.

Dupa 1989, cand a aparut posibilitatea reluarii vietii monahale, manastirea a fost reinfiintata.

Credinciosii din zona si Episcopia Dunarii de Jos au avut o contributie importanta la refacerea bisericii.

Prin straduintele actualei starete, monahia Mariani Popa, a duhovnicului Damaschin Toma si a intregii

obsti a fost construita o noua biserica, o noua clopotnita si 3 corpuri de chilii, sunt amenajate incinta

manastirii si punctul gospodaresc.

Biserica are forma de cruce, fara perete despartitor intre naos si pronaos, iar pridvorul, inchis,

construit ulterior, este suficient de spatios. Pe naos exista o turla mare, deschisa, de forma octogonala,

cu ferestre prelungi si alte doua turle mici sunt asezate pe pronaos, foarte aproape de pridvor. Toate trei

sunt asezate pe socluri patrate, tambururile nefiind foarte inalte. Peretii au fereste care lumineaza locasul,

iar in exterior sunt zugraviti in calciu si cu ferestre sus, in apropierea cornisei. Usile de la pridvor si

pronaos sunt din lemn, iar peretele dinspre apus al pridvorului este si el impodobit cu firide.

In partea de nord a bisericii a fost ridicat un altar de vara, acoperit cu tabla, si pereti de sticla. In

cadrul asezamantului functioneaza un atelier pentru confectionarea de vesminte preotesti. Mãnãstirea are

si un mic muzeu (în formare) care contine obiecte de cult vechi, mobilier si vase care au apartinut d-nei

Eugenia Panã.

La solicitarea Episcopiei Dunarii de Jos, in 1998 vechiul nume al manastirii a fost schimbat in

“Manastirea Maicii Domnului – Cudalbi”. Manastirea isi continua astfel viata brutal intrerupta o vreme,

exemplu de credinta si statornicie.

6. Ocrotirea sănătăţii
Starea de sănătate a populaţiei comunei Cudalbi este monitorizată în cadrul

dispensarului uman comunal, unde îşi desfăşoară activitatea trei medici generalişti, un

medic stomatolog şi 4 cadre cu pregătire medie. Tot aici funcţionează şi un centru de
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permanenţă (noaptea, sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale). În comună există şi trei

farmacii umane.

Din punct de vedere sanitaro – veterinar, în comuna, există un dispensar deservit

de către un medic de specialitate şi farmacie veterinară.

Menţionăm existenţa unei societăţi nonprofit „Inimă de Copil”, care îşi desfăşoară

activitatea pe o proprietate a cărui teren aparţine primăriei.

7. Traditii, mestesuguri
La Cudalbi, la Crăciun, se umblă cu Irozii până în preajma celui de-al Doilea

Război Mondial, precum şi cu Steaua.

Din ziua Naşterii Domnului şi până la Sfântul Ioan, copiii colindă cu Steaua.

Cântecul de stea reaminteşte povestea Naşterii lui Iisus şi poartă simbolul steluţei care

i-a călăuzit pe cei trei magi. Pentru cel mai important moment trecerea în noul an,

pregătirile se reiau. În săptămâna dintre CRĂCIUN şi ANUL NOU, în sat cetele de flăcăi

se pregătesc pentru ’’urat” , sistem complex de datini şi obiceiuri. Pe înserat în ajunul

ANULUI NOU sunt aşteptaţi să apară‚ ”Ursul”, ”Capra”, ’’Bunghierii”, ’’Căiuţii”, ”Jienii”,

”Mascaţii”, etc.

Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de simbolistica

animalelor, aceste manifestări reprezintă o modalitate originală de exprimare a

arhaicelor asociaţii rituale dintre animale şi cultul cvasiuniversal al soarelui. Există şi un

cuvânt generic pentru aceste obiceiuri: ”mascaţii”.

Recuzita, măştile sunt cele care vorbesc cel mai mult despre imaginaţia şi

umorul săteanului român. Anume meşteri s-au specializat în confecţionarea lor, ele

devenind cu timpul adevărate podoabe de artăpopulară. Faptul că aceste obiceiuri se

practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 31 decembrie, care

în gândirea populară reprezintă data morţii dar şi a renaşterii ordinei cosmice. Structura

ceremonială a obiceiului este în acelaşi timp plină de forţă şi vitalitate. Muzica şi dansul

remarcabile prin virtuozitate şi dinamism, măştile pline de expresivitate, alcătuiesc un

spectacol unic.

Meşteşugurile populare sunt reprezentate în comună prin ţesături în războiul

tradiţional, lemnărit, dogărit, fierărit şi potcovit. Din păcate meşteşugurile practicate de

bărbaţi mai pot fi văzute doar în câteva cazuri, fiind vorba de persoane vârstnice.
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2.5. POPULAŢIA – ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
Urmare recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2011, conform Anuarului

Statistic (ediţia 2011) populaţia comunei Cudalbi era de 7.658 locuitori, din care 3.977

bărbaţi (51,93 %) şi 3.681femei (48,07%.

Conform evidenţelor statistice, evoluţia numerică a populaţiei pe comună a fost

următoarea:

Analiza populaţiei comunei Cudalbi la recensămintele din 1930, 1956, 1966,

1977, 1922, 2007, reflectă două perioade distincte în evoluţia populaţiei comunei:

 Perioada 1930-1966 caracterizată printr-o creştere continuă a

populaţiei, de la 6.148 locuitori înregistraţi la recensământul din

1930, la 8.838 locuitori la recensământul din 1966, când se atinge

valoarea maximă a populaţiei.

 Perioada 1966-2008, caracterizată printr-un trend preponderent

descendent al numărului de locuitori ai comunei. Astfel la începutul

anului 2008 populaţia comunei este de 7.950 locuitori.

La începutul anului 2010 populaţia comunei a scăzut la 7.771 locuitori, conform

evidenţelor Institutului Naţional de Statistică Galaţi, iar in 2011 sa ajunga la 7.658.

Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei în perioada 2002-2011 a

înregistrat următoarele valori:

1977 1992 2011
Evoluţia populaţiei în perioada

1977 – 2011 (%)
1977 - 1992 1992 - 2011

Comuna
CUDALBI

8.774 8.156 7.658 92,95 93,89
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Nr. persoane
Comuna CUDALBI 2006 2008 2011

Născuţi vii 103 100 76

Decedaţi 101 83 79

Spor natural 2 17 -3

Spor migratoriu 5 0 -31

Decedaţi sub 1 an 2 2 0

Rata la 1.000 locuitori
Comuna CUDALBI 2006 2008 2011

Natalitatea 12,80 12,40 9,20

Mortalitatea 12,60 10,30 9,60

Spor natural 0,20 2,10 -0,40

Mortalitatea infantilă 19,40 20,00 0,00

Dintre componentele care determina evolutia populatiei se remarca ca

importanta cele doua tipuri de miscari ale populatiei: miscarea naturala cu cele doua

fenomene pe care le surprinde – natalitatea si mortalitatea – si miscarea migratorie.

Natalitatea, ca fenomen demografic, este masurata prin rata natalitatii care

reprezinta numarul de copii nascuti vii la 1000 de locuitori într-o perioada determinata

(statistic se considera un an calendaristic).

Mortalitatea se masoara tot cu ajutorul unei rate care reprezinta numarul celor

decedati la 1000 de locuitori într-o perioada determinata (un an calendaristic), iar

importanta acestui fenomen demografic deriva din faptul ca el este si un indicator al

calitatii vietii, fiind direct influentat de factori socio-economici, precum accesul la

serviciile de sanatate si nivelul de educatie, dar si de factori ecologici.

Sporul natural este un indicator care reflecta echilibrul existent între cele doua

fenomene: natalitate si mortalitate. El evidentiaza cresterea naturala a unei populatii si

se calculeaza ca diferenta între numarul de nasteri si cel de decese care au avut loc

într-un an raportata la volumul populatiei.

Conform Anuarului statistic al judeţului Galaţi – ediţia 2011 – structura populaţiei

pe grupe de vârstă, pentru cei 7.658 locuitori, pentru comuna Cudalbi, este

următoarea:
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Grupe de vârstă comuna CUDALBI judeţul Galaţi,
rural (%)2011 %

Total populaţie 7.658 100,0 100,0
0 – 14 ani 1.237 16,15 22,10
15 – 64 ani 5.126 66,93 69,70
65 ani şi peste 1.295 16,92 11,70

Structura populaţiei pe vârste arată:

 ponderea populaţiei tinere (0 – 14 ani) are o usoara tendinţă de creştere;

 populaţia în vârstă de muncă era putin sub nivelul judeţului;

 populaţia vârstnică faţă de cea din judeţ nu este extrem de numeroasă.

Din 2006 şi până în prezent, structurile demografice nu s-au deteriorat, ceea ce

nu are consecinţe negative asupra vitalităţii şi viabilităţii comunităţii locale.

Rata medie a natalităţii în perioada 2006-2011 a fost de 9,64‰ nivel sub media

pe judeţ (10,77 ‰) şi mult sub media de la comune (14,26‰).

Rata mortalităţii a fost, în aceeaşi perioadă, de 9,7 ‰, pentru comuna Cudalbi

sub media pe judeţ şi cea de la comune.

În ansamblu, populaţia comunei CUDALBI nu are un grad accentuat de

îmbătrânire în comparaţie cu nivelul mediu al populaţiei rurale din judeţul Galaţi.

Sporul natural al populaţiei a înregistrat o mică descreştere pe ansamblu în

perioada 2006-2011, rezultând un procent mult mai mic faţă de judeţ şi de celelalte

comune.

Resursele de muncă şi populaţia ocupată
Considerând că resursele de muncă sunt constituite din persoanele în vârstă de

15 - 64 ani bărbaţi (2.723) şi 16 - 54 ani femei (1.971), acestea însumau conform

Anuarului statistic al judeţului Galaţi – ediţia 2011 4.694 persoane, reprezentând cca.

61,29 % din totalul populaţiei.

Recensământul populaţiei şi al locuinţelor din martie 2011, a stabilit că populaţia

declarată activă era de 3.435 persoane, din care populaţia activă ocupată era de 3.062

persoane.

Rata brută de activitate rezultată era de 41,98 %, iar cea netă de 39,69 %.

Conform datelor din ianuarie 2011, structura populaţiei active şi inactive pe total

comună se prezenta după cum urmează:
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La nivelul anului 2011, 373 de persoane erau în căutarea unui loc de muncă,

proporţia acestora fiind de 10,86 % din populaţia activă, cifră care este în echilibru,

dacă se compară numărul celor care au vârsta la care pot munci, cu numărul celor care

se vor pensiona.

Numărul total de salariaţi s-a diminuat considerabil, faţă de anul 2002, având o

structură pe principalele ramuri de activitate, conform DJS – Fişa statistică a localităţii

din anul 2011 prezentată în tabelul următor:

Total salariaţi, din care; 246
Agricultură 80
Industrie (extractivă şi prelucrătoare, etc. 8
Activităţi bancare şi de asigurări 1
Transporturi, depozitare, poşta, comunicaţii 1
Administraţie publică 8
Învăţământ 60
Sănătate şi asistenţă socială 24
Altele 64

Populaţia CUDALBI Total judeţ % faţă de
judeţ în rural

Populaţia
activă

ocupată 3.062 227.062 1,38
şomeri 373 37.148 3,06
Total 3.435 264.210 1,52

Populaţia
inactivă

elevi 1.165 108.154 1,67
pensionari 1.920 120.584 1,99
alte situaţii
(casnice, întreţinuţi
de alte persoane)

1.138 126.608 2,15

Total 4.223 355.346 1,98
Total populaţie

activă + inactivă 7.658
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Locuinţe - gospodării
La recensământul populaţiei şi locuinţelor din martie 2011 fondul de locuinţe din

comună însuma un total de 2.746 locuinţe, structura acestora după forma de

proprietate fiind următoarea:

Comuna CUDALBI nr. locuinţe
Total locuinţe, din care: 2.746

 Personale 2.728

 Proprietate de stat 18

În cea mai mare parte, clădirile sunt parter, existând şi clădiri P+1, iar în zona

centrală a localităţii CUDALBI şi cu regim mediu de înălţime P+2, P+3.
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Se remarcă o creştere a numărului

de locuinţe faţă de 2002, când în comună

existau numai 2.485 locuinţe, având 8.318

camere de locuit, cu o suprafaţă locuibilă

de 105.205 m2. În 2011 existau 10.135

camere de locuit cu o suprafaţă locuibilă de

153.233 m2, rezultând o suprafaţă medie /

persoană de 20,00 m2.

Tipologie casa „noua” P+1

Casa traditionala cu o

planimetrie dreptunghiulară, compusa

din două camere şi o tindă, la care se

mai adăuga un chiler, adică o copie

fidelă a magaziilor de cereale turceşti.

Materialul folosit pentru

elevarea pereţilor erau fie vălătucii din

lut şi paie, fie paianta, adică lutul

amestecat cu paie lipit pe un gard de

nuiele. Lutul şi lemnul erau singurele

materiale care se găseau din

abundenţă.

Aşezarea caselor a trebuit să ia în considerare forma terenului şi posibilităţile

locale create de aceste condiţii fizice. La aşezarea lor s-a avut în vedere: existenţa apei

(pârâul Geru) şi căi de acces uşoare în toate direcţiile.

Datorită faptului că aşezarea satului este pe vale şi pe pante mici sau abrupte,

casele au trebuit să se amplaseze îngrămădite una în alta, aşa cum este tipul caselor

de la şes, ori răsfirate pe cote de teren, aşa cum sunt cele din regiunile cu dealuri.

Casele par să se fi grupat în jurul arterelor de circulaţie, spaţiile din spatele lor

fiind ocupate cu grădini, vii şi livezi.

Principalii indicatori de locuire rezultaţi pentru anul 2011, comparativ cu anii 2002

şi 2006 sunt următorii:
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Indicatori de locuire 2002 2006 2011
media pe

judeţ
(în rural)

 Numărul
de locuitori / locuinţă 3,28 3,20 2,97 2,97

 Numărul
de camere / locuinţă 3,35 3,40 2,43 3,51

 Numărul
de locuitori / cameră 0,98 0,93 0,84 0,93

 Suprafaţa
locuibilă / locuinţă mp 42,3 42,5 42,5 48,06

 Suprafaţă
locuibilă / locuitor mp 14,90 16,20 20,00 14,20

Se observă că în 2011 valorile indicilor de locuire rezultaţi din analizarea fondului

de locuinţe din comună, faţă de mediile pe judeţ în mediul rural, sunt comparabile.

Conform datelor de la Consiliul Local al comunei CUDALBI, numărul total
de gospodării este de 4.067.

Numărul mediu de gospodării care revin la o locuinţă este de 0,66 respectiv 1,52

locuinţe / gospodărie.

Referitor la numărul total de gospodării la nivelul comunei, urmare

recensământului din 2011, Direcţia Judeţeană de Statistică Galaţi, ne-a furnizat

următoarele date:

Comuna CUDALBI
Nr. total de gospodării la nivel de comună:

1
nucleu

2
nuclee 3 nuclee şi peste nefamiliale

Total comună:4.067 3.631 331 4 101

2.6 CIRCULAŢIE
Teritoriul administrativ şi intravilanul Comunei Cudalbi, sunt străbătute de

traseele drumurilor judeţene DJ 251 (de la Nord la Sud), DJ 253 (de la Vest la Est), DJ

251D şi DJ 254B

Pe teritoriul comunei drumurile judeţene se prezintă astfel:

 DJ 251 cu traseul Tecuci (DN 25) - Limita Jud. Tulcea (Galaţi) are

sistemul rutier cu:

- îmbrăcăminte asfaltică uşoară - cu degradări,
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până la km 24+000;

-îmbrăcăminte asfaltică uşoară - modernizat

de la km 24+000 - 53+500;

Prezintă poduri la km 27+153  scurgere km 28+544 peste Pârâul Geru

 DJ 251D cu traseul DJ 251 (km 30+000) - Mânăstirea Gologan, are

sistemul rutier îmbracaminte asfaltică uşoară;

 DJ 253 cu traseul Umbrăreşti - Cudalbi - Băleni - Viile (DJ 242) are

sistemul rutier cu:

- pietruire de la intrare în comună

pâna la limita de vest a intravilanului

- îmbrăcaminte asfaltică uşoară –

cu degradări pe tot traseul intravilanului;

-reabilitat cu covor asfaltic de la km 18+436 - km 29+800;

Prezinta poduri la km 12+340 peste Pârâul Călmăţui

km 15+824 peste Valea Vâlcului

km 16+456 peste Pârâul Geru

km 18+740 Canal irigaţii

km 20+395 peste Valea Gologanului

 DJ 254B cu traseul Griviţa (DJ 254 km 13+000) - DJ 253 (km 11+000) iar

pe teritoriul comunei Cudalbi, este din pământ, cu traseul nedefinit.

DISFUNŢIONALITĂŢI
Din analiza situaţiei existente se observă următoarele:

 degradarea îmbrăcăminţii asfatice a drumului judeţean DJ 251 în

extravilan până la km 24+000;

 degradarea îmbrăcaminţii asfaltice a drumului judeţean DJ 253 în

intravilan, lipsa unui sistem rutier între limita cu teritoriul administrativ

Umbrăreşti şi intravilan Cudalbi, acesta fiind din pamânt;

 lipsa marcajelor rutiere şi a indicatoarelor de circulaţie, inclusiv pentru

traversarea pietonilor, pe drumurile judeţene;

 lipsa trotuarelor şi a pistelor pentru biciclişi;

 intersecţiile străzilor din reţeaua principală cu drumurile judeţene sunt

neamenajate;
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 se remarcă, deasemenea lipsa parcajelor amenajate la principalele

dotări, parcarea/gararea la domiciliu făcându-se în mod curent în curţile

locuinţelor;

 neamenajarea staţiilor de transport în comun.

 degradarea împietruirii străzilor şăteşti.

 lipsa şanturilor de colectare şi evacuare ape pluviale.

2.7 INTRAVILANUL EXISTENT
Intravilanul existent este alcătuit din suprafaţa satului Cudalbi precum şi unele

trupuri izolate în teritoriul administrativ.

Suprafaţă în intravilan existent:

TOTAL INTRAVILAN EXISTENT: 873,53 ha.
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BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL
EXISTENT, PE TOTAL COMUNĂ, PREZINTĂ URMĂTOARELE FOLOSINŢE:

CATEGORII DE
FOLOSINŢĂ

TRUP A - CUDALBI
TRUP B

MANASTIREA
CUDALBI

TRUP D
FERMA OVINE TOTAL

Supr.
(ha)

procent %
din

intravilan
Supr.
(ha)

procent %
din

intravilan
Supr.
(ha)

procent
% din

intravilan
Supr.
(ha)

procent
% din

intravilan
ZONĂ LOCUINŢE
P, P+1 SI
FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

245,84 28,68 - - - - 245,84 28,14

ZONĂ INSTITUŢII
PUBLICE ŞI
SERVICII ALTE
ZONE CU
FUNCŢIUNI DE
INTERES PUBLIC

15,86 1,85 10,00 100,00 - - 25,86 2,96

ZONĂ UNITĂŢI
INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

20,99 2,44 - - - - 20,99 2,40

ZONĂ SPAŢII
VERZI, SPORT  ŞI
AGREMENT

11,82 1,38 - - - - 11,82 1,35

UNITĂŢI
AGRICOLE 13,92 1,62 - - 6,37 100,00 20,29 2,32
ZONĂ
GOSPODĂRIE
COMUNALĂ,
CIMITIRE

5,33 0,62 - - - - 5,33 0,61

ZONĂ ECHIPARE
EDILITARĂ ŞI
CONSTRUCŢII
AFERENTE

2,64 0,30 - - - - 2,64 0,30

ZONĂ DESTINAŢIE
SPECIALĂ 0,22 0,02 - - - - 0,22 0,02
ZONĂ CĂI DE
COMUNICAŢIE
RUTIERĂ

68,00 7,93 - - - - 68,00 7,78

APE 21,00 2,45 - - - - 21,00 2,40
TEREN
NEPRODUCTIV 9,62 1,12 - - - - 9,62 1,10
TERENURI
AGRICOLE IN
INTRAVILAN

441,92 51,59 - - - - 441,92 50,62

TOTAL
INTRAVILAN 857,16 100,00 10,00 100,00 6,37 100,00 873,53 100,00
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Pe categorii de folosinţă ale terenurilor din intravilan, se remarcă ocuparea

dominantă de către zona pentru unităţi agro-zootehnice şi teren agricol (52,94 %) şi

zona pentru locuinţe şi funcţiuni complementare (28,14%).

Satul prezintă o structură liberă de constituire tipologică, adaptată pantelor

terenurilor ,dar cu loturi relativ ordonate. Majoritatea construcţiilor sunt parter şi parţial

lipsite de echipare edilitară.

Traseul liber al străzilor, formele diferite şi suprafeţele relativ variate ale loturilor,

toate determinate de panta terenurilor, generează unele dificultăţi atât la modernizarea

circulaţiei cât şi la amplasarea unor noi construcţii.

Celelalte zone funcţionale ocupă suprafeţe nesemnificative.

CONCLUZII
Comuna Cudalbi dispune de un potenţial uman bun (7.658 locuitori), în cadrul

cărei activităţile industrial - agrare constituie principala sursă de venituri şi ocupare a

resurselor de muncă.

Un factor încurajator pentru dezvoltarea localitatii îl constituie aparitia
investitorilor interesati de utilizarea surselor de energie regenerabila. In acest
sens este necesara disponibilitatea autoritatilor locale de a incuraja acest tip de
dezvoltari.

Se poate observa interesul autoritatilor locale pentru îmbunatatirea calitatii locuirii

prin realizarea sistemului de canalizare, prin extinderea sistemului de alimentare cu

apa, modernizarea unor strazi, reabilitarea scolilor.

Însa, pentru a realiza o dezvoltare viabila si de durata, aceste actiuni vor trebui

corelate cu proiecte si strategii menite a atrage noi investitori care sa diversifice

activitatile economice, sa creeze noi locuri de munca, sa ofere alternative viabile fortei

de munca tinere. De asemenea, este importanta si participarea în mod activ la

formularea unor strategii comune si a unor parteneriate cu localitatile învecinate din

cadrul grupului local de actiune, având ca obiective atragera fondurilor comunitare.

Aceste masuri de dezvoltare socio-economice vor trebui sustinute si de

rezolvarea/ameliorarea unor probleme ale cadrului construit si ale tramei stradale, lipsa

sistemului de canalizare, existenta unor incompatibilitati functionale, insuficienta

spatiilor verzi si de agrement.

Prin aşezarea sa geografică, prin resursele naturale, prin existenţa unor obiective

economice şi a unei forţe de muncă calificate, localitatea poate căpăta noi valenţe
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economice şi sociale şi poate în acelaşi timp să atragă noi investitori în crearea sau

repunerea în funcţiune a unor obiective existente, care să prelucreze produsele.

2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE
In comuna Cudalbi, conducerea nemijlocita a actiunilor de evacuare in

eventualitatea producerii unor cutremure, inundatii sau alte fenomene periculoase se

exercita de catre Comitetul Local pentru situatii de Urgenta. Actiunea in sine va

beneficia de sprijinul specialistilor din cadrul I.S.U. Galati si a altor institutii de la nivelul

judetului.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21/2004 privind Sistemul

National de Management al Situatiilor de Urgenta stabileste atributiile comitetului

national, comitetelor judetene, comitetelor ministeriale si ale comitetelor locale.

Evitarea manifestarilor riscurilor, reducerea frecventei de producere ori limitarea

consecintelor acestora, se realizeaza prin urmatoarele actiuni:

 monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici,

etc. si transmiterea datelor la autoritatile competente;

 activitati de prevenire ale C.L.S.U. si autoritatilor publice, pe domenii de

activitate;

 informarea populatiei asupra pericolelor specifice comunei Cudalbi si asupra

comportamentului de adoptat in cazul manifestarii unui pericol;

 executarea periodica a exercitiilor si aplicatiilor;

 executarea controalelor si inspectiilor de prevenire,

 acordarea avizelor / autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila;

 acordarea asistentei tehnice de specialitate;

 informarea preventiva;

 pregatirea populatiei;

 constatarea si sanctionarea încalcarilor la prevederile legale.
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Instiintarea, avertizarea, pre-alarmarea si alarmarea se realizeaza in scopul

evitarii surprinderii si a luarii masurilor privind adapostirea populatiei, protectiei bunurilor

materiale, precum si pentru limitarea efectelor dezastrelor, atacurilor din aer si ale

actiunilor militare.

Conform “Ghidului practic de prevenire a incendiilor la locuintele si anexele
gospodaresti din mediul rural” realizat de Inspectoratul General pentru Situatii de
Urgenta 2007, in ultimii ani, numarul incendiilor soldate cu victime si pagube materiale

importante la gospodãrii cetãtenesti s-a mentinut ridicat.

Aceastã constatare a determinat conducerea Inspectoratului General pentru Situatii de

Urgentã sã ia o serie de mãsuri, printre care se numãrã si obligativitatea înfiintãrii la

nivelul fiecãrei localitãti, în care nu existã o unitate de pompieri militari (serviciu

profesionist pentru situatii de urgentã), a unui serviciu voluntar pentru situatii de

urgentã, încadrat cu personal angajat si

voluntar, echipat si dotat corespunzãtor.

Serviciile voluntare pentru situatii de urgentã, prin componenta preventivã,

au ca atributii principale desfãsurarea de activitãti specifice de prevenire a incendiilor în

localitãtile în care sunt organizate si de informare a cetãtenilor cu privire la regulile si
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mãsurile de prevenire a incendiilor, precum si a comportamentului pe care acestia

trebuie sã-l adopte în caz de incendiu.

Actiunile de informare preventiva se organizeaza, în special, prin amplasarea de

puncte mobile în locuri frecventate de mase largi de cetateni, precum: centre

comerciale, târguri, piete, primarii etc., care au un caracter proactiv, în sensul

desfasurarii, cu preponderenta, de activitati practice în care sa fie angrenata populatia,

mass-media, autoritatile publice locale, componenta preventiva a serviciilor voluntare

pentru situatii de urgenta.
Legislatie în domeniul situatiilor de urgenta si PSI:
 Ordonanta nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor

publice comunitare pentru situatii de urgenta.

 Ordonanta de urgenta Nr. 21 din 15 aprilie 2004 privind Sistemul National de Management al

Situatiilor de Urgenta.

 Legea 481 din 8 noiembrie 2004 privind protectia civila.

 Legea 307 din 12 iulie 2006 privind apararea împotriva incendiilor.

 Ordin 1184 din 6 februarie 2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea

activitatii de evacuare în situatii de urgenta.

 Ordin 163 din 28/02/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare împotriva incendiilor

(Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 29/03/2007 ).

 Ordin 130 din 25/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate

la incendiu.

 H.G.R. nr. 1739 din 06/12/2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se

supun avizãrii/autorizãrii privind securitatea la incendiu.

 Norme Generale de Aparare Împotriva Incendiilor (OMI 163/2007).

 Ordin 1023 din 15 noiembrie 1999 privind aprobarea Dispozitiilor generale de ordine interioara

pentru prevenirea si stingerea incendiilor - DG P.S.I.-001.

 Ordin 712 din 23/06/2005, modificat si completat de ORDIN 786 din 02/09/2005 pentru aprobarea

Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor în domeniul situatiilor de urgenta, care abroga

D.G.P.S.I. - 002.

 Ordin 108 din 1 august 2001 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind reducerea riscurilor

de incendiu generate de încarcari electrostatice - D.G.P.S.I.-004.

 Ordonanta de urgenta 75 din 30 septembrie 2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.

359/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor

fizice,asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la

autorizarea functionarii persoanelor juridice.

 Ordin 1822/2004 din 07/10/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si

încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.
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 Anexa Ordin 1822/2004 - Regulament din 07/10/2004 privind clasificarea si încadrarea

produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc.

 Normativ din 08/07/2004 privind elaborarea planurilor de aparare în cazul producerii unui

dezastru provocat de seisme si/sau alunecarile de teren.

2.9 ECHIPARE EDILITARĂ
1. Gospodărirea apelor
Comuna Cudalbi se află în bazinul hidrografic Siret, cod XII-1, conform

Cadastrului Apelor din România.

Reţeaua hidrografică din zona comunei este formată din pârâul Geru, afluent al

pârâului Suhurlui, care la rândul său este afluent al râului Siret. Pârâul Geru are pe

teritoriul administrativ al comunei ca afluent, pârâul Gologan (numit şi Bujoreşti,25 km )

cu două pâraie, Valea Ciungilor şi Valea Milena.

Apele de suprafaţă din zona comunei Cudalbi au următoarele caracteristici

principale, conform Atlasului Cadastrului Apelor din România:

Denumire Cod Lungime Altitudini, m i
‰ Ks Supra

f. km2Ham Hav
GERU XII-1.81.a 62 222 9 3 1,15 755

Calitatea apelor pârâului Geru este acceptabilă, în zonă nefiind factori importanţi

de poluare; singurii factori care pot polua apele sunt apele uzate rezultate de la

gospodăriile şi unităţile agro-zootehnice.

Văile din zonele Jepei, Valea Băluşului, Herătăului, Mărului au regim

nepermanent şi numai în perioadele cu precipitaţii mari au debite importante.

Resursele de apă subterană sunt reprezentate de acviferul freatic şi de acviferul

de adâncime.

Apa freatică este captată prin fântâni ţărăneşti individuale cu adâncimi variabile.

Apa subterană de adâncime este folosită pentru a asigura, prin puţuri de

adâncime de cca. 120 m, alimentarea cu apă a populaţiei, a fermelor şi a altor unităţi de

producţie în zonă.

Apele uzate menajere sunt preluate o parte din zona centrală de un colector,

până la o staţie de epurare prevăzută cu treaptă mecanică.

Gospodăriile care au instalaţii interioare evacuează apele uzate in bazine

vidanjabile, la suprafata terenului sau in haznale, acestea din urma infiltrandu-se unde

pot polua pânza de apă freatică folosită în prezent ca sursă de apă potabilă.
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2. Alimentarea cu apă potabilă
Comuna Cudalbi dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, realizat

din doua gospodarii  de apă, una fiind alcatuita din patru puturi forate , un rezervor din

beton de 150 mc, unul de 300 mc şi  staţie de clorinare, iar cea de a doua dintr-un put

forat, un rezervor din beton de 300 mc si  statie de clorinare. Zona de captare şi cea a

gospodăriei de apă este împrejmuită cu gard pentru a asigura zona de protecţie

sanitară impusă prin Hotărârea de Guvern nr.101 din aprilie 1997 pentru aprobarea

Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie.

De la rezervoarele din gospodărie de apă, prin intermediul staţiei de pompare, în

funcţie de configuraţia traseului, apa este dirijată spre consumatori prin intermediul

reţelei de distribuţie.

Reţeaua de distribuţie a apei este realizează din conducte de otel in lungime de cca 4,0

km si din conducte de polietilenă de inalta densitate având diametre între 63 mm – 160

mm pe o lungime de  10,155 km. Pe traseul conductelor sunt montate armăturile

necesare, vane şi hidranţi de incendiu exteriori. O parte din gospodăriile ţărăneşti se

alimentează cu apă prin fântâni de tip rural, din pânza freatică.

Unităţile agro-industriale existente pe teritoriul comunei au instalaţii proprii de

alimentare cu apă.

3. Canalizarea şi epurarea apelor menajere uzate
În zona centrală a localităţii, în spatele Primăriei şi a Căminului Cultural din

comună există o staţie de epurare, care preia apele uzate menajere de la Agromec

Cudalbi şi de la locuinţele din zonă prevăzute cu instalaţii interioare. Din staţia de

epurare, apele uzate sunt deversate în pârâul Geru. De asemenea o parte din apele

uzate de la locuinţele cu instalaţii interioare sunt dirijate printr-un canal colector situat pe

marginea drumului judeţean DJ 251, până la staţia de epurare existentă în spatele

Şcolii nr.1 -corp D, în partea de sud a comunei, cu deversare în pârâul Geru.

Canalizarea existentă are o lungime L = 4 km.

Haznalele de tip rural existente în curţile gospodăriilor ţărăneşti pot polua

bacteriologic apa freatică folosită în prezent pentru consumul de apă potabilă.

Apele de ploaie de pe teritoriul comunei se scurg liber la suprafaţa terenului prin

şanţuri, spre văile învecinate din zonă.
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4. DISFUNCŢIONALITĂŢI ÎN DOMENIUL HIDRO-EDILITARE
• Gospodărirea apelor

 Pâraiele din zonă cu excepţia Gerului nu sunt regularizate, în perioada

apelor mari pot prezenta pericol de inundare a zonelor învecinate,

deteriorând drumurile şi gospodăriile existente.

• Alimentare cu apă

 Sunt ulite si strazi unde nu exista conducte de apa.

 Apa din fântâni folosită în majoritatea gospodăriilor este poluată

conţinand nitriţi şi nitraţi peste normele admise, din cauza pesticidelor şi

îngrăşămintelor folosite în agricultură.

• Canalizare

 Reţeaua de canalizare este insuficientă şi cele două staţii de epurare sunt

necorespunzătoare, astfel că apele uzate preluate de reţea si deversate in

emisar nu corespund NTPA 001.

5. Alimentarea cu energie termică
În comuna Cudalbi nu există sisteme centralizate de producere şi distribuţie a

energiei termice, neexistând o industrie puternică ce ar putea să necesite pentru

scopuri productive energia termică, din care să cedeze şi centrelor populate o cantitate

din aceasta, pentru încălzirea locuinţelor şi prepararea apei calde menajere.

Singura sursă existentă pentru încălzirea locuinţelor o reprezintă combustibilul

solid sub forma lemnului de foc, care are un dublu inconvenient şi anume că sunt

costisitoare şi că nu asigură un nivel ridicat al gradului de confort termic în locuinţe.

Ca disfuncţionalităţi se menţionează aprovizionarea greoaie cu combustibil solid

şi butelii de aragaz, lipsa spaţiilor adecvate depozitării combustibilului la blocurile de

locuinţe, uzura fizică şi morală a centralelor termice existente.

6. Alimentarea cu gaze naturale
Comuna Cudalbi nu dispune de reţea de distribuţie de gaze naturale. Cele mai

apropiate conducte de transport gaze se află în partea de sud a localitatii la cca 600 m.
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4. Alimentarea cu energie electrică
4.1.Generalităţi
Situaţia economico-socială a României, este caracterizată de o scădere drastică

a consumului total de electricitate şi printr-o intensitate energetică ridicată, ceea ce

impune schimbarea radicală a modului de gândire în abordarea problemelor energetice.

Sectorul energetic reprezintă un sector strategic, fără energie neputându-se

concepe dezvoltarea economico-socială a unei societăţi.

Politica energetică se defineşte ca fiind “acea parte a politicii economice care

tratează alimentarea, conversia, distribuţia şi utilizarea energiei ”.

În politica energetică a unei ţări, este necesar să se aibă în vedere următoarele

aspecte:

 consumurile energetice pentru necesităţi gospodăreşti se modifică în funcţie

de evoluţia modului de viaţă a individului, de creşterea gradului de confort,

etc.;

 consumurile energetice pentru sectorul terţiar (social-culturale, birouri) se

modifică după gradul de dezvoltare a comunei, structura administrativă,

politica socială şi sanitară, etc.

Se impune gestionarea raţională a resurselor şi implicit a energiei electrice, ştiind

că electricitatea constituie sursa principală pentru diferite activităţi productive, prestări

servicii, iluminat, etc., iar consumul de energie devine indicatorul cel mai sensibil al

creşterii economice.

Energia devine astfel un produs esenţial al vremii noastre, tot atât de important ca

şi informatica. Problema energiei nu este politică, ea este o problemă economică

esenţială având în vedere faptul că cererea de energie electrică este în continuă creştere.

Dat fiind imposibilitatea stocării ei, practic orice sistem trebuie să poată asigura

producerea şi distribuţia energiei electrice urmând exact consumul.

De aceea programele de conştientizare a consumatorului asupra utilizării

eficiente a energiei nu pot fi privite numai prin prisma simplistă a economiei de energie,

ci trebuie considerate global, ca o alternativă la investiţiile energetice.

4.2.Reţele de distribuţie
Comuna Cudalbi este alimentată cu energie electrică din SEN prin intermediul

staţiei de transformare, a liniilor de distribuţie de 20kV şi respectiv a posturilor de

transformare aferente.
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Din axele de 20kV pornesc radial derivaţiile de 20kV corespunzătoare.

Staţia de transformare Cudalbi 110/20kV, face parte din lanţul de staţii aferent

judeţului.

Linia de transport 110kV traversează teritoriul comunei pe un traseu paralel cu

DJ 251 şi asigură legătura staţiei Cudalbi cu SEN.

Reţelele sunt de tip aerian, susţinute pe stâlpi de beton şi pozate în funcţie de

traseu:

 pe străzile principale ale comunei;

 traversează parţial sau total zone ale intravilanului;

 în exteriorul intravilanului;

Se poate afirma că traseul liniilor traversează şi zone mai dificile pentru

exploatare, uneori ele sunt amplasate în zone de deal, făcând dificilă exploatarea

acestora.

Volumul reţelelor construite după anul 1967 a respectat Legea 57/1967, având

traseul paralel cu căile de comunicaţie, ocupând practic teren numai pentru fundaţiile

stâlpilor (cca. 1,5 mp pentru media tensiune LEA-20kV şi 4,0mp pentru inalata tensiune

LEA-110kV).

4.3. Posturi de transformare
Se poate spune că un sistem radial de reţele de medie tensiune-20kV asigură

racordul la cele 26 de posturi de transformare 20/0,4kV.

În marea majoritate sunt posturi realizate anterior anului 1990, unele fiind

dimensionate riguros la nivelul puterilor cerute în perioada respectivă.

În prezent S.C. FDFEE ELECTRICA MUNTENIA NORD S.A. - SDFEE Galaţi

execută lucrări de îmbunătăţire a alimentării cu energie electrică, în funcţie de

solicitările apărute (locuinţe noi, diverse SRL-uri cu profil de microproducţie, etc.) şi de

posibilităţile financiare.

În comună sunt instalate:

 posturi de transformare de reţea, din care sunt alimentaţi consumatorii casnici,

marea majoritate a consumatorilor din sectorul terţiar, iluminat public, etc.

 posturi de transformare de abonat la unităţile economice, din care în prezent

unele sunt dezafectate.
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Posturile de transformare sunt echipate cu transformatoare cu ulei şi sunt de tip

aerian - PTA, având puteri instalate de la 25-250kVA, fiind amplasate pe stâlpi, relativ

aproape faţă de centrul de greutate al consumatorilor.

Puterea posturilor de transformare şi caracteristicile transformatoarelor cu care

acestea sunt echipate sunt precizate în tabelul de mai jos:

4.4. Alimentarea consumatorilor
Evoluţia consumului de putere şi energie electrică după anul 1990   s-a modificat

corespunzător cu activitatea economico-socială.

Consecinţele evoluţiei consumului de energie electrică se manifestă în special

pe plan investiţional, dar şi în cel al dotării cu echipamentele necesare desfăşurării unei

activităţi intense de gestionare corectă şi exploatare optimă a bazei energetice.

Sistemul actual de alimentare cu energie electrică şi lucrările efectuate de S.C.

FDFEE ELECTRICA S.A. - SDFEE Galaţi, urmăreşte realizarea unor injecţii de putere

în reţeaua de joasă tensiune.

Astfel, s-a procedat la redistribuirea consumatorilor, secţionarea reţelelor

existente în vederea echilibrării eforturilor de transformare, fapt care a condus la

satisfacerea cerinţelor consumatorilor.

Nu se înregistrează căderi de tensiune şi s-a redus substanţial numărul

întreruperilor în alimentarea cu energie electrică.

Distribuţia energiei electrice la consumatori este realizată printr-un sistem radial

de reţele predominant aerian la tensiunea de 0,4 kV. Aceste reţele urmează traseul

drumurilor din zonă şi sunt pozate pe stâlpi de beton sau lemn.

4.5. Iluminat public
Reţele de iluminat public din comuna Cudalbi, sunt de tip aerian, nivelurile de

iluminare nu respectă valorile impuse de normele în vigoare, creând disconfort.

Iluminatul este realizat preponderent pe artera principală a comunei.

4.6. Disfuncţionalităţi - Alimentare cu energie electrică
Având în vedere că o mare parte a volumului de instalaţii energetice are ciclul de

reparaţii capitale depăşit, se constată numeroase disfuncţionalităţi, după cum urmează:

Reţele de distribuţie de medie tensiune:

Datorită traseului pe care-l străbat, cât şi tensiunii de distribuţie, acestea

necesită:

 Generalizarea tensiunii de 20kV.
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 lucrări de deviere pentru a respecta distanţele impuse de normativele în

vigoare PE 104/2002-(Normativ pentru construcţia LEA cu tensiuni peste 1000V) şi PE

107/(Normativ pentru proiectarea şi execuţia reţelelor de cabluri electrice);

 trasee uşor accesibile în caz de avarie sau intervenţie curentă;

 lucrări de extindere pentru asigurarea electricităţii pentru toate gospodăriile,

în concordanţă cu HGR nr. 577/25.09.1997 pentru aprobarea programului privind

pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la

reţeaua de electrificare şi la reţelele telefonice.

Posturi de transformare

Din cauza menţinerii echipamentelor din generaţii mai vechi şi a soluţiilor de

echipare învechite, numeroase posturi:

 nu corespund cerinţelor actuale ale noilor acte normative şi nici normelor de

protecţie;

 sunt suprasolicitate, ceea ce poate genera întreruperi în alimentarea cu

energie electrică a consumatorilor din comună.

Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor

a. Reţelele de distribuţie de joasă tensiune au:

 durata de viaţă depăşită şi nivelul instalaţiei scăzut;

 o configuraţie rigidă ce nu poate asigura tensiunea optimă pentru consumatorii

existenţi şi eventualele extinderi.

b. Firidele de branşament

În marea lor majoritate, disfuncţionalităţile constatate se referă la:

 neconcordanţa lor cu normele de management energetică;

 supraîncărcarea lor datorită creşterii consumului casnic şi a celui terţiar, faţă de

momentul iniţial de proiectare şi execuţie.

Iluminatul public

Reţelele de iluminat public aferente comunei Cudalbi, corespund  nivelurilor de

iluminare impuse de normele în vigoare în proporţie de circa o treime din lungimea lor.

Lipsa iluminatului public sau funcţionarea necorespunzătoare a acestuia,

măreşte riscul de producere a accidentelor rutiere. În zonele mai puţin circulate,

iluminatul necorespunzător creează dificultăţi în orientare şi poate duce la creşterea

numărului de infracţiuni.
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CONTRACTUL CU ROMÂNIA (pct. 14), respectiv ” Programul guvernamental

privind pietruirea drumurilor comunale, alimentate cu apă a satelor, racordarea satelor

la reţelele electrice şi telefonice”, prevede necesitatea revigorării activităţii de iluminare

a drumurilor săteşti.

4.7. Telecomunicaţii
Comuna Cudalbi este dotată cu centrală telefonică automată digitală(512 linii), cu

posibilităţi de extindere în viitor, odată cu apariţia unor noi abonaţi.

Reţeaua de cablu cu fibră optică, străbate teritoriul comunei pe un traseu

subteran paralel cu DJ 251, cu derivaţie spre Băleni, pe un traseu paralel  cu DJ 253.

Reţeaua telefonică locală este de tip aerian.

2.10 PROTECŢIA MEDIULUI
Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului reprezintă lucrări de intervenţii

proiectate şi realizate de om cu scopul păstrării în limitele de normalitate a condiţiilor de

mediu.

Alcătuit atât din elemente naturale, cât şi provenind din desfăşurarea activităţilor

umane, mediul înconjurător este dificil de caracterizat, datorită multiplelor sale atribute,

cât şi relaţiilor complexe dintre acestea, definite ca impacturi.

Calitatea apei
România s-a angajat să implementeze Directiva Cadru Privind Apa –

2000/60/EC – adoptată de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene la 23

octombrie 2000, în acelaşi timp cu celelalte state membre ale  Uniunii Europene, prima

Directivă Europeană ce asigură dezvoltarea durabilă – armonizarea dezvoltării

sistemului socio-economic cu capacitatea de suport a mediului acvatic.

Această Directivă oferă Comisiei Europene, statelor membre şi candidate,

posibilitatea de a coopera în cadrul unui nou parteneriat pentru protecţia apelor

interioare, a apelor de tranziţie, de coastă şi a apelor subterane, prin prevenirea poluării

la sursă şi stabilirea unui mecanism unitar de control al surselor de poluare.

Pentru a pune bazele unui control eficient al poluării apelor, Directiva prevede un

obiectiv comun pentru toate statele care o implementează: atingerea ”calităţii ecologice

şi chimice bune” a apelor, până în anul 2015. Aşadar, Directiva Cadru privind Apa

stabileşte clar termenul limită până la care apele trebuie să atingă un prag minim al

calităţii, prin reducerea emisiilor provenite din activitatea umană, industrială şi agricolă.
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Directiva Cadru a fost transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 310/2004 pentru

modificare şi completarea Legii apelor nr. 107/1996.

Alte directive europene privind apa, cu transpunerea lor în legislaţia românească, sunt:

 Directiva Consiliului 76/464/CEE si Directivele « fiice » 82/176/CEE, 83/513/CEE,

84/156/CEE, 84/491/CEE şi 86/280/CEE, modificate prin 88/347/CEE şi 90/415/CEE

privind poluarea cauzata de anumite substante periculoase deversate in mediul acvatic

comunitar - transpuse în legislaţia românească prin  HG nr. 351/2005 pentru aprobarea

Programului de eliminare treptată a evacuării emisiilor şi pierderilor de substanţe

prioritar periculoase, modificată şi completată cu HG nr.783/2006.Directiva Consiliului

98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman, Directiva Consiliului

75/440/CEE privind calitatea cerută apelor de suprafaţă destinate prelevării de apă

potabilă, Directiva Consiliului 76/160/CEE privind calitatea apei de imbăiere, Directiva

Consiliului 79/869/CEE privind metodele de măsurare si frecvenţele de prelevare si

analiză a apelor de suprafaţa destinate prelevării apei potabile,  transpuse prin:

 Legea  nr.  458 / 2002  care  reglementează  calitatea  apei  potabile  destinate

consumului  uman,  modificată  şi  completată  prin  Legea  nr.  311 / 2004;

- HG  nr. 100 / 2002,  amendată  şi  modificată  de  HG nr. 662 / 2005  şi  de  HG  nr.

567 / 2006,  pentru  aprobarea  Normelor  de  calitate  pe  care  trebuie  să  le

Îndeplinească  apele  de  suprafaţă  utilizate  pentru potabilizare - NTPA 013 şi a

Normativului  privind metodele  de  măsurare şi frecvenţa de prelevare şi analiză  a

probelor  din apele  de  suprafaţă  destinată  producerii de apă potabilă;

- Ordinul  MMGA  nr. 161 / 2006 pentru aprobarea  Normativului privind clasificarea

apelor de  suprafaţă în vederea  stabilirii  stării  ecologice a corpurilor de apă;

- HG nr. 101 / 2002,  amendată de HG nr. 930 / 2005,  pentru aprobarea Normelor

speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrologică;

- HG nr. 459 / 2002 privind aprobarea Normelor de calitate  pentru  apa din zonele

naturale amenajate pentru imbăiere.

 Directiva Consiliului 78/659/CEE asupra calităţii apelor dulci ce necesită
protecţie sau imbunătăţire pentru a susţine viaţa peştilor, transpusă prin HG nr.

202/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind caliatea apelor de suprafaţă care

necesită protecţie si ameliorare in scopul susţinerii vieţii piscicole, modificată şi

completată de HG nr. 563/2006.
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 Directiva Consiliului 79/923/CEE asupra calităţii necesare apelor pentru
moluşte, transpusă prin HG nr. 201/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind

calitatea apelor pentru moluşte, modificată de HG nr.467/2006.

 Directiva Parlamentului European si Consiliului 91/676/CEE privind protecţia
apelor împotriva poluării cauzate de nitraţii din surse agricole, transpusă de:

- Ordinul comun al MMGA nr. 2296/2005 şi MAPDR nr.216/2005 privind aprobarea

Programului-cadru de acţiune tehnic pentru realizarea programului de acţiune în zonele

vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi

- Ordinul comun al MMGA nr. 1182/2005 şi MAPDR nr.1270/2005 privind aprobarea

Codului bunelor practici pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi.

 Directiva Consiliului 80/68/CEE privind protecţia apelor subterane împotriva
poluării cauzate de anumite substante periculoase, transpusă prin:

- HG nr. 101/1997  pentru aprobarea Normelor specifice privind  caracterul si mărimea

zonelor de protecţie sanitară ;

- HG nr. 118/2002 privind aprobarea Programului de acţiune pentru reducerea poluării

mediului acvatic si a apelor subterane, cauzată de evacuarea unor  substanţe

periculoase;

- Ordinul MAPM nr. 1049/2002 pentru aprobarea planului de măsuri pentru eliminarea

sau reducerea riscului de poluare a apelor subterane.

 Directiva Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane,
transpusă în legislaţia românească prin HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme

privind condiţiile de descărcare în mediu acvatic a apelor uzate  modificată şi

completată de HG 352/2005 şi HG 210/2007 pentru modificarea şi completarea unor

acte normative care transpun acquisul-ul comunitar în protecţia mediului.

Tipurile de ape uzate rezultate ca urmare a studierii situaţiei existente intra în

categoriile:

 ape uzate menajere care prezintă încărcări:

o din gospodării individuale: materii în suspensie, detergenţi, substaţe

organice;

o din activităţile desfăşurate la cabinetele medicale rezultă poluanţi specifici:

cloruri, azot total, fosfor total, potasiu, substanţe organice, suspensii,

metale, microorganisme, detergenţi, virusuri;
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o din activităţile specifice unităţilor de deservire publică: restaurant,

cofetărie, bufet, rezultă încărcari cu substanţe organice, suspensii,

substanţe extractibile cu solvenţi organici;

 ape meteorice:

o apele meteorice directe prezintă încărcare cu azot, fosfor, suspensii şi

substanţe organice (CBO5, CCOCr);

o apele de scurgere colectate din zona locuită în special de pe zona

carosabilă şi de pe acoperişuri, încărcate cu substanţe organice,

suspensii, extractibile cu solvenţi organici, cloruri, nitriţi, nitraţi, amoniac,

fosfor, potasiu, produse petroliere;

o ape de ploaie şi de şiroire din zona forestieră prezintă încărcări cu azot şi

fosfor;

o apa de şiroire specifice suprafeţelor agricole şi de păşuni prezintă

încărcări cu azot şi fosfor.

Principalul poluant al apelor freatice îl constituie azotul, iar cauzele contaminării

au caracter permanent şi pondere mare fiind următoarele:

 Spălarea permanentă a solului de către precipitaţiile atmosferice contaminate cu

diferiţi oxizi de azot evacuaţi pe diverse căi în atmosferă;

 Apele de suprafaţă în care s-au evacuat apele uzate încărcate cu azotaţi.

Surse aleatorii cu caracter intermitent sunt tributare mai ales activităţii de aplicare

a îngrăşămintelor chimice pe terenurile agricole.

Calitatea solului
Solul este principalul suport al tuturor activităţilor socio-economice şi constituie

factorul de mediu expus cel mai uşor la poluare.

Solurile determină producţia agricolă şi starea pădurilor, condiţionează învelişul

vegetal, ca şi calitatea apei râurilor, lacurilor şi apelor subterane, reglează scurgerea

lichidă şi solidă în bazinele hidrografice şi acţionează ca o geomembrană pentru

diminuarea poluării aerului şi a apei, prin reţinerea, reciclarea şi neutralizarea

poluanţilor, cum sunt substanţele chimice folosite în agricultură, deşeurile şi reziduurile

organice şi alte substanţe chimice.

Solurile, prin proprietăţile lor de a întreţine şi a dezvolta viaţa, de a se regenera,

filtrează poluanţii, îi absorb şi îi transformă.
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Formarea solurilor este un proces complex, de lungă durată, care reflectă efectul

factorilor pedogenetici, atât naturali cât şi antropici.

Solul este alcătuit din: material mineral provenit din dezagregarea şi alterarea

rocilor, material organic provenit din transformarea resturilor vegetale, apa provenită din

precipitaţiile atmosferice sau irigaţii şi aer. Proporţia în care aceste componente se

găsesc în sol determină gradul de fertilitate al solului. Repartiţia solurilor variază de la o

zona la alta în funcţie de relief, climă şi, nu în ultimul rând, de activităţile biologice.

Scurgerile de substanţe chimice periculoase, depozitările de deşeuri de toate

categoriile, tratamente şi fertilizări făcute fără fundamentare agro-pedologică,

agrotehnică, necorespunzătoare, la care se adaugă degradările naturale ale calităţii

solului (eroziune, alunecări, tasări, rupturi şi prăbuşiri) conferă imaginea completă a

impactului produs de activitatea antropică asupra acestui factor de mediu.

Solul din zona comunei Cudalbi poate prezenta unele probleme de poluare, ca

efect al diferitelor activităţilor antropice desfăşurate în trecut:

- practicarea unei agriculturi intensive: utilizarea neraţională a îngrăşămintelor,

mecanizarea neraţională care a condus la lăsarea solurilor;

- utilizarea unor mari cantităţi de îngrăşăminte chimice pentru a fertiliza solul, în

scopul remedierii dezechilibrelor nutritive (cu efect asupra solului, apelor freatice şi

de suprafaţă);

- dereglarea sistemului hidric şi hidrogeologic al solului;

- utilizarea şi exploatarea sistemelor de irigaţii fără utilizarea concomitentă a

sistemelor de desecare au condus la apariţia şi dezvoltarea fenomenelor de

salinizare secundară;
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Calitatea aerului
Cadru legislativ:

 Ordinul Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 745/30.08.2002 (M. Of.

nr. 739/09.10.2002) privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi

zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România.

 Hotărârea de Guvern nr. 543/07.04.2004 (M. Of. nr. 393/04.05.2004) privind

elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de gestionare a

calităţii aerului

 Hotărârea de Guvern nr. 731/14.05.2004 (M. Of. nr. 496/02.06.2004) pentru

aprobarea Strategiei naţionale privind protecţia atmosferei

 Hotărârea de Guvern nr. 738/14.05.2004 (M. Of. nr. 476/27.05.2004) pentru

aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul protecţiei atmosferei

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 35 /11.01.2007 privind

aprobarea Metodologiei de elaborare şi punere în aplicare a planurilor şi

programelor de gestionare a calităţii aerului.

 Ordinul Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor nr. 347/12.03.2007 (M.

Of. nr. 316/11.05.2007, privind aprobarea încadrării localităţilor din cadrul

Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei

mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor

şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului.

Cu privire la monitorizarea şi evaluarea calităţii aerului se analizează următoarele

categorii de poluanţi: gazoşi, pulberi în suspensie, pulberi sedimentabile şi precipitaţii

atmosferice.

Zonele agricole învecinate pot reprezenta o alta sursă de poluare a aerului din

zona studiată. Creşterea păsărilor şi animalelor (porci) în gospodăriile individuale, fără a

se ţine seama de regulile de igiena şi protecţie poate reprezenta de asemenea o sursă

de poluare a aerului.

In conformitate cu prevederile art. 64 din OUG nr. 195/2005, obligaţiile

persoanelor fizice şi juridice în domeniul protecţiei aerului sunt:

 să respecte reglementările privind protecţia atmosferei, adoptând măsuri

tehnologice adecvate de reţinere şi neutralizare a poluanţilor atmosferici;

 să doteze instalaţiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de

automonitorizare şi să asigure corecta lor funcţionare;



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 66

 să asigure personal calificat şi să furnizeze, la cerere sau potrivit programului

pentru conformare, autorităţilor competente pentru protecţia mediului, datele

necesare;

 să îmbunătăţească performanţele tehnologice în scopul reducerii emisiilor şi să

nu pună în exploatare instalaţiile care depăşesc limitele maxime admise

prevăzute în legislaţia în vigoare;

 să asigure, la cererea autorităţilor competente pentru protecţia mediului,

modificarea sau încetarea activităţii generatoare de poluare;

 să asigure măsuri şi dotări speciale pentru izolarea şi protecţia fonică a surselor

generatoare de zgomot şi vibraţii, astfel încât să nu conducă, prin funcţionarea

acestora, la depăşirea nivelurilor limită ale zgomotului ambiental.

Depozitarea deşeurilor
Platformele de deşeuri menajere din comuna Cudalbi au fost închise conform

HG nr. 1.274/2005, urmându-se procedura simplificată,  respectiv spaţiile de depozitare

au fost ecologizate, iar zonele respective urmeaza a se reintroduce în circuitul agricol.

In conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia

mediului, cu modificările şi completările ulterioare, gestionarea deşeurilor se efectuează

în condiţii de protecţie a sănătăţii populaţiei şi a mediului şi se supune Legii nr.

265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 şi legislaţiei specifice în vigoare.

Conform art. 31 din OUG nr. 195/2005, autorităţile administraţiei publice locale,

persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de gestionare a deşeurilor au

atribuţii şi obligaţii în conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea

O.U.G. 195/2005 şi a celor specifice din domeniul gestionării deşeurilor;

Deţinătorii de terenuri, precum şi orice persoana fizică sau juridică care

desfăşoară o activitate pe un teren au obligaţia de a asigura măsuri de salubrizare a

terenurilor.

Adoptarea şi intrarea în vigoare a Directivei 2006/12/CE privind deşeurile

realizează un cadru legislativ unitar în acest domeniu, ceea ce a impus armonizarea

legislaţiei naţionale cu noile prevederi comunitare. A fost adoptată Legea nr. 27/2007

privind aprobarea OUG nr. 61/2006 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 78/2000

privind regimul deşeurilor.
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Deşeurile colectate pe teritoriul comunei sunt: menajere, comerciale (similare

celor menajere), din scuaruri şi grădini, din construcţii, zootehnice, stradale (deşeuri

rezultate din curăţarea străzilor şi deşeuri asimilabile celor menajere, precolectate în

recipiente stradale).

Deşeurile menajere sunt colectate în pubele ecologice, de unde o dată pe

săptămână, Serviciul local de Salubrizare le ridică şi le transportă la groapa de gunoi

Rateş (Tecuci).

Molozul rezultat din dezafectări ale diverselor construcţii, fiind în cantitate mică

se foloseşte la amenajarea terenului ca umpluturi.

In privinta deseurilor agrozootehnice (gunoi de grajd), s-au adoptat solutii de

compostare individuala a deseurilor biodegradabile; depozitarea si valorificarea

acestora se realizeaza individual in fiecare gospodarie prin depunere pe terenurile

proprii pentru mineralizare si utilizare ca fertilizant impreuna cu resturile vegetale, pe o

platforma speciala. “Platforma de gunoi” de grajd va fi amplasata la minim 10,00 m

distanta de locuinta proprie si din vecinatati si de sursele de apa ;

Deseurile provenite de la cabinetul medical din comuna, considerate periculoase

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

dispozitie de catre unitatile specializate de neutralizare a deseurilor periculoase si

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

Cadavrele animaliere sunt depozitate temporar în containere speciale de tip

cameră frigorifică şi evacuate pe bază de contract de către o firma specializata, în

vederea incinerării.

Monumente si situri arheologice
Veniţi din zona Gotland de la Marea Baltică, la începutul secolului al III-lea, goţii

se stabilesc în spaţiul de la nord de Marea Neagră, ocupând un teritoriu cuprins în linii

mari între Don si limesul Dunării de Jos. Atanaric, conducătorul unei grupări

conservatoare a goţilor, a încercat din răsputeri să se opună hunilor, care veneau ca un

tăvălug, determinând miscarea mai multor triburi pe care le împing în faţa lor. Astfel,

printr-un efort extraordinar, ar fi construit acest val de apărare, a cărui sanţ se află în

partea de sud al acestuia.
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Valul de apărare a fost cercetat încă din 1885, profesorul Radu Vulpe efectuând

cercetări mai ample în 1948-1949, iar profesorul Mihalache Brudiu, definitivând munca

predecesorului său în jurul anilor 1970-1980.

Deoarece face parte din valurile antice de apărare si se întinde pe o lungime de

90 de km, străbătând judeţul Galaţi de la Stoicani, pe malul Prutului, până la Ploscuţeni

pe Siret, a fost clasat în 1992, ca monument istoric de importanţă naţională si

internaţională, astăzi apărând în L.M.I. 2010 la poziţia 54.GL-I-m-A-02975.08.Sec II-IV

p. Chr. – Epoca migraţilor.

Conform listei monumentelor istorice 2004, publicată în Monitorul Oficial 146

bis/16.07.2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor, privind aprobarea listei monumentelor

istorice actualizată şi a listei monumentelor istorice dispărute, volumul II, pe teritoriul

administrativ al comunei Cudalbi, sat Cudalbi este semnalat la Monumente şi situri

arheologice Valul lui Atanaric (Athanaric) COD GL-I-m-A-02975.06, datare secolele II –

IV p. Ch. Epoca migraţiilor. Traseul acestuia pe teritoriul comunei este reprezentat de o

linie sinuoasă în partea de nord.

Menţionăm că traseul Valului lui Atanaric se suprapune parţial zonei aferente

perimetrului care conţine gaze libere.

Este singurul monument istoric pe care îl deţine comuna Cudalbi. Trebuie

precizat că din localitatea Plevna (com. Rediu) şi până la Cudalbi, în zona Tecuciului,

valul este mai puţin cunoscut de localnici. Acest lucru se datorează,  probabil, şi stării

precare de conservare, care este cu mult mai rea decât în 1949, când a fost cercetat de

prof. R.Vulpe.

2.11 DISFUNCŢIONALITĂŢI
Din analiza situaţiei existente se desprind o serie de disfuncţionalităţi principale,

care reclamă soluţii de eliminare sau diminuare astfel:

 Diminuarea activităţilor pe teritoriul comunei a condus la scăderea numărului de

locuri de muncă, ceea ce coroborat cu restructurările de personal din industria

municipiilor Galaţi şi Tecuci, favorizează creşterea şomajului;

 Sentimentul de oarecare izolare, generat atât de distanţe şi poziţie geografică,

cât şi de lipsa locurilor de muncă, au repercursiuni asupra veniturilor populaţiei;
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 Alimentarea cu apă în sistem centralizat este realizată numai parţial,

gospodăriile utilizând pentru alimentare cu apă pânza freatică interceptată prin

intermediul fântânilor;

 Sistem de canalizarea realizat partial;

 Situarea vetrei satului pe terenuri cu pante destul de accentuate a generat un

ţesut relativ neordonat, cu loturi de forme şi dimensiuni diferite şi cu străzi

sinuoase mai dificil de modernizat;

 Lipsa aproape totală a spaţiilor verzi amenajate în intravilan;

 Zone de agrement insuficient valorificate;

 Drumuri şi intersecţii nemodernizate şi neamenajate;

 Versanţii sunt neamenajaţi fiind purtători de eroziune.

 Posturile de transformare existente nu pot prelua toti consumatorii;

 Iluminatul public este  insuficient dimensionat;

2.12 NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
Pentru dezvoltarea urbanistică şi ridicarea calităţii vieţii populaţiei din comuna

Cudalbi se desprind următoarele cerinţe principale:

 Stabilirea intravilanului comunei Cudalbi;

 Instituirea zonei centrale a comunei;

 Construirea unui sediu de Primarie pe amplasamentul actualei Primarii;

 Construirea unei hale produse agro-alimentare şi crearea unui tampon verde de

tip scuar la strada ce o deserveste;

 Amenajarea unui scuar la DJ 251;

 Regularizarea pârâului Geru;

 Completarea necesarului de spaţii verzi, respectiv de 26,00 mp/locuitor

(populaţie 7.658 locuitori);

 Realizarea de fâşii verzi la prinicpalele căi de circulaţie carosabilă şi pe malurile

râului Corozel pentru agrementarea si protejarea acestuia;

 Locuri de joacă pentru copii şi elevi în incinta şcolilor şi grădiniţelor;

 Crearea unor zone verzi de protecţie pe limita de proprietate a unor dotări, pentru

protejarea si intimizarea lor;

 Modernizarea reţelei stradale şi asfaltări ale drumurilor interioare. Rezolvarea

drumurilor de exploatare în funcţie de importanţa şi destinaţia acestora;
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 Completarea utilităţilor acolo unde este cazul sau propunerea de rezolvare a

acestora unde lipsesc pentru: alimentare cu apă potabilă, canalizare, energie

electrică, telefonie şi alimentare cu gaze naturale.

Prevederi pe termen mediu si lung cu privire la:

 Evoluţia în perspectivă a localităţii;

 Zonele de risc natural delimitate şi declarate conform legii si masurile specifice

privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea

constructiilor în aceste zone;

 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;

 Reabilitarea şi delimitarerea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;

 Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;

 Delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare

urbană.
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Cap.3 PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE
La nivelul comunei Cudalbi s-a considerat necesar fundamentarea

reglementărilor pe baza următoarelor studii şi proiecte:

 Reambularea topografică a zonelor intravilanului, purtătoare în principal de curţi –

construcţii, considerând că situaţia reală din teren – 2012 - este o bună bază de

pornire.

 Studiul geotehnic – 2011 – pe baza căruia s-au determinat construibilitatea

terenurilor şi condiţiile de fundare pentru construcţii.

 Planurile de amenajare a teritoriului la nivel naţional (P.A.T.N.) cu cele 5 secţiuni:

Secţiunea I – Căi de comunicaţie; Secţiunea II – Apa; Secţiunea III – Zone

protejate; Secţiunea IV – Reţeaua de localităţi; Secţiunea V – Zone de risc natural

şi Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Galaţi (P.A.T.J.), cu un conţinut

important de date şi prevederi, cu implicaţii directe asupra amenajării teritoriului

comunei şi dezvoltării urbanistice a localităţilor care o compun.

 Studii privind problematica complexă a spaţiului rural, în cadrul cărora au fost

evidenţiate, la nivelul judeţului, zonele cu probleme deosebite.

 Proiecte iniţiate de autorităţile publice locale privind dezvoltarea infrastructurii

edilitare a comunei.

3.2. EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI
În relansarea dezvoltării localităţilor comunei  Cudalbi pot contribui următorii

factori:

 Situarea comunei într-un spaţiu agro - industrial cu o valoare economică

importantă. Agricultura va continua să asigure un număr important  de locuri de

muncă.

 Prelucrarea produselor agricole, vegetale şi animale, poate fi o activitate creatoare

de locuri de muncă. Crearea unei structuri de industrie mică va putea valorifica

produsele locale, asigurând şi servicii cu caracter industrial pentru populaţie.
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 Existenţa pe teritoriul comunei a unor unităţi economice (teren+clădiri) poate avea

drept rezultat reutilizarea/ rentabilizarea spaţiilor respective, atât de către

întreprinzători particulari, cât şi cu sprijinul colectivităţii locale.

 Creşterea numărului populaţiei se poate face prin asigurarea unor locuri de muncă.

 Legătura directă a comunei cu municipiul Tecuci poate asigura desfacerea rapidă a

produselor agro-alimentare, cât şi deplasarea pentru muncă (în scădere) în unele

sectoare afectate mai puţin de şomaj.

Priorităţile în cadrul dezvoltării urbanistice ale comunei decurg din necesităţile

imediate semnalate la capitolul 2.11. Realizarea acestor deziderate se va putea face

numai în funcţie de fondurile de care va dispune comuna – fonduri proprii, alocate de la

bugetul de stat sau fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene. Ordinea acestor

priorităţi se va stabili şi coordona de către Consiliul Local al comunei.

3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU
Relaţiile comunei Cudalbi, în teritoriul înconjurător vor continuă să se sprijine pe:

-drumurile judeţene

 DJ 251 – modernizat parţial,

 DJ 253 – reabilitat parţial, ce asigură relaţiile rutiere cu localităţile

vecine: Matca, Valea Mărului, Băleni, Costache Negri, Griviţa şi

Umbrăreşti,

 DJ 254B - din pamant, asigură legătura directă cu Griviţa,

 DJ 251D-modernizat, asigură accesul la Mănăstirea Gologan

Limitele administrative ale comunei Cudalbi, aferente drumurilor judeţene se

află la:

 DJ 251: km 16+185 - km 18+800 partea dreaptă

km 20+800 - km 32+247  partea dreaptă

km 21+300 - km 32+247 - partea stângă

 DJ 253: km 8+100 - km 23+700 - partea dreapta

km 8+100 - km 23+050 - partea stângă

 DJ 254B km 2+500 stg./dr.
Intersecţii DJ 251 –km 26+800 stg./dr. cu DJ 253 – km 16+210

DJ 251 - km 30+000 stg. cu DJ 251D - km 0+000
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DJ 253 - km 11+000 dr. cu DJ 254B km 4+000

Limitele intravilanului propus aferente drumurilor judeţene se află la:

 DJ 251
km 23+150 - km 29+450 partea dreaptă

km 23+150 – km 29+247 partea stângă

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR
Dezvoltarea viitoare a bazei economice, se va axa şi în continuare pe agricultura

– în principal, (legumicultura, viticultură, cultura cerealelor, zootehnie) prin realizarea

unei exploatări eficiente şi moderne a terenurilor agricole şi pe industrie – în secundar.

În acest sens se impune:

 Ameliorarea calităţii solurilor prin întreţinerea lucrărilor de irigaţii-desecări şi

îndeosebi a celor de combatere a eroziunii; realizarea acestor lucrări poate

conduce la crearea de noi locuri de muncă, domeniu deficitar în comună;

 Îmbunătăţirea performanţelor din agricultură prin creşterea gradului de

mecanizare şi organizarea eficientă a activităţii de service pentru utilajele

agricole;

Baza economică a comunei ar putea fi completată cu activităţi de mică industrie,

de prelucrare, semiprocesare sau depozitare a produselor agricole, ateliere

meşteşugăreşti.

Dezvoltarea industriei in comuna se poate face, intr-o prima etapa, prin

procesarea materiilor prime de origine vegetala sau animala, dupa care activitatile de

prelucrare pot viza si alte domenii.

Particularitatile reliefului, pe langa agricultura, ofera si posibilitatea
valorificarii resurselor energetice eoliene.

In ultimii ani, dintre toate sursele alternative de energie, energia eoliana

inregistreaza cea mai semnificativa crestere. Energia eoliana este o sursa inepuizabila

de energie regenerabila generata de puterea vantului. Desi este inca o sursa minora de

energie electrica pentru majoritatea tarilor, productia energiei eoliene a crescut practic

de 5 ori intre 1999 si 2006, astfel ajungandu-se ca in unele tari ponderea energiei

eoliene in consumul total de energie sa fie din ce in ce mai semnificativ.
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Tehnologia de producere a energiei eoliene este o tehnologie sigura, ajunsa la

maturitate, care s-a imbunatatit continuu in ultima perioada de timp si ale carei costuri

au cunoscut o scadere semnificativa.

Şi în domeniul serviciilor, numărul actual al locurilor de muncă ar putea fi

suplimentat prin extinderea unor servicii legate de activitatea agricolă, sau pentru

deservirea populaţiei în domeniul social-cultural, comercial, întreţinere şi reparare a

bunurilor casnice.

În ideea promovării activităţilor de mică industrie şi a încurajării micilor

întreprinzători în domeniul activităţilor economice se poate observa un reviriment,

propunem în acest sens încurajarea în viitor a acestora, îndrumarea şi canalizarea spre

genul de activităţi care ar putea aduce comunei beneficii.

Realizarea acestor obiective ar putea stopa într-o măsură considerabilă migrarea

tineretului din comună şi în general, creşterea gradului de atractivitate a localităţii.

Un alt domeniu economic potenţial de dezvoltare în cadrul comunei îl constituie

silvicultura, având ca obiecte mai importante întreţinerea şi conservarea vegetaţiei

forestiere, valorificarea produselor accesorii ale pădurii, împădurirea suprafeţelor cu

limitări severe pentru arabil, puternic expuse proceselor de eroziune.

Proporţional cu efectivele de animale va creşte şi producţia animală pe aceeaşi

perioadă.

Prelucrarea şi comercializarea resurselor vegetale, ca şi a produselor secundare

animaliere (lână, piei etc.) pot reprezenta activităţi creatoare de locuri de muncă.

În cadrul activităţilor economice existente se propun măsuri de modernizare şi

reorganizare începând cu retehnologizarea şi rentabilizarea capacităţilor existente,

până la redistribuirea optimă în interiorul zonelor industriale.

Un alt sector, azi slab dezvolat în multe aspecte, îl reprezintă serviciile, atât

pentru producţie, cât şi pentru populaţie. Extinderea acestor activităţi ar putea capacita

forţa de muncă excedentară tânără din comună.
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3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI
În ceea ce priveşte evoluţia populaţiei, prin propunerile din P.A.T.J. Galaţi, un rol

important revine politicilor publice care să susţină printr-un program dinamic,

implementarea unor investiţii publice în localitate având în vedere rolul şi funcţiunile

intercomunale prevăzute pentru  comuna Cudalbi, realizându-se astfel şi o demografie

armonioasă.

Capacitatea de absorbţie a pieţei de muncă locală – predominant agricolă -

deocamdată nu este pe măsura cererii de locuri de muncă, astfel că se va menţine în

continuare fenomenul de migrare a populaţiei.

Datorită schimbului de generaţii la intrarea şi la ieşirea din populaţia în vârstă de

muncă, este posibilă creşterea volumului acestei populaţii. Această creştere va necesita

o sporire a capacităţii economiei locale şi zonale de a oferi locuri de muncă, pentru a nu

mai fi necesară migrarea spre alte zone.

Evolutia populatiei este influentata de o serie de factori care pot fi grupati în trei

categorii principale: elemente demografice – posibilitatile de crestere naturala a

populatiei functie de evolutia contingentului fertil si de evolutia probabila a indicilor de

natalitate, de numarul populatiei vârstnice si evolutia probabila a mortalitatii, de

comportamentul specific al femeilor fata de natalitate, de numarul de copii dorit etc.;

posibilitatile de ocupare a resurselor de munca în raport cu locurile de munca existente

si posibil de creat, veniturile potentiale pe care le pot oferi acestea; gradul de

atractivitate al comunei ca o consecinta directa a numarului si calitatii dotarilor publice,

conditiilor de locuit, gradul de echipare edilitara a localitatii.

Nu se poate vorbi de o crestere a populatiei comunei, ci de o scadere a

numarului de locuitori.

Fenomenele demografice negative care pot afecta evolutia populatiei comunei

Cudalbi pentru perioada urmatorilor 10-15 ani sunt:

- scaderea ponderii populatiei tinere

- accentuarea procesului de îmbatrânire demografica.

Strategia privind evoluţia populaţiei promovată în cadrul P.A.T.N. are ca opţiuni

mai importante:
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 Stoparea tendinţei de degradare a factorilor demografici în vederea

stabilizării evoluţiei populaţiei în următorii 5 ani şi a înregistrării unei

creşteri a numărului de locuitori în perspectivă;

 Îmbunătăţirea echilibrului demografic între diferite zone şi categorii de

localităţi, prin creşterea numărului de oraşe şi promovarea unor „centre

de dezvoltare de importanţă zonală”, în scopul opririi tendinţei de

depopulare a localităţilor;

Evoluţia populaţiei şi a ratei de ocupare a acesteia trebuie să conducă la

reducerea semnificativă a numărului de şomeri.

3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI
Urmărindu-se eliminarea în cât mai mare măsură a disfuncţionalităţilor, în

vederea asigurarii traficului rutier în condiţii de fluenţa, siguranţă şi confort, se fac

următoarele propuneri:

 Modernizarea drumului judeţean DJ 253 în extravilan, între T.A. Umbrăreşti şi

limită intravilan Cudalbi, pe acest tronson fiind din pământ, parţial pietruit;

 Reabilitarea drumului judeţean DJ 253 în intravilan Cudalbi, pe acest tronson

având îmbrăcămintea asfaltică uşoară degradată;

 Reabilitarea drumului judeţean DJ 251 între Matca şi km 24+000, acesta având

îmbrăcămintea asfaltică uşoară degradată;

 Modernizarea DJ 254B între limita com. Griviţa şi intersecţia cu DJ 253, acesta

fiind din pământ, cu traseul nedefinit;

 Modernizarea străzilor existente (profiluri transversale, îmbrăcăminţi rutiere),

prioritar a străzilor principale;

 Completarea reţelei de străzi principale cu străzi sau tronsoane de străzi astfel

încât să se asigure relaţii cât mai directe între diverse zone fără traversarea

zonei centrale sau pentru înlesnirea unor accese importante.

 Poduri şi podeţe noi în locul celor necorespunzătoare.

 Pereerea şanţurilor cu dale de beton pentru asigurarea evacuării rapide a apelor.

 Străzile în localităti rurale se vor amenaja cu acostamente, mărginite de şanţuri,

fâşii verzi şi trotuare şi pot fi:

-străzi principale cu partea carosabilă de 5.50m, plarforma de 7 m, iar

ampriza de 11 m;
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-străzile secundare au partea carosabilă de 4 m, platforma de 5 m, iar

ampriza de 9 m, ele asigurând accesele locale.

 Amenajarea şi echiparea corespunzătoare a principalelor intersecţii, cu

asigurarea priorităţii pentru circulaţia desfăşurată pe drumul de categorie

superioară şi cu asigurarea capacităţii, vizibilităţii şi a siguranţei circulaţiei

vehicolelor şi a pietonilor.

 Amplasarea indicatoarelor cu denumirea arterelor de circulatie;

 Amenajarea şi dotarea staţiilor pentru vehicule de transport în comun, pe cât

posibil in afara fluxului circulaţiei;

 Realizarea de locuri de parcare amenajate în limita spaţiului disponibil la

principalele dotări existente, pentru min. 3-4 autovehicole, conform prevederilor

Normativului pentru proiectarea parcajelor;

De asemenea este necesar construirea şi/sau modernizarea infrastructurii

agricole: drumurile de acces şi drumurile agricole de exploataţie, situate în fondul

funciar agricol.

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ.
BILANŢ TERITORIAL

Ca atare, pentru satisfacerea cererilor populaţiei, intravilanul se menţine la 916,43 ha

pe total comună.

În funcţie de mărimea şi complexitatea zonelor, teritoriul a fost împărţit în unităţi

teritoriale de referinţă (U.T.R.) în număr de 19.

Această modalitate permite ca indicii şi alte prescripţii obligatorii din Regulamentul

aferent Planului Urbanistic General, să fie recunoscute în piesele desenate.

Suprafaţa inclusă în intravilan rămâne în continuare în circuitul agricol, până la

elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale.
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BILANŢUL TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR CUPRINSE ÎN INTRAVILANUL
EXISTENT, PE TOTAL COMUNĂ, PREZINTĂ URMĂTOARELE FOLOSINŢE:

CATEGORII DE
FOLOSINŢĂ

TRUP A - CUDALBI
TRUP B

MANASTIREA
CUDALBI

TRUP D
FERMA OVINE TOTAL

Supr.
(ha)

procent
% din

intravilan

Supr.
(ha)

procent
% din

intravilan

Supr.
(ha)

procent
% din

intravilan

Supr.
(ha)

procent
% din

intravilan
ZONĂ LOCUINŢE
P, P+1 SI
FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE

266,00 29,55 - - - - 266,00 29,02

ZONĂ INSTITUŢII
PUBLICE ŞI
SERVICII ALTE
ZONE CU
FUNCŢIUNI DE
INTERES PUBLIC

26,76 2,97 10,00 100,00 - - 36,76 4,01

ZONĂ UNITĂŢI
INDUSTRIALE ŞI
DEPOZITARE

27,69 3,07 - - - - 27,69 3,02

ZONĂ SPAŢII
VERZI, SPORT  ŞI
AGREMENT

23,82 2,65 - - - - 23,82 2,60

UNITĂŢI
AGRICOLE 16,81 1,87 - - 6,37 100,00 23,18 2,53
ZONĂ
GOSPODĂRIE
COMUNALĂ,
CIMITIRE

5,33 0,60 - - - - 5,33 0,58

ZONĂ ECHIPARE
EDILITARĂ ŞI
CONSTRUCŢII
AFERENTE

5,63 0,63 - - - - 5,63 0,61

ZONĂ DESTINAŢIE
SPECIALĂ 0,22 0,02 - - - - 0,22 0,02
ZONĂ CĂI DE
COMUNICAŢIE
RUTIERĂ

75,24 8,36 - - - - 75,24 8,21

APE 21,00 2,33 - - - - 21,00 2,29
TERENURI
AGRICOLE IN
INTRAVILAN

431,56 47,95 - - - - 431,56 47,11

TOTAL
INTRAVILAN 900,06 100,00 10,00 100,00 6,37 100,00 916,43 100,00



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 79

Intravilanul comunei Cudalbi a fost împărţit în 19 U.T.R–uri, astfel:

 TRUP A – SAT CUDALBI  S = 857,16 ha
– U.T.R 1  S = 124,75 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6

 zonă pentru locuinţe - existente;

 zonă pentru instituţii şi servicii existente si propuse;

 zona pentru industrie si depozitare existenta si propusa;

 zona pentru unitati agricole existente şi propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente si propuse;

 zona pentru gospodarie comunala – existenta;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 1C – ZONA CENTRALA  S = 30,46 ha P.O.T  = 40 %; C.U.T. = 0,8
 zonă pentru locuinţe: individuale - existente;

 zonă pentru instituţii şi servicii existente şi propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente şi propuse;

 zona pentru industrie si depozitare;

 zona pentru destinatie speciala existenta;

 zona pentru spatii verzi publice de folosinta specializata: aferente

dotarilor publice;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate, loc de

joaca;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 2  S = 96,05 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
 zonă pentru locuinţe - existente;

 zonă pentru instituţii şi servicii existente;

 zona pentru industrie si depozitare existenta si propusa;

 zona pentru unitati agricole existente şi propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente si propuse;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 3  S = 152,,34 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
 zonă pentru locuinţe - existente;

 zonă pentru instituţii şi servicii existente;
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 zona pentru industrie si depozitare existenta si propusa;

 zona pentru unitati agricole existente şi propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente si propuse;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 4  S = 159,09 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
 zonă pentru locuinţe - existente;

 zonă pentru instituţii şi servicii existente;

 zona pentru industrie si depozitare existenta si propusa;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente si propuse;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 5  S = 129,87 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
 zonă pentru locuinţe - existente;

 zonă pentru instituţii şi servicii existente;

 zona pentru industrie si depozitare existenta si propusa;

 zona pentru unitati agricole existente şi propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente si propuse;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 6  S = 122,07 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
 zonă pentru locuinţe - existente;

 zonă pentru instituţii şi servicii existente;

 zona pentru industrie si depozitare existenta;

 zona pentru unitati agricole existente şi propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente si propuse;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 7  S = 42,53 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
 zonă pentru locuinţe - existente;

 zonă pentru instituţii şi servicii existente;

 zona pentru industrie si depozitare existenta şi propuse;

 zona pentru unitati agricole existente şi propuse;
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 zonă pentru căi de comunicaţie existente si propuse;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 8  S1 = 12,39 P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
OBLIGATIVITATE ÎNTOCMIRE P.U.Z.
 zonă pentru locuinţe –propuse;

 zonă pentru instituţii şi servicii propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie propuse;

 zona pentru spatii verzi publice de folosinta specializata: aferente

dotarilor publice;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 9  S2 = 0,50 ha
 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

 zonă pentru căi de comunicaţie propuse;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

– U.T.R 10  S3 = 11,79 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
OBLIGATIVITATE ÎNTOCMIRE P.U.Z.
 zonă pentru locuinţe –propuse;

 zonă pentru instituţii şi servicii propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie propuse;

 zona pentru spatii verzi publice de folosinta specializata: aferente

dotarilor publice;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 11  S4 = 2,33 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
OBLIGATIVITATE ÎNTOCMIRE P.U.Z.
 zonă pentru locuinţe –propuse;

 zonă pentru instituţii şi servicii propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie propuse;

 zona pentru spatii verzi publice de folosinta specializata: aferente

dotarilor publice;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;
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 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 12  S5 = 11,18 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
OBLIGATIVITATE ÎNTOCMIRE P.U.Z.
 zonă pentru locuinţe –propuse;

 zonă pentru instituţii şi servicii propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie propuse;

 zona pentru spatii verzi publice de folosinta specializata: aferente

dotarilor publice;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 13  S6 = 0,83 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
 zonă pentru locuinţa –existenta si propusa;

 zonă pentru căi de comunicaţie propuse;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 14  S7 = 1,79 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
OBLIGATIVITATE ÎNTOCMIRE P.U.Z.
 zonă pentru locuinţe –propuse;

 zonă pentru instituţii şi servicii propuse;

 zonă pentru căi de comunicaţie propuse;

 zona pentru spatii verzi publice de folosinta specializata: aferente

dotarilor publice;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

– U.T.R 15  S8 = 2,09 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6
OBLIGATIVITATE ÎNTOCMIRE P.U.Z.
 zonă pentru industrie depozitare –existenta si propusa;

 zona pentru unitati agricole – existenta si propusa;

 zonă pentru instituţii şi servicii existenta si propusa;

 zonă pentru căi de comunicaţie existenta si propusa;

 zona pentru spatii verzi publice de folosinta specializata: aferente

dotarilor publice;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;
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 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

 TRUP B – MANASTIREA CUDALBI
– U.T.R 16  S = 10,00 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6

 zonă pentru institutii publice si servicii - existenta;

 zonă pentru căi de comunicaţie existenta si propusa;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;

 TRUP C – PUT FORAT
– U.T.R 17  S = 0,01 ha

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente;

 zona pentru spatii verzi - fasii plantate - propusa;

 TRUP C1 – PUT FORAT
– U.T.R 18  S = 0,01 ha

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă;

 zonă pentru căi de comunicaţie existente;

 zona pentru spatii verzi - fasii plantate - propusa;

 TRUP D – FERMA OVINE
– U.T.R 19  S = 6,37 ha P.O.T  = 30 %; C.U.T. = 0,6

 zonă pentru unitati agricole - existenta;

 zonă pentru căi de comunicaţie existenta si propusa;

 zona pentru spatii verzi publice cu acces nelimitat: fasii plantate;

 zonă pentru echipare tehnico-edilitară existentă şi propusă;
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3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Terenurile destinate amplasării şi dezvoltării localităţilor, trebuie să asigure

protecţia populaţiei contra surpărilor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor (ordin al M.S.

nr. 536/1997 – norme de igienă).

Delimitarea zonelor de risc este necesară, întrucât acţiunile de prevenire sunt

bazate pe cunoaşterea detaliată şi acceptată a diferitelor grade de risc (planşele A2.

Reglementări urbanistice – zonificare, G.1 Raionare geologică).

In situatiile de trecere de la starea de normalitate la starea de alerta sau urgenta,

succesiunea activitatilor si conducerea actiunilor de evacuare la nivel national se

realizeaza de Comitetul National.

In comuna Cudalbi, conducerea nemijlocita a actiunilor de evacuare in

eventualitatea producerii unor cutremure, inundatii sau alte fenomene periculoase se

exercita de catre Comitetul Local pentru situatii de Urgenta. Actiunea in sine va

beneficia de sprijinul specialistilor din cadrul I.S.U. Galati si a altor institutii de la nivelul

judetului.

Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21/2004 privind Sistemul

National de Management al Situatiilor de Urgenta stabileste atributiile comitetului

national, comitetelor judetene, comitetelor ministeriale si ale comitetelor locale.

Evitarea manifestarilor riscurilor, reducerea frecventei de producere ori limitarea

consecintelor acestora, se realizeaza prin urmatoarele actiuni:

 monitorizarea permanenta a parametrilor meteo, seismici, de mediu, hidrografici,

etc. si transmiterea datelor la autoritatile competente;

Masuri imediate pentru reducerea riscului seismic:

 Punerea în siguranta, în urmatorii ani, a constructiilor care prezinta un pericol

ridicat de prabusire si care adapostesc un numar important de persoane.

 Creerea unor spatii tampon pentru adapostirea provizorie a locatarilor, în cazul

necesitatii parasirii temporare a locuintelor, pe timpul executarii lucrarilor de

interventie sau în caz de cutremur.

 Continuarea actiunii de inventariere si expertizare a constructiilor din zonele

seismice.

 Completarea cadrului organizatoric pentru luarea masurilor de urgenta post-

seism (în special a celor cu caracter tehnic, legate de evaluarea rapida post-

seism si de punerea provizorie în siguranta).
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 Masuri pentru îmbunatatirea informarii populatiei si a factorilor de decizie, la nivel

local, asupra principalelor aspecte legate de riscul seismic si de masurile pentru

reducerea acestuia.

Strategia de informare si educare

Programul de educare antiseismica a populatiei trebuie sa fie o actiune care sa

puna accentul pe formele de educatie referitoare la conditiile concrete de hazard,

vulnerabilitate si risc din asezarile respective, avându-se în vedere urmatoarele directii

principale:

 programe de educatie generala a populatiei;

 programe de educatie specifica a unor categorii socio-profesionale si de

vârsta ale populatiei, inclusiv ale specialistilor si persoanelor cu atributii de

conducere în institutiile publice responsabile cu apararea împotriva

dezastrelor si ale componentelor societatii civile.

Ca forme de realizare a programelor mentionate se pot propune:

 dezbateri si popularizare prin mass-media; instruiri/ antrenamente organizate

periodic pe plan local.

 afise, pliante, brosuri cu reguli de baza ale protectiei individuale si colective;

 manuale/ghiduri practice cuprinzând cunostinte generale si specifice socio-

profesionale; filme documentare;

Categoriile de cladiri cele mai vulnerabile în cazul unui cutremur puternic o

reprezinta:

 constructiile executate între 1950 si 1976 conform normativelor de proiectare

în vigoare atunci care au fost proiectate cu considerarea unor forte seismice

mai reduse;

 cladirile joase din zidarie si alte materiale locale executate traditional fara

control tehnic specializat.

Inzapezirile, de regula au caracter aparte privind masurile de protectie, in sensul

ca acest gen de calamitati cu rare exceptii, se formeaza intr-un timp mai indelungat si

exista posibilitatea de a lua unele masuri, astfel incat mare parte din efectele acestora

sa fie reduse.

In aceste imprejurari se recomanda tuturor cetatenilor aflati in zona sa se

informeze permanent asupra conditiilor meteorologice si sa ramana in locinte,

asigurandu-se necesarul de hrana, apa, combustibil pentru incalzit, iluminat, lopata etc.
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Daca sunteti surprinsi in afara locuintei, in calatorii, in mijloacele de transport etc.

trebuie sa va pastrati calmul si sa luati masuri contra frigului, cei aflati in mijloacele de

transport sa nu-si paraseasca locul pentru ca este pericol de ratacire. Dati alarma cu

claxoanele, aprindeti focuri si asteptati ajutoare.

Pentru conducerea interventiei in caz de inzapeziri se defasoara urmatoarele

actiuni:

 recunoasterea locului si estimarea urmarilor; organizarea dispozitivului de

actiune si repartizarea formatiunilor si mijloacelor pe puncte de lucru; stabilirea

cailor de acces si asigurarea legaturilor intre diferite formatiuni si punctele de

lucru, stabilirea legaturilor cu cei surprinsi de inzapezire,

 organizarea corecta a lucrarilor de salvare si evacuare a acestora,asigurarea

protectiei impotriva degeraturilor, inghetului.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
1. Gospodărirea apelor
În conformitate cu Legea apelor nr. 107 din 1996 modificată şi completată cu

legea 310/2004 pentru protecţia împotriva oricărei forme de poluare şi modificării

caracteristicilor apei sau a malurilor şi a albiei pâraielor, se va asigura o zonă de

protecţie în lungul cursului de apă de câte 15 m de o parte şi de alta a albiei minore, cât

este stabilită pentru cursuri de apă având lăţimi între 0 - 15 m, conform anexei 2 din

Legea Apelor.

Delimitarea zonelor de protecţie se realizează de către Regia Autonomă Apele

Române, împreună cu autoritatea de cadastru funciar şi cu deţinătorii terenurilor

riverane.

Pâraiele în zona localităţii vor fi regularizate pentru a asigura secţiunea de

scurgere a debitelor şi a se înlătura astfel pericolul inundaţiilor, precum şi pentru a se

reda terenul din albia majoră agriculturii sau altor folosinţe.

Pe măsura realizării reţelelor de apă din cadrul sistemului de alimentare cu apă

proiectat, se va renunţa treptat la exploatarea pânzei freatice în scop potabil.

Apele de suprafaţă şi apele freatice sunt poluate în prezent de apele uzate

menajere rezultate din gospodării.

Se propune extinderea reţelei de canalizare pe toată zona comunei, cât şi

refacerea staţiilor de epurare.
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Prin realizarea canalizării, care va prelua apele uzate menajere şi le va deversa

după ce sunt trecute printr-o statie de epurare în pârâul Geru, se va elimina astfel

poluarea solului şi a apelor din zonă.

2. Alimentare cu apă
Pentru a asigura o viaţă civilizată în condiţii igienico-sanitare normale şi pentru a

feri populaţia de boli hidrice şi stres, se impune extinderea  sistemului centralizat pentru

alimentarea cu apă potabilă a populaţiei, animalelor, instituţiilor social-administrative din

zonă.

Conductele de apa propuse se vor realiza din teava polietilena de inalta

densitate cu diametre cuprinse intre 63 mm – 110 mm, pe o lungime de 43,00 km.

Dimensiunile reale pe fiecare traseu al conductelor se vor stabili în cadrul

proiectelor de investiţii de specialitate care se vor elabora ulterior.

Pe traseul conductelor se vor monta armăturile necesare, vane şi hidranţi de

incendiu exteriori.

Sistemul de alimentare cu apă va asigura debitele de apă şi presiunea necesară

corespunzătoare propunerilor de dezvoltare a comunei din prezentul PUG., în varianta

maximală de dezvoltare, apreciată la 9190 locuitori pe întreaga comună, în etapa de

perspectivă 2020.

Pentru a asigura debitele necesare la sursă se va folosi sursa existenta de apă

subterană de adâncime.

Debitele şi capacitatea rezervoarelor au fost estimate conform Breviarului de
calcul (Anexa1).

Capacitatea rezervoarelor existente este suficienta pentru acoperirea necesarului

de apa la intreaga localitate.

3. Canalizarea şi epurarea apelor menajere
Reţeaua de canalizare  existentă, în lungime se va verifica dacă este executată

corect cu pante continui şi fără pierderi de apă pe traseu.

Se va completa reţeaua existentă cu reţeaua nouă de canalizare în zonele cu

gospodării prevăzute cu instalaţii interioare de apă şi canal.

Debitul de apă uzată menajeră evacuat la canalizare este de:

Qc = LE x 0,125 mc/zi = 9190 x 0,125 mc/zi = 1149 mc/zi.



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 88

Se propune realizarea unui sistem centralizat de canalizare pentru intreaga

localitate si a unei statii de epurare.Reţeaua de canalizare se va realiza din tuburi PVC-

KG îmbinate cu mufă şi vor fi prevăzute cu cămin de  vizitare şi racord pe o lungime de

48,00 km.

Colectorul principal va fi refăcut, se va prelungi până în aval de localitate, unde

se propune amplasarea noii staţii de epurare.

Pe măsură ce se vor realiza instalaţiile interioare, acestea se vor racorda prin

intermediul colectoarelor de serviciu, gravitaţional sau prin pompare, în funcţie de

configuraţia terenului, la colectoarele principale realizate anterior.

Pentru tratarea apelor uzate se propune o statie de epurare cu o capacitate de

1000 mc/zi, care se va amplasa la minim 300 m distanţă de ultima clădire. După tratare

in statia de epurare propusa, apele vor fi deversate în emisar, paraul Geru.

Evacuarea apelor pluviale din zonele locuite se va face prin şanţurile de pe

marginea drumurilor, care vor fi reamenajate sau prevăzute acolo unde lipsesc, astfel

încât să asigure scurgerea continuă a apelor pluviale în văile învecinate.

4. Alimentarea cu căldură
În comuna Cudalbi nu există sisteme centralizate de producere şi distribuţie a

energiei termice pentru populaţie şi instituţiile publice.

5. Alimentarea cu gaze naturale
Încălzirea actuală a instituţiilor publice şi locuinţelor prin utilizarea combustibilului

solid - sobe cu lemne - va continua, cel puţin în etapa următoare.

Având în vedere posibilele sursele de gaze de pe teritoriul se recomandă

studierea utilizării gazelor pentru încălzire.

Pentru ridicarea gradului de confort al locuinţelor şi dotărilor din comuna

Cudalbi, există dorinţa legitimă de introducere a gazelor naturale.

Condiţiile de avizare pentru eventualitatea introducerii gazelor naturale se vor

derula după cum urmează:

 H. G. nr. 538/1999,  pentru noi consumuri de gaze naturale prin

racordarea la reţelele de distribuţie şi transport, pentru montarea de

noi aparate de utilizare la obiectivele existente, precum şi pentru alte

soluţii tehnice, trebuie să se obţină acordul scris al distribuitorului de
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gaze naturale atât de către utilizatorii existenţi, cât şi de către cei

viitori.

 Documentaţiile tehnice elaborate în scopul solicitării emiterii

acordului de utilizare a gazelor naturale este conform  H.G. nr

538/1999, astfel:

1. Pentru populaţie, în distribuţii existente, emiterea acordului va avea la bază cererea

solicitantului, care va cuprinde:

- numărul receptorilor

- debitul instalat aferent

- destinaţia consumului

2.  Pentru agenţii economici, obiective social culturale, instituţii, în distribuţii existente şi

în afara lor, documentaţia va cuprinde:

- date pentru identificarea solicitantului;

- date generale  despre obiectiv;

-memoriu explicativ privind profilul obiectivului şi situaţia energetică existentă;

- breviar de calcul pentru determinarea consumului orar şi anual de gaze

naturale;

- plan de situaţie cu amplasamentul obiectivului.

3.  Pentru distribuitorii noi studiul tehnico - economic va cuprinde:

a)  pentru consumatori casnici :

- numărul consumatorilor;

- numărul receptorilor;

- destinaţia consumului;

- debit orar;

- consumul anual estimat;

b)  pentru agenţi economici, obiective social culturale, instituţii etc.:

- date generale despre fiecare obiectiv;

- numărul receptorilor, destinaţia consumului pentru fiecare obiectiv;

- breviar de calcul pentru determinarea consumului orar şi anual de gaze naturale;

- plan de situaţie;

Proiectarea, execuţia şi exploatarea lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare

se vor face conform normativelor şi standardelor în vigoare, din care menţionăm pe cele

mai importante:
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 SR 1343/1/2006- “Alimentare cu apă. Determinarea cantităţilor de apă

necesare pentru localităţi”

 STAS 1478-90 “Alimentarea cu apă pentru construcţii civile şi industriale”

 STAS 1342-91 “Apa potabilă”

 STAS 4706-88 “Ape de suprafaţă. Categorii şi condiţiile tehnice de

calitate”

 Indicativ P66-2001 „Proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu

apa si canalizare a localitatilor din mediul rural”

 STAS 8591/1-97 “Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane

executate in săpătură”

 C 90-83 – Normativ privind condiţiile de descărcare a apelor uzate în

reţelele de canalizare a centrelor populate.

 Legea nr.265/2006 – Legea protecţiei mediului

 Legea nr.107/1996 – Legea apelor

 Hotărârea de guvern nr.101/1997  privind normele de protecţie sanitară

 OUG 69/2013 – pentru modificarea si completarea Legii apelor

nr.107/1996

 Ordinul 799/2012 – Normativ conţinut al documentaţiei tehnice necesare

obţinerii avizului şi autorizaţiei tehnice necesare obţinerii avizului şi

autorizaţiei de gospodărie a apelor.

6. Alimentarea cu energie electrică
În următorii ani în comuna Cudalbi se vor construi locuinţe, instituţii şi servicii

publice, unităţi economice  etc., în cadrul suprafeţelor existente, precum şi zone noi

care sunt înglobate în limita intravilanului propus.

O componentă deosebită în distribuţia energiei electrice către consumatori

(casnici,din sfera serviciilor şi a celor din sfera politico-socială) o reprezintă siguranţa
în funcţionare.

Reţeaua de distribuţie rurală, aflată în gestiunea S.C. ELECTRICA MUNTENIA

NORD S.A.-Galaţi, aferentă comunei Cudalbi, înglobează:

 Staţia de transformare Cudalbi 110/20kV;

 LEA 110kV;

 Axele de 20kV
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 Derivaţiile LEA 20kV din axele aferente

 Posturile de transformare de 20/0,4kV.

Sistemul actual de asigurare a alimentării cu energie electrică a comunei

Cudalbi, prezintă parţial un grad de uzură avansat (fizic şi moral).

Programul de reabilitare a instalaţiilor energetice are în vedere creşterea

siguranţei în funcţionare a reţelelor de transport şi distribuţie rurală, corelat cu creşterea

consumului de energie electrică şi necesitatea managementului energetic.

Necesarul energetic pentru satisfacerea cerinţelor noilor consumatori va fi preluat,

în măsura posibilităţilor, din reţeaua de joasă tensiune (0,4KV) a localităţii, reţea ce se

va extinde în acest scop.

Surplusul de putere necesar va fi asigurat prin înfiinţarea de noi posturi de

transformare, posturi ce vor fi integrate în reţeaua de distribuţie locală. Se va urmări cu

această ocazie şi o mai bună echilibrare a fazelor reţelei de joasă tensiune.

La nivelul comunei, consumul general nu va creşte semnificativ întrucât populaţia

nu va creşte semnificativ în viitorii ani.

Ulterior, când numărul gospodăriilor nou înfiinţate va fi suficient de mare, se vor

instala noi posturi de transformare de tip aerian (PTA), cu respectarea culoarelor de

protecţie specifice tensiunii, conform NTE 003/04/00.

Aceste noi posturi vor asigura necesarul de putere pentru celelalate tipuri de

consumatori ce vor apare (locuinţe, instituţii şi servicii publice, unităţi economice, etc.)

Reţelele de medie şi joasă tensiune se vor extinde în noile zone, urmărind trama

stradală ce se va propune prin documentaţiile de urbanism (PUZ sau PUG).

În concordanţă cu programul de dezvoltare al S.C.ELECTRICA S.A.- Galaţi, se

propune ca liniile electrice de 20kV şi respectiv 0,4kV să fie pozate pe străzile principale

(pe domeniul public al primăriei) pe stâlpi din beton armat, respectând distanţele

normate faţă de toate tipurile de reţele.

Măsurile propuse pentru realizarea programului vor cuprinde pentru:

1.Staţia de transformare 110/20kV şi reţele de transport LEA 110kV.

Propunerile aferente retehnologizării staţiei şi respectiv reţelelor LEA 110kV, vor

face obiectul programului de dezvoltare conform strategiei S.C. ELECTRICA S.A.-

Galaţi.
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Retehnologizarea staţiei de transformare este necesară, atât pentru protecţia

sistemului, cât şi pentru asigurarea unei calităţi a serviciului de alimentare cu energie

electrică a abonaţilor.

Traseul LEA 110kV trebuie corelat cu distanţele şi culoarele de protecţie

prevăzute în normele aflate în vigoare.

4.Reţele de joasă tensiune:

o înlocuirea reţelelor cu perioadă de viaţă depăşită;

o realizarea programului de electrificare a localităţilor rurale în

concordanţă cu “programul privind pietruirea drumurilor comunale,

alimentarea cu apă a satelor, conectarea satelor la reţeaua de

electrificare şi la reţelele telefonice”.

o Reţele noi pentru asigurarea tensiunii şi electricităţii la consumatorii

din zonele propuse pentru dezvoltare.

Managementul energiei pentru construcţii
În ţările indusrializate, măsurile luate privitor la utilizarea raţională a energiei, se

traduc în fapt prin acţiuni concrete şi anume: regulamente, normative, politica preţurilor,

stimulente financiare.

Un lucru este cert, datorită creşterii costurilor energiei electrice, managementul

energetic este din ce în ce mai necesar:

o la construcţiile vechi, consumul de energie poate fi redus printr-o serie de

măsuri tehnice şi economice;

o pentru construcţiile noi, pot fi adoptate măsuri ce vizează economia de

energie, concomitent cu creşterea gradului de confort.

5.Iluminatul public
Aşa cum s-a menţionat în Programul Guvernamental, acest tip de reţele trebuie

să fie aduse la nivelul normelor în vigoare.

Alimentarea cu energie electrică se propune să fie făcută din PT reţea,

asigurându-se şi comanda aprinderii automate.

Stabilirea definitivă a soluţiilor de alimentare cu energie electrică, precum şi

obiectivele energetice aferente propuse, se va face de către proiectantii de specialitate,

în colaborare cu autorităţile publice locale şi cu avizul de racordare al S.C. ELECTRICA

S.A.- Galaţi.



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 93

La eliberarea autorizaţiilor de construcţii pentru noile obiective se vor avea în

vedere obţinerea avizelor de amplasament specifice, de la firme autorizate de

S.C.ELECTRICA- Galaţi.

6.Telecomunicaţii
Conform datelor furnizate de Romtelecom S.A., în viitorii ani nu se au în vedere

lucrări de modernizare, centrale telefonice în curs de execuţie, cu precizarea că se pot

prelua viitorii abonaţi de către centrala automată digitală prin extinderea numărului de

linii telefonice de abonat şi a reţelelor telefonice existente în comună.

3.10 PROTECŢIA MEDIULUI
În domeniul protecţiei mediului va trebui desfăşurată o activitate de mediatizare,

informare şi educare a populaţiei, cu privire la drepturile şi obligaţiile cetăţenilor faţă de

protejarea şi reabilitarea mediului.

Planificarea spaţială suferă unele mutaţii importante, devenind o activitate din ce

în ce mai complexă, care cuprinde o gamă largă de probleme, de la amplasarea fizică şi

utilizarea terenurilor, la probleme complexe de mediu. Schimbărilor aduse trebuie să se

aibă în vedere permanent principiile dezvoltării durabile.

Din analiza situaţiei existente şi a studiilor de fundamentare privind reabilitarea,

protejarea şi conservarea factorilor de mediu, rezultă că trebuie adoptate proiecte

pentru:

 Refacerea şi conservarea mediului natural prin eliminarea/diminuarea

surselor de poluare;

 Inventarierea şi delimitarea zonelor afectate de inundaţii periodice,

eroziuni, alunecări de teren;

 Eliminarea cauzelor ce produc aceste riscuri;

 Conservarea şi punerea în valoarea a unităţilor de peisaj;

 Respectarea normelor de igienă şi condiţiile de viaţă a populaţiei;

 Asigurarea necesarului de suprafeţe de spaţii verzi, plantaţii de protecţie

şi de agrement;

 Mărirea gradului de confort prin dezvoltarea reţelelor edilitare.
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Factorul de mediu apa
Pentru comuna Cudalbi apele menajere vor fi preluate prin intermediul unei

retele de canalizare si vor ajung la statia de epurare care va fi amplasata in partea de

sud pe malul stâng al pârâului Geru.

Reţeaua de canalizare propusă este în sistem separativ şi cuprinde colectoarele

principale, colectoarele secundare, statii de pompare ape uzate şi căminele de vizitare.

Pentru evacuarea apelor meteorice se propune ca în prima etapă deversarea

acestora să se realizeze prin rigole stradale, iar în etapa ulterioară sub rigola să fie

montată canalizarea pluvială, prin care se vor dirija către canalele de desecare din

zonă.

Protecţia aerului
Nivelul emisiilor atmosferice rezultate atât în faza de construcţie, cât şi în faza de

exploatare a obiectivelor propuse prin PUG, se vor situa sub valorile limită stabilite prin

Ordinul nr. 462/93 şi Ordinul nr. 756/97.

Se va asigura controlul şi verificarea tehnică periodică a centralelor termice şi a

instalaţiilor anexe, supraînălţarea coşurilor de evacuare a gazelor arse faţă de clădirile

din jur, optimizarea programului de desfăşurare a proceselor de ardere.

Protecţia solului
Nu apar probleme deosebite legate de poluarea solului pe amplasament, cu

excepţia unor cazuri accidentale.

Nu se vor introduce substanţe poluante în sol şi nu se va modifica structura

solului.

Măsuri de diminuare a efectelor adverse
In etapa de realizare a obiectivelor, impactul asupra factorilor de mediu va fi

reprezentat de mijloacele auto implicate, de materiale purverulente de construcţie şi în

plus asupra solului se va manifesta şi un impact fizic reprezentat de realizarea

fundaţiilor, acolo unde este cazul. Ca urmare, în timpul realizării construcţiilor propuse

în PUG se impune cu necesitate izolarea zonelor în care se lucrează. In cazul aerului,

impactul va fi determinat de emisia gazelor de eşapament şi de antrenarea potenţială a

pulberilor prin acţiunea curenţilor de aer.

Măsuri de diminuare a efectelor asupra receptorilor naturali (ape de
suprafaţă)
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În scopul evitării unor potenţiale efecte negative asupra apei de suprafaţă

existente în zonă, apele uzate vor fi colectate şi epurate în staţia de epurare.

Măsuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic
Poluarea atmosferică va fi principala problemă de mediu în privinţa căreia nu pot

fi luate măsuri pentru eliminarea totală, traficul rutier urmând a reprezenta o sursă

importantă de noxe poluante.

Având în vedere acest fapt, se recomandă adoptarea unor măsuri de prevenire şi

diminuare a impactului, cum ar fi:

 plantarea fasiilor de protecţie perimetral căilor de acces;

 adoptarea unor sisteme de încălzire care să producă un minim de

gaze arse, eventual utilizarea panourilor solare, energia eoliană.

Măsuri de diminuare a efectelor asupra solului/ subsolului
Pentru reducerea impactului asupra solului/subsolului, se recomandă realizarea

construcţiilor prin afectarea unor suprafeţe de teren cât mai reduse, respectiv strictul

necesar.

Pentru protecţia solului, sunt necesare lucrări de amenajare şi consolidare a

terenurilor în pantă, plantarea lor şi amenajarea în continuare şi dirijarea cursurilor de

apă. De asemenea, trebuie renunţat la executarea lucrărilor agricole pe sistemul „deal-

vale” şi introdus sistemul de lucru pe direcţia curbelor de nivel.

Depozitarea deseurilor
Sistemul de colectare a deseurilor menajere se pastreaza conform

reglementarilor existente, gasite in momentul elaborarii P.U.G.-ului (2013).

Organizarea spaţiilor verzi
Spaţiile verzi existente vor fi amenajate în scopul îmbunătăţirii calităţii plantaţiei şi

a valorii peisagistice a acestora, împreună cu spaţiile verzi propuse, corelat cu pădurile

existente şi cele care vor fi plantate, trebuie să fie realizate într-o concepţie unitară.

În afara păstrării integrităţii  fondului forestier public şi privat, prin asigurarea stării

de igienă corespunzătoare a acestuia, se propune extinderea în continuare a

suprafeţelor care se plantează cu puieţi şi a altor forme de vegetaţie forestieră, în cadrul

amenajării complexe a teritoriului, prin împăduriri de terenuri degradate, creare de

perdele de protecţie, aliniamente etc.

Se propun astfel următoarele măsuri şi acţiuni silvo-tehnice şi de amenajare prin:
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 Intensificarea protecţiei şi pazei fondului forestier, eliminarea păşunatului

din păduri, reducerea stării infracţionale;

 Instituirea unui regim normal de tăiere care să asigure recoltarea unui

volum de masă lemnoasă mai mică sau egală cu creşterea anuală.

CCEENNTTRRAALLIIZZAATTOORR SSPPAAŢŢIIII VVEERRZZII

NR.
CRT. TIP DE ZONĂ VERDE SUPRAFAŢA (ha)

COMUNA CUDALBI
1. Spatiu verde aferent zonei

centrale
4,80

2.

Spatiu verde public de folosinta
specializată

- teren sport
- scuaruri
- aferent dotari

5,90

0,90
3,00
2,00

3. Spatiu verde de protecţie a cursului de
apă (Geru)

4,85

4. Spatiu verde aferent zonei de locuinţe 6,20

5. Culoare de protecţie faţă de
Infrastructura edilitara

2,07

Total suprafeţe verzi Cudalbi 23,82

Monumente si sit-uri arheologice
Pentru situl arheologic – Valul lui Atanaric - considerăm necesar întocmirea

unui P.U.Z. pentru delimitarea zonei de protecţie şi instituirea unui Regulament de

Urbanism coerent.

Până la elaborarea documentaţiilor mai sus amintite s-a instituit zona de

protecţie la 500,00 m (extravilan) pe contur (vezi planşa A0. Plan incadrare in
teritoriu), care să asigure conservarea integrată a sitului istoric şi arheologic impreună

cu cadrul natural existent.

Orice intervenţie asupra –sitului – identificat în comuna Cudalbi,  se face numai

în condiţiile stabilite de Legea 422/24 iulie 2001 “Legea privind protejarea

monumentelor istorice” şi a Listei Monumentelor Istorice actualizate şi a listei

monumentelor istorice dispărute publicată în anul 2010.
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3.11 REGLEMENTĂRI URBANISTICE
Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face pe baza

reglementărilor – partea grafică (planşele A3, precum şi planşa Regulamentului Local

de Urbanism R.L.U).

Prevederile din piesele desenate ale P.U.G. se explicitează şi detaliază prin

Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.), urmărindu-se:

 Considerarea comunei ca un tot unitar, reglementările prevăzute aplicându-se

la întregul teritoriu administrativ al acesteia, atât în intravilan cât şi în

extravilan.

 Enunţarea reglementărilor pentru localitate.

 Înscrierea prevederilor din documentaţiile de urbanism şi de investiţii elaborate

anterior şi aprobate în prevederile P.U.G., acestea din urmă având menirea de

a alătura problemele punctuale şi sectoriale într-o viziune generală şi unitară.

 Coroborarea prevederilor din P.U.G. cu cele din actele legislative şi normative

specifice domeniului sau cu cele din actele legislative şi normative

complementare domeniului.

 Zonificarea funcţională a teritoriului, prin stabilirea tipurilor de zone şi subzone,

în raport cu funcţiunea dominantă şi funcţiunile complementare.

 Modul de utilizare a terenurilor, prin încadrare în diversele categorii

(necondiţionat, permis cu condiţii, interdicţie temporară, interdicţie definitivă).

 Enunţarea regulilor de bază privind modul de ocupare a terenurilor (păstrarea

integrităţii mediului şi protejarea patrimoniului cu valoare istorică natural şi

construit; siguranţa construcţiilor şi apărarea interesului public; amplasări şi

retrageri minime obligatorii; asigurarea acceselor obligatorii; echiparea

edilitară; forma şi dimensiunile terenului; înălţimea construcţiilor; amplasarea

spaţiilor verzi).

 Prevederi specifice la nivelul zonelor şi subzonelor funcţionale, având ca

suport unităţile teritoriale de referinţă (U.T.R.-uri).

 Enunţarea obiectivelor de utilitate publică necesar să se realizeze pe teritoriul

comunei.

Pe baza celor de mai sus, în cadrul prezentului P.U.G. au fost menţionate

următoarele reglementări:



P.U.G. – ACTUALIZARE - COMUNA CUDALBI

PROIECTANT: S.C.CONSPROIECT S.A. GALAŢI 98

 La nivelul teritoriului administrativ au fost menţionate toate trupurile intravilanului, la

trupul de bază adăugându-se trupurile izolate în teritoriu, inclusiv trupurile ce includ

puţuri de apă, platforme depozitare deşeuri menajere.

 Menţinerea suprafeţei cuprinsă în intravilan, presupune luare de decizii mature şi

responsabile la analizarea viitoarelor solicitărilor de autorizare a construcţiilor.

 Dezvoltarea infrastructurii edilitare a comunei, începând cu extinderea alimentării

cu apă în sistem centralizat, a extinderii şi/sau înlocuirii sistemului de canalizare, a

alimentării cu gaz metan, etc.

 Stabilirea zonelor de protecţie faţă de puţurile de apă, platformele de depozitare a

deşeurilor menajere, liniile electrice de înaltă tensiune.

 Stabilirea traseului exact şi suprafaţa aferente Valului lui Atanaric.

 Stabilirea unor interdicţii temporare de construire în vederea detalierii zonelor de

interes deosebit (cum este în momentul actual zona centrală cu intersecţia şi cca.

50 – 60 m de jur împrejurul acesteia).

3.12 . OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Terenurile amplasate în intravilanul sau extravilanul comunei Cudalbi pot fi

dobândite şi înstrăinate prin oricare din modurile stabilite de lege, prin moştenire,

donaţii, cumpărare, concesionare, şi prin acte autentificate.

Cel mai important lucru pentru dezvoltarea unei localităţi este realizarea

obiectivelor care să servească tuturor locuitorilor comunităţii respective. Pentru

asigurarea condiţiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică propuse, sunt

necesare următoarele elemente de bază:

 Rezervarea terenurilor pentru obiective,

 Identificarea tipurilor de proprietate asupra terenurilor,

 Stabilirea circulaţiei terenurilor, în funcţie de necesităţile de realizare a

obiectivelor.

Obiectivele de utilitate publică cuprinse în teritoriul administrativ al comunei

CUDALBI sunt:
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 Primărie
 Şcoli învăţământ primar, gimnazial şi profesional
 Grădiniţe program normal
 Dispensar uman cu centru de permanenţă
 Dispensar veterinar
 Post de Poliţie
 Biserici
 Poştă
 Cimitir
 Casă de cultură cu cinematograf, bibliotecă, muzeu, club

În P.U.G. sunt menţionate obiectivele de utilitate publică propuse:

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ PROPUSE:
 Realizarea sediului nou al primăriei
 Amenajare peisagistică (parc) adiacent DJ 251
 Amenajare urbanistică şi peisagistică aferentă intersecţiei centrale
 Extinderea lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate în

sistem centralizat
 Realizarea alimentării cu gaze în sistem centralizat
 Realizarea de funcţiuni complementare în zonele de locuinţe propuse
 Modernizări (asfaltări şi pietruiri) drum judeţean şi străzi interioare
 Amenajare de parcări
 Reabilitarea podeţelor deteriorate
 Amenajare, plantare versanţi, consolidare maluri pâraie (Geru, Vâlcica, Băluş, Jepei)
 Reabilitare baraj antropic, în prezent fără apă şi realizarea unei dotări de agrement care

să cuprindă restaurant, teren de sport, debarcader, etc.
 Modernizări de instituţii publice şi sport:: extinderea spre vest a corpului A al şcolii nr. 1, cu

realizarea unei săli de sport; schimbarea amplasamentului Şcolii de arte şi meserii pe
actualul amplasament al Şcolii nr. 1, corpurile B, C; realizarea unui nou stadion modern pe
terenul aferent copului D al şcolii nr.1
 Schimbări şi/sau redimensionări de platforme depozitare deşeuri
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Cap.4 CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE

Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare teritorială şi

dezvoltare a comunei Cudalbi se pot desprinde următoarele concluzii:

 Resursele materiale locale şi forţa umană, utilizate într-un sistem diversificat,

pot asigura relansarea economico-socială a comunei;

 Suprafaţa ocupată de unităţile productive poate asigura menţinerea şi

dezvoltarea funcţiunilor economice, prin schimbare de destinaţie,

retehnologizare şi chiar amplasarea de noi unităţi;

 Satisfacerea solicitărilor pentru realizarea de locuinţe implică analizarea

responsabilă a suprafeţei actualului intravilan;

 Serviciile către populaţie trebuie dezvoltate şi diversificate;

 Infrastructura tehnico-edilitară implică dezvoltări, cu precădere extinderea

alimentării cu apă potabilă în sistem centralizat, asigurarea capacităţilor

pentru preluarea apelor menajere uzate şi epurarea acestora printr-o staţie

modernă (amplasata in partea de sud - est a intravilanului Cudalbi), care să

asigure deversarea în Paraul Geru a unor ape de calitate corespunzătoare

cerinţelor în vigoare, extinderea alimentarea cu gaze, modernizări de străzi

interioare, amenajări de parcări, statii autobuz, modernizări de poduri şi

podeţe, intersecţii, etc.

Prezentul P.U.G. urmează să fie supus dezbaterilor publice în cadrul comunităţii

comunei  Cudalbi.

După obţinerea avizelor legale din partea factorilor interesaţi, P.U.G., inclusiv

Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al comunei

Cudalbi.

Odată cu aprobarea, P.U.G., inclusiv R.L.U., capătă valoare juridică,

constituindu-se în instrumentul de lucru al administraţiei publice locale în:

 Fundamentarea solicitării unor fonduri de la bugetul statului sau a

fondurilor externe, pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică

(modernizare căi de comunicaţie, extinderea sistemului de alimentare

cu apă, canalizare, etc.);
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 Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, în

conformitate cu prevederile P.U.G.;

 Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate

(înstrăinări, parcelări etc.);

 Clarificarea unor litigii ce pot aparea între persoane fizice şi

juridice, alte situaţii;

 Respingerea unor solicitări de construire, neconforme cu

prevederile P.U.G.

ÎNTOCMIT,
ARH. NELU TRAIAN MIRCESCU


