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1.

INFORMAȚII GENERALE

1.1 INFORMAȚII PRIVIND BENEFICIARUL ȘI ELABORATORUL RAPORTULUI DE
MEDIU PENTRU P.U.G.

Beneficiarul PUG -ului
Comuna ROȘIA DE SECAȘ
Primar: Cristea Ioan
Adresa: Roșia de Secaș, str. Principală, nr.458, jud. Alba
Telefon: 0258-765 705
Fax: 0258-765 705
Email: primariarosia@yahoo.com
Site: www.rosiadesecas.ro
Primar: Cristea Ioan
Prestator General: Athecon Consulting
Proiectant de specialitate: Atelier Cristian + Cristian Arhitectură

Elaboratorul Raportului de mediu:
GEOGRAPHICA TRANSILVANIA S.R.L
Echipa de elaborare:
director ing. Elena Marica
ecolog Alexandra Negruț
CUI 29895192; J1/198/2012
Sediul social: comuna Ighiu, loc. Șard, nr.199f, jud. Alba
Certificat de înscriere nr. 277 din 21.07.2020 în Lista experților care elaborează studii de mediu

5

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

1.2 POZIȚIA GEOGRAFICĂ

Comuna Roșia de Secaș este situată în zona centrală a României, în interiorul Depresiunii
Transilvaniei, la periferia estică a județului Alba, la o distanță de aproximativ 40 km de Alba Iulia.
Poziția geografică a comunei analizate se poate observa în imaginea 1.1

Fig. 1.1 Poziția geografică a comunei Roșia de Secaș
Comuna Roșia de Secaș, respectiv zona din care face parte (Depresiunea Transilvaniei,
Podișul Secașelor) s-a format și a evoluat pe un fundament rigid, scufundat la peste 3.000 m
adâncime, peste care s-au depus straturi sedimentare. Fundamentul cristalino-mezozoic, constituit
din paragnaisuri cu muscovit și biotit, micașisturi, șisturi cuarțitice cu granați, calcare cristaline etc.,
a suferit o scufundare lentă, începând din cretacicul superior, până în pliocen.
Accesul către reședința de județ se realizează prin intermediul DJ 107 Alba Iulia- Blaj,
Drumul județean DJ 107B străbate teritoriul localității Roșia de Secaș de la nord vest la sud-est, pe
o distanță de circa 8 km, urmărind pe o porțiune cursul râului Secaș, iar drumul județean DJ 106L
străbate teritoriul localității Roșia de Secaș pe o distanță de aproximativ 10 km, de la sud până în
zona centrală, urmărind cursul pârâului Ungurei.
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Comuna Roșia de Secaș se întinde pe o suprafață de 5230 ha și se învecinează de următoarele
unități: la nord de comuna Cergău Mare și Municipiul Blaj; la est de comuna Păuca; la sud si sud
este de comuna Șpring; la sud de comuna Doștat; la vest de comuna Ohaba. Comuna Roșia de Secaș
este formată din reședința – Roșia de Secaș și alte două sate componente: satul Tău și satul Ungurei.

Fig. 1.2 Comuna Roșia de Secaș

Satul Roșia de Secaș este amplasat în estul comunei, flancat de un sistem de dealuri cu
înălțimea de 2–400 m. Satul este străbătut de la vest la est de râul Roșia de Secaș, În partea de nord
se află zona mai înaltă a dealului Verigerului, spre sud deschizându-se zona de platou și pantele
foarte line ale Dealului Ungureiului. În sat se află majoritatea echipamentelor publice ale comunei
: Primăria, postul de Poliție, Poșta, Biblioteca Comunală și Școala cu clasele I-VIII.
Satul Tău este amplasat în partea de nord-est a comunei, de-a lungul DJ 107B, la granița cu
comuna Ohaba. Partea sudică a satului este traversată de pâraiele Bolânda și Măghieraț și se
deschide către zona de pante foarte ușoare ale dealului Horovișteni. Satul Tău are o suprafață de
62 ha.
Satul Ungurei deține o suprafață de 40 ha, acesta este situat în extremitatea sudică a
teritoriului administrativ al comunei. Satul este așezat în lungul pârâului Ungurei, între dealul Harba
și dealul Sibiului, fiind străbătut longitudinal de traseul DJ 106L. La limita sudică a localității începe
teritoriul ocupat de Pădurea Gârdan.
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2. EXPUNEREA CONŢINUTULUI ŞI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE
PLANULUI SAU PROGRAMULUI, PRECUM ŞI A RELAŢIEI CU ALTE
PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE

2.1 CONȚINUTUL ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE PLANULUI

Conform Legii 350/2001, cu completările și modificările ulterioare, obiectivele lucrării sunt
următoarele:
(1)

Planul urbanistic general are atât caracter director, cât și de reglementare și reprezintă

principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea
programelor și delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de
regenerare urbană acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială are
obligația să își întocmească și să își aprobe Planul urbanistic general, care se actualizează
periodic la cel mult 10 ani.
(2)

Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități

administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:
a)

stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al

localității;
b)

stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;

c)

zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;

d)

delimitarea zonelor afectate de servituți publice;

e)

modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;

f)

Stabilirea zonelor protejate;

g)

zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare;

h)

formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor;

i)

precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și

plantate.
j)

zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile

specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor
în aceste zone.
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(3)

Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:
a) evoluția în perspectivă a localității;
b) direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a
teritoriului național, zonal și județean;
d) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile
specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea
construcțiilor în aceste zone.
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;
f) stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;

În tabelul 2.1 sunt prezentate propunerile aferente obiectivelor specifice ale P.U.G ROȘIA DE
SECAȘ
Tabel 1 Propuneri privind obiectivele specifice P.U.G ROȘIA DE SECAȘ

Nr.
crt

Obiective specifice

Propuneri specifice aferente P.U.G Roșia de Secaș

1.

-

Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în
relație
cu
teritoriul
administrativ al localității -

Includerea în intravilanul existent a zonelor construite și
amenajate, situate pe teritoriul administrativ al localității la
data elaborării planului
Se propune creșterea intravilanului cu suprafața de
142,3ha. Suprafața totală a intravilanului va fi de 338,3 ha.

2.

-

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din
intravilan

S-a întocmit bilanțul teritorial aferent zonelor funcționale
ale intravilanului luându-se în considerare zonele pentru
locuințe individuale, instituții publice, căi de comunicație,
gospodărire comunală, industrie și agricultură. Situația este
detaliată în subcapitolul destinat intravilanului propus.
Amenajarea unui teren de sport, în localitatea Tău
Amenajarea unui spațiu destinat unei piețe
agroalimentare și desfășurării de târguri, în localitatea
Roșia de Secaș

-

3.

-

Modernizarea
dezvoltarea
infrastructurii
edilitare

și tehnico- -

Extinderea reţelelor de alimentare cu apă în zona
intravilanului propus.
Introducerea rețelei de canalizare în localitățile Tău și
Ungurei, respectiv extinderea rețelei existente în Roșia de
9
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-

4.

-

Stabilirea
protejate

zonelor -

-

-

5.

-

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

6.

-

Delimitarea zonele de
risc natural și luarea de
măsuri specifice privind
prevenirea și atenuarea
riscurilor

7.

-

Direcțiile de dezvoltare
funcţională în teritoriu.

Secaș Se Secaș – ( în zona introdusă în intravilan).
Realizarea stației de epurare în Roșia de Secaș care să
deservească noua infrastructură de canalizare.
Se propune introducerea sistemului de alimentare cu gaze
naturale în toate localitățile componente ale comunei Roșia
de Secaș.
Pe teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ
există zone cuprinse în Arii Naturale Protejate: Situl ROSCI
0211 Podișului Secașelor
În subcapitolul destinat biodiversității sunt detaliate zonele
protejate din cadrul Ariilor Naturale Protejate aflate pe
teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ.
În categoria zonelor protejate sunt incluse și zonele de
protecție sanitară.
În vederea protejării patrimoniului construit se
propune includerea în lista monumentelor istorice a
tuturor bisericilor din cele 3 localități componente.
O data cu actualizarea Planului Urbanistic General se
actualizează și Regulamentul Local de Urbanism care
cuprinde condiții de amplasare și conformare.

Pe teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ
au fost identificate zone de risc natural, prin urmare se
recomandă:
- pentru alunecările de teren (cca. 103 ha) studii
geotehnice și hidrogeologice; evitarea de excavații la baza
versanților ; lucrări de captare a apelor ; împăduriri
- pentru eroziuni de maluri (cca. 3 km): lucrări de apărarea
malurilor ; regularizări de curs ; îndiguiri
- pentru văi torențiale (cca. 30 ha) decolmatarea și adâncirea
văilor; regularizări de curs
- pentru zone inundabile (cca. 160 ha): apărări de mal; îndiguiri
- pentru zone mlăștinoase (cca. 15 ha): - lucrări de drenare a
apelor (canale de desecare)
Programul de dezvoltare prevede :
- repararea si completarea dotărilor in toate satele.
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Propuneri
pentru
mediul economic și
social.

încurajarea investițiilor in construcții in toate
satele.
- crearea de facilitați pentru agricultura si zootehnie
(punerea la dispoziție a activelor fostelor CAP si
IAS, masuri de protejare a terenurilor productive,
îmbunătățirea sistemelor de irigații, etc.),
- amenajarea, acolo unde nu exista, modernizarea si
extinderea rețelelor de alimentare cu apa si a
surselor de apa.
- realizarea rețelelor de canalizare si gaz.
- Amenajarea unei piețe agroalimentare și a unui
spațiu destinat organizării de târguri ( Sat Tău)
- Amenajarea de sedii corespunzătoare pentru toate
dotările
- Amenajarea unui teren de sport, în proximitatea
drumului județean
- Iluminatul stradal (Sat Ungurei)
- Dezvoltarea zonei agro - industriale prin atragerea de
noi investitori
- Valorificare tradițiilor și a meșteșugurilor prin
înființarea unor firme de profil
- Dezvoltarea turismului rural prin accesarea surselor
de finanțare
- Dezvoltare bază de agrement în comună
- Realizare unități de procesare a laptelui, cărnii și a
fructelor
- Sprijinirea familiilor tinere în vederea organizării de
gospodării viabile
- Stimularea întreprinderilor mici și mijlocii pentru
valorificarea meșteșugurilor tradiționale și a
artizanatului, crearea unor noi locuri de muncă
- Parteneriate regionale pentru aplicarea strategiilor de
dezvoltare județene
- Elaborarea documentațiilor pentru obținerea de fonduri
pe diferite programe de dezvoltare a zonelor rurale
- Organizarea unor cursuri de pregătire pentru
reorientarea
fermierilor către domenii agricole cu cerință pe piață
- Sprijin și consultanță profesională pentru
întreprinzătorii agricoli
-
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8.

-

Stabilirea și delimitarea
zonelor cu interdicție
temporară și definitivă
de construire; zone de
protecție

-

9.

-

Protecția mediului

Se instituie interdicție temporară de construire, în
conformitate cu prevederile Regulamentului Local de
Urbanism al P.U.G. Roșia de Secaș, pe zona din spate
a loturilor de locuințe. Se intenționează ca aceste
porțiuni ale parcelelor să își păstreze utilizarea specifică
și anume de zone de grădini, livezi sau fânețe
- Se instituie interdicție definitivă de construire pe
amplasamentul siturilor arheologice prezente în cadrul
R.A.N.
- Se instituie interdicție permanentă de construire în
perimetrul zonelor inundabile, până la momentul
eliminării riscului de inundație de pe terenurile
respective.
- Se instituie interdicție definitivă de construire pentru
toate suprafețele de teren aflate în interiorul zonelor de
siguranță ale infrastructurii de transport a energiei
electrice. Lățimea zonelor de protecție se stabilește în
conformitate cu normativele aflate în vigoare Se
interzice construirea pe malul râului ( 5m)
Se interzice construirea în interiorul ariilor naturale
protejate în conformitate cu prevederile planurilor de
management aprobate.
- Se interzic construcțiile în zonele de protecție definite
astfel prin acte normative.
- Se interzice construire de obiective în zonele inundabile
- Se interzice construirea în zonele de protecție sanitară
-

- Recuperarea terenurilor degradate în urma alunecărilor de
teren sau a fenomenelor de șiroire, îndiguiri, consolidări de
maluri si taluzări, plantari de protecție si zone verzi, se face
prin aplicarea unor masuri specifice fiecărui proces in parte.
- Managementul durabil al activităților agricole prin utilizarea
rațională a pajiștilor pentru cosit și/sau pășunat, utilizarea
maximă a suprafețelor de teren disponibile din intravilan
pentru a se evita o dispersie accentuată și nespecifică a
construcțiilor și pentru a se proteja cadrul natural.
- Prevenirea degradării solurilor și deteriorării ecosistemelor
terestre
- Delimitarea, semnalizarea și marcarea ariilor naturale
protejate, existente pe teritoriul comunei și a zonelor de
protecție a acestora.
- Organizarea unor lucrări de ecologizare a zonelor afectate de
depozitarea ne-controlată a gunoaielor, în principal în preajma
cursurilor de apă,
12
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- Îmbunătățirea sistemului de colectare selectiva a deseurilor- - În satul Ungurei, albia pârâului Ungurei poate fi amenajată ca
spațiu verde, beneficiind de existența vegetației arboricole
bine dezvoltate
10. -

Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii rutiere și
organizarea circulației

-

Modernizarea rețelei stradale

2.2 RELAȚIA CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME

Planul Urbanistic General al comunei ROȘIA DE SECAȘ este în relație cu următoarele planuri,
programe și strategii:
✓ Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020
✓ Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020
✓ Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba (PATJ Alba)
✓ ROSCI 0211, Podișul Secașelor
✓ Grupul de Acțiune Locală „Țara Secașelor

13
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3. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE
EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRI I
PLANULUI SAU PROGRAMULUI PROPUS

3.1 ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI

3.1.1 AER
3.1.1.1 CARACTERIZAREA ELEMENTELOR CLIMATICE

Temperatură
Temperatura medie anuală în comuna ROȘIA DE SECAȘ este de aproximativ 9 °C. În
imaginea următoare se poate observa temperaturile medii anuale la nivelul județului Alba

Fig. 3.1 Temperaturile medii lunare conf. PATJ Alba
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Precipitații
Precipitațiile medii anuale sunt de peste 800 l . Precipitațiile fiind determinate de umezeala
aerului și nebulozitatea atmosferică. Se remarcă valori destul de ridicate ale umezelii aerului
cuprinse între 75 – 80% ceea ce reflectă influenta circulației vestice

Fig. 3.1 Precipitațiile medii lunare( conf. PATJ Alba)
Vânturile dominante sunt cele de sud-vest, nu prea bogate în precipitații, a căror medii
multianuale oscilează în jurul valorii de 500 mm. Precipitațiile sunt datorate, în principal vânturilor
de vest. Umiditatea relativă a aerului variază între 66% în lunile aprilie - iunie și 81% în lunile
decembrie - ianuarie. Teritoriul comunei Roșia de Secaș se încadrează într-un climat boreal, cu ierni
reci și veri calde, acumulând cel puțin 4 luni pe an temperaturi medii de peste 10 0C.
15
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3.1.1.2 CALITATEA AERULUI
Calitatea aerului în general, raportându-ne la teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE
SECAȘ este foarte bună, conform planului de menționare a calității aerului în județul Alba aferent
perioadei 2016-2021 întocmit de către S.C U.S.I S.R.L, nefiind identificate emisii semnificative de
SOX, PM10, PM2.5, NMVOC, Ni și CO.
În comuna ROȘIA DE SECAȘ, respectiv în proximitate nu există stație de monitorizare a
calității aerului.

3.1.1.3 SURSE DE POLUARE
Poluarea atmosferei se definește ca prezența în aer a unor substanțe care în funcție de natură,
concentrație și timp de acțiune afectează sănătatea, generează disconfort și/sau alterează mediul.
Atmosfera este cel mai larg vector de propagare a poluării, noxele evacuate afectând direct sau
indirect, la mică și mare distanță, atât factorul uman cât și toate celelalte componente ale mediului
natural și artificial
Principalele sursele de poluare atmosferică la nivelul comunei ROȘIA DE SECAȘ sunt
reprezentate de: traficul rutier, activitățile agricole și creșterea animalelor. Poluanții emiși în urma
arderii combustibililor autoturismemor și utilajelor sunt: monoxidul de carbon (CO), dioxidul de
carbon (CO2), oxizii de azot (NOx), hidrocarburi (COV), dioxid de sulf (SO2), particule încărcate
cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn) etc. Menționez că în perioada caldă a anului sunt
generate în special în timpul utilizării drumurilor neasfaltate pulberi sedimentabile. La nivelul
comunei ROȘIA DE SECAȘ cantitățile anuale generate de poluanți rezultați din traficul rutier sunt
nesemnificative.
Activitățile agricole reprezintă o altă sursă de poluare principală. Poluanți principali emiți
sunt: metan (CH4), respectiv amoniacul (NH3) rezultat din descompunerea dejecțiilor;
În perioada rece a anului sunt utilizate sobe, teracote sau centrale pe combustibil solid pentru
încălzirea locuințelor. În urma acestui proces termic sunt emiși în atmosferă o serie de poluanți,
precum monoxidul de carbon (CO), dioxidul de carbon (CO2)
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3.1.2 APA

Caracterizarea generală a apelor
Principalul râu care traversează comuna ROȘIA DE SECAȘ este râul Secașul Mic, care
străbate comuna studiată de la vest spre est. Acest râu curge paralel cu DJ 107 pe o anumită porțiune
a sa și primește afluenții de stânga, Valea Gîrdan, Valea Ungurei și Valea lui Sinul, toate acestea
având cursuri temporare, existând doar în perioadele cu ploi abundente. Dispoziția rețelei
hidrografice a dus la formarea teraselor și luncilor cu depunerile corespunzătoare. Lunca Secașului
Mic în comuna Roșia de Secaș se prezintă ca o vale cu lărgimi foarte variate între 200-600 m, în
care șerpuiește albia minoră a râului Secașul Mic.
Pe teritoriul comunei pe lângă râul principal Secașul Mic care străbate întreaga comună se
află mai multe văi printre care amintim următoarele: Valea lui Barău, Valea Padina, Valea Gârdan,
Valea Ungurei.

Fig. 3.1.2 Rețeaua hidrografică
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Calitatea apelor de suprafață
Conform Planului de management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, anexe/
volumul 1 furnizat de Administrația Bazinală de Apă Mureș -starea ecologică, respectiv starea
chimică a râului analizat este bună

Surse de poluare
Sursele de poluare a râurilor sunt reprezentate de deversarea apelor uzate menajere neepurate
în cursurile de apă, respectiv de abandonarea deșeurilor pe malul râurilor.
3.1.3 SOL

În comuna ROȘIA DE SECAȘ există mai multe categorii de soluri precum:
✓ Soluri brune argiloiluviale, formate pe pantele line ale culmilor deluroase, acoperite in trecut
de păduri de stejar. Materialul parental pe seama căruia s-au format acest tip de soluri este
foarte variat, fiind alcătuit din depozite cu textura mijlocie, predominant din roci bogate in
materiale calcice si ferimagnezice (gresii, marne, luturi etc.). aceste soluri au o fertilitate
redusa si sunt cultivate cu cereale sau rămân fâneața.
✓ Pseudorendzinele, formate pe culmile deluroase in condiții de climat variat, pe roci moi
(marne, marne argiloase etc.) cu conținut ridicat de argila si carbonat de calciu. Se
caracterizează printr-o humificare activa cu formare de mull calcic. Acest tip de soluri se
afla in mai multe stadii de evoluție si au fertilitate destul de buna. Arealele cu
pseudorendzine sunt utilizate ca suport pentru pășuni si fânețe
✓ Erodisolurile sunt neproductive sau slab productive si se întâlnesc pe suprafețele inclinate
pe care s-au putut menține depozite de roci dezagregate si neconsolidate. Stabilizarea si
ameliorarea acestui tip de soluri necesita o serie de lucrări specifice dintre care cea mai des
utilizata este înierbarea.
✓ Coluvisolurile sunt solurile formate pe materiale coluviale recente acumulate pe versanți sau
la baza acestora.
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Sursele de poluare a solului
Poluarea actuală a solului din surse agricole se limitează la managementul inadecvat al
dejecțiilor, respectiv utilizarea în exces a substanțelor chimice în agricultură. Depozitarea
neconformă a gunoiului de grajd duce la poluarea solului în imediata vecinătate, prin antrenarea în
sol a componentei lichide (a purinului). Terenurile agricole pentru care nu se respectă doza de
substanțe chimice sunt supuse poluării.
În prezent, pe suprafața intravilanului actual și a intravilanului propus, poluarea solului din
surse agricole este prezentă punctiform, și se manifestă local în proximitatea platformelor de
depozitare a dejecțiilor neconforme, respectiv pe suprafețele agricole unde se utilizează în exces
substanțe chimice. Gestionarea necorespunzătoare a deșeurilor generate constituie o altă sursă de
poluare a solului
3.1.4 BIODIVERSITATE
Vegetația din comuna Roșia de Secaș este specifică regiunii de dealuri și podișuri fiind
extinsă în afara localității, pe teritoriu. Trebuie precizat faptul că de la începutul locuirii acestor
meleaguri când aproape întreaga regiune era acoperită de păduri. Pe lângă vegetația forestieră mai
există cea de pășune reprezentată de suprafețe înierbate cu diferite tipuri de arbuști și arbori izolați.
Pe teritoriul comunei ROȘIA DE SECAȘ a fost identificat următoarea arie naturală
protejată: Podișul Secașelor ROSCI0211

Fig.3.1 Ariile naturale protejate de pe teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ
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3.1.4.1

SITUL

DE

IMPORTANȚĂ

COMUNITARĂ

PODIȘUL

SECAȘELOR

ROSCI0211
Situl de importanță comunitară ROSCI0211 “Podişul secaşelor” a fost declarat pentru a
conserva nouă habitate listate în anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE și efective ale șase
specii de nevertebrate și cinci specii de plante, enumerate în anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE.
Conform formularului standar Natura 2000, Situl "Podisul Secaşelor" este desemnat pentru
“protejarea a trei specii de plante vasculare din Anexa II a Directivei Habitate, şi anume:
Adenophora lilifolia, Crambe tataria, Iris aphylla ssp. hungarica. De asemenea, pajiştile
din poligoanele respective, găzduiesc habitate din Anexa I a Directivei Habitate, precum: - 40A0*
Tufărişuri subcontinentale peri-panonice - 6210 Pajişti uscate seminaturale și faciesuri cu
tufărișuri pe substrate calcaroase (Festuco-Brometalia) - 6240* Pajişti stepice subpanonice – 6440
Pajişti aluviale din Cnidion dubii – 6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis). Pădurile din cadrul sitului se încadrează în 4 tipuri de habitate:
91Y0– Păduri dacice de stejar și carpen, 91I0*- Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu
Quercus spp., 91E0 * Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae), 9170 – Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum. Pentru
tipurile 91Y0, 91I0* si 91E0* s-a acordat calificativul IN MOD cu ocazia seminariilor
biogeografice de la Sibiu din iunie 2008, fiind necesară desemnarea de noi situri.”
Prezența și efectivele sau suprafețele acoperite de habitate sau specii de interes comunitar
Conform formularului standard Natura 2000 al ROSCI0211 “Podişul Secaşelor”, habitatele
listate în anexa I a Directivei Consiliului 92/43/CEE prezente în sit sunt:
•

6240* Pajişti stepice subpanonice

Situația la nivelul sitului conf. form. standard
Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

Conservare

700

bună

bună
20

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

Se instalează la altitudini cuprinse între 100 și 400 de metri, pe terenuri plane cu versanți
cu expoziții variate, slab înclinați, pe soluri compuse din loess. Compoziția specifică este
reprezentată de: Festuca valesiaca, Agropyron cristatum, Stipa capillata, Botriochloa ischaemum,
Koeleria macrantha, Melica ciliata, Phleum phleoides, Medicago falcata, Astragalus onobrychis,
A. ponticus, Coronilla varia, Achillea setacea, Seseli tortuosum, Asperula cynanchica, Artemisia
austriaca, Poa angustifolia, Alyssum desertorum, A. alyssoides, Potentilla arenaria, Medicago
minima, Trifolium arvense, Arenaria serpyllifolia, Scleranthus annuus, Taraxacum serotinum
(Doniţă et. al, 2005).
•

6210* Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros
(Festuco Brometalia)

Situația la nivelul sitului conf. form. standard
Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

Conservare

700

bună

bună

Habitatul este important pentru orhidee. Se instalează la altitudini cuprinse între 310 și 1400
de metri (Doniţă et. al, 2005), sunt pajişti calcaroase, xerofile până la mezofile. Compoziție
floristică: Mesobromion - Anthyllis vulneraria, Arabis hirsuta, Brachypodium pinnatum, Bromus
inermis, Campanula glomerata, Carex caryophyllea, Carlina vulgaris, Centaurea scabiosa,
Dianthus carthusianorum, Eryngium campestre, Koeleria pyramidata, Leontodon hispidus,
Medicago sativa subsp. falcata, Ophrys apifera, O. insectifera, O. mascula, O. militaris, O. morio,
O. purpurea, O. ustulata, Polygala comosa, Primula veris, Sanguisorba minor, Scabiosa
columbaria, Veronica prostrata, V. teucrium. Xerobromion - Bromus erectus, Fumana procumbens,
Globularia punctata, Hippocrepis comosa. Festucetalia valesiacae - Adonis vernalis, Euphorbia
seguierana, Festuca valesiaca, Silene otites, Stipa capillata, S. joannis (Gafta et. al, 2008).
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•

6440 Pajişti aluviale din Cnidion dubii

Situația la nivelul sitului conf. form. standard
Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

Conservare

210

semnificativă

redusă

Habitat de tranziţie între pajiştile higrofile şi cele xerofile. Compoziţia floristică este
reprezentată de : Cnidium dubium (C. venosum), Viola persicifolia, Scutellaria hastifolia, Allium
angulosum, Gratifolia officinalis, Carex praecox, Juncus atratus, Lythrum virgatum (Gafta et. al,
2008).
•

6510 Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Situația la nivelul sitului conf. form. standard
Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

Conservare

70

semnificativă

redusă

Fâneţe de joasă altitudine, bogate în specii, pe soluri slab-moderat fertilizate. Compoziţie
floristică, specii ce aparţin asociaţiilor vegetale Arrhenatherion şi Brachypodio-Centaureion
nemoralis: Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens subsp. flavescens, Pimpinella major,
Centaurea jacea, Crepis biennis, Knautia arvensis, Tragopogon pratensis, Daucus carota,
Leucanthemum vulgare, Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis, Campanula patula,
Leontodon hispidus, L. nudicaulis, Linum bienne, Malva moschata (Gafta et. al, 2008).
•

40A0* Tufărişuri subcontinentale peri-panonice

Situația la nivelul sitului conf. form. Standard
Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

Conservare

70

semnificativă

redusă

Se instalează la altitudini cuprinse între 500 și 800 de metri pe versanţi colinari, pe soluri
acide sau calcaroase (Doniţă et. al, 2005). Compoziție floristică: Amygdalus nana (syn. Prunus
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tenella), Cerasus fruticosa, C. mahaleb, Spiraea media, Rosa spinosissima, R. gallica, R.
pimpinellifolia, Amelanchier ovalis, Cornus mas, Crataegus monogyna, Acer tataricum,
Cotoneaster integerrimus, C. tomentosus, C. niger, Allium sphaerocephalon, Anemone sylvestris,
Asparagus officinalis, Buglossoides purpurocaerulea, Geranium sanguineum, Peucedanum
carvifolia, Teucrium chamaedrys, Aster linosyris, Inula ensifolia, I. hirta, Melica picta, Nepeta
pannonica, Peucedanum cervaria, Phlomis tuberosa, Jurinea mollis, Vinca herbacea, Verbascum
austriacum, Salvia austriaca, Stipa dasyphylla, Aconitum anthora, Chrysanthemum corymbosum,
Vincetoxicum hirundinaria, Waldsteinia geoides, Syringa vulgaris, Euonymus verrucosus,
Viburnum lantana, Spiraea chamaedryfolia, S. crenata, Fraxinus ornus, Paliurus spina-christi,
Jasminum fruticans, Syringa josikaea, Genista radiata, Sorbus dacica, S. aria, S.
cretica, Paeonia peregrina, Teucrium polium, Asplenium ruta-muraria, Ceterach
officinarum (Gafta et. al, 2008).
•

91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen

Situația la nivelul sitului conf. form. Standard
Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

Conservare

4552

excelentă

bună

Se instalează la altitudini cuprinse între 200 și 700 de metri pe terenuri slab
înclinate.
Compoziție floristică: specii edificatoare - Quercus petraea; alte specii importante: Corydalis
cava, C. solida, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Allium ursinum, Galanthus nivalis,
Isopyrum thalictroides, Ficaria verna, Dentaria bulbifera, Ajuga reptans, A. genevensis,
Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, C. sylvatica, Convallaria majalis, Campanula
rapunculoides, Dactylis polygama, Lamium galebdolon, Lathyrus vernus, L. niger, Mercurialis
perennis, Millium effusum, Paris quadrifolia, Sanicula europaea, Bromus benekeni (Doniță et. al,
2005).
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•

9170 Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Situația la nivelul sitului conf. form. Standard

Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

350

bună

Conservare
bună

Acest tip de pădure se instalează pe terenuri cu pantă diversă, acoperite cu luvisoluri pseudogleizate, între 300 și 800 de metri. Compoziție floristică: specii edificatoare - Fagus sylvatica;
Specii importante: Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Dactylis polygama, Euphorbia
amygdaloides, Genista tinctoria, Lamium galeobdolon, Lathyrus niger, L. venetus, Luzula
luzuloides, Pulmonariaofficinalis, Scrophularia nodosa, Stellaria holostea, Viola reichenbacjiana,
Bromus benekeni (Doniță et al, 2005).
•

91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.
Situația la nivelul sitului conf. form. Standard

Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

210

bună

Conservare
bună

Se instalează la altitudini cuprinse între 100 și 200 de metri pe versanţi slab înclinaţi cu
expoziţii însorite (Doniţă et. al, 2005) şi soluri de tip cernoziom. Compoziţie floristică: Quercus
cerris, Q. pubescens, Q. robur, Q. pedunculiflora, Q. petraea, Acer campestre, A. tataricum, Sorbus
torminalis, Tilia tomentosa, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosa,
Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rhamnus cathartica, Ulmus minor,
Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dactylis polygama, Galium dasypodum, Geum
urbanum, Lathyrus niger, Polygonatum latifolium, Pulmonaria mollis subsp. mollis, Tanacetum
corymbosum, Tulipa bibersteinniana, Vincetoxicum hirundinaria, Viola jordanii (Gafta et. al,
2008).
•

91E0* Păduri aluviale cu Alnus glutinosa ţi Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)
24

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

Situația la nivelul sitului conf. form. Standard
Supraf. ocupată din sit (ha)

Reprezentativitate

14

bună

Conservare
bună

Păduri de luncă, se instalează la altitudini cuprinse între 700 și 1700 de metri, pe versanţi cu
umiditate mare (Doniţă et. al, 2005). Compoziţie floristică: stratul arborescent - Alnus glutinosa,
Alnus incana, Fraxinus excelsior; Populus nigra, Salix alba, S. fragilis; Ulmus glabra; stratul ierbos
– Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota,
C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium oleraceum, Equisetum telma teia, Equisetum spp., Filipendula
ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex
sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica (Gafta et. al, 2008).
De asemenea, ROSCI0211 “Podişul Secaşelor” cuprinde următoarele specii denevertebrate
enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE:
•

6199* Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație

Sit
Tip
P

Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

bună

neizolată

bună

Fluturele vărgat. Este un fluture cu o singură generație anuală. Adulții zboară diurn în
lunile iulie–august, când se hrănesc pe infolorescențele de Origanum spp. şi Eupatorium spp.
Larva fluturelui este polifagă, hrănindu-se cu Lamium spp., Urtica spp., Epilobium spp. Iernează
în stadiul de larvă, iar după iernare se hrănește pe arbuștii de Rubus spp., Lonicera spp. Preferă
liziera sau locuri bogate în vegetaţie, cu umiditate crescută, de exemplu marginea pârâurilor sau a
lacurilor.
•

4036 Leptidea morsei( Fenton, 1881)

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație
Tip
P

Sit
Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

bună

neizolată

bună
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Albiliţă mică. Zboară din mai până în iulie. Trăiește în pajiștile umede cu Lathyrusvernus
situate în apropierea lizierei pădurii, de obicei cvercete. Plantele gazdă sunt Lathyrus vernus,
Lathyrus niger (Tolman &Lewington, 2008).
•

4028 Catopta thrips (Hübner, 1818)

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație

Sit

Tip
P

Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

bună

neizolată

bună

Trăiește în pajiști în care se găsesc plante din genul Artemisia sp, în habitate naturale sau
semi-naturale. Perioada de zbor este iulie şi început de august.
•

4039* Nymphalis vaualbum (Denis & Schiffermuller, 1775)

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație

Sit
Tip
P

Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

bună

neizolată

bună

Fluturele ţestos, preferă lizierele de pădure din regiunea colinară, plantele gazda pentru larve
fiind Salix spp., Populus spp., Ulmus spp. Perioada de zbor este iunie-iulie ((Rakosy, 2013).

4043

Pseudophilotes bavius ( Eversmann, 1832)
Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație

Sit

Tip
P

Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

bună

neizolată

bună

Albăstrelul, preferă pajiştile pontice, planta gazdă fiind Salvia nutans. Populaţiile au
efective oscliante, fenomen cauzat de factorii climatici (Rakosy, 2013).
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•

6908 Morimus asper funereus (Mulsant, 1863)

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație

Sit

Tip
P

Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

bună

neizolată

bună

Croitorul de piatră, comun pădurile de foioase din etajele inferiore. Preferă arborii uscaţi.
Adulţii apar în perioada mai-iulie.
Conform formularului standard ROSCI0211 “Podişul Secaşelor” speciile de plante
enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE sunt:
•

1902 Cypripedium calceolus

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație

Sit

Tip
P

Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

bună

neizolată

bună

Papucul doamnei, specia este ocrotită ca monument al naturii. Preferă păduri şi tufărişuri din
subetajul gorunului. Specie geofita, mezofită, micro-mezotermă, acido neutrofila şi calcicolă.
•

6948 Pontechium maculatum subsp. maculatum

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație
Tip
P

Sit
Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

bună

neizolată

bună

Capul şarpelui, specie xeromezofită, sub termofilă. Întâlnită în pajişti şi fâneţe xerofile, dar
apare şi în tufişuri.
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•

4068 Adenophora lilifolia

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație

Sit

Tip
P

Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

redusă

neizolată

bună

Prezentă în etajul colinar, de la pajişti şi tufişuri la marginea pădurilor de foioase. Specie
mezofită.
•

4091 Crambe tataria

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație
Tip
P

Sit
Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

redusă

neizolată

bună

Târtan, prezentă în pajişti, pe coline însorite, erodate.
•

4097 Iris aphylla spp. hungarica

Situația populației la nivelul sitului conform Formularului Standard
Populație
Tip
P

Sit
Pop.

Conservare

Izolare

Global

2 >/= 0%

redusă

neizolată

bună

Stânjenel, prezentă în pajişti nauturale stepice şi în poienile pădurilor termofile.

Alte specii

importante de floră şi faună enumerate în formularul standard ROSCI0211 sunt: Ephedra distacya,
Prunus tenella, Lythrum hyssopifolia.
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3.1.4.3 Estimarea impactului potențial al planului asupra speciilor și habitatelor din
aria naturală protejată de interes comunitar.
Revenind la analiza impactului potențial, vom arăta că impactul semnificativ poate fi definit
ca fiind orice efect care poate fi prezis în mod rezonabil, în urma desfășurării activității și care ar
putea afecta obiectivele de conservare ale siturilor sau ale rezervației naturale. Pentru identificarea
primară a semnificației unui potențial impact, în raport cu obiectivele de conservare ale sitului de
importanţă comunitară ROSCI0211 “Podişul secaşelor”, vom lua în considerare, într-o primă faza,
localizarea, suprafaţa, structurile specifice, funcţiile și în cele din urmă habitatul favorabil al fiecărei
specii vizate în parte.
Referindu-ne strict la situația luată în analiză, impactul poate fi clasificat în:
•

direct şi indirect;

•

pe termen scurt sau lung;

•

rezidual;

•

cumulativ.

Efectele negative semnificative ar putea fi în cazul nostru sistematizate astfel:
•

pierderi din suprafața habitatelor –cod impact: A

•

pierderi ale diversității biologice a habitatelor –cod impact: B

•

fragmentarea habitatelor –cod impact: C

•

pierderi din suprafaţa habitatelor favorabile (cuibărit și hrănire) –cod impact: D

•

fragmentarea habitatelor favorabile –cod impact: E

•

disturbare –cod impact: F

•

modificarea condiţiilor ecologice –cod impact: G

•

întreruperi ecosistemice funcţionale –cod impact: H

•

poluarea aerului, apei și solului –cod impact: I

•

diminuarea resursei trofice –cod impact: J

În cele ce urmează vom face o analiză sintetică a impactului potențial pentru fiecare dintre
habitatele și speciile de interes conservativ. Impactul potențial identificat va fi redat prin intermediul
unui cod de culori astfel:
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• Impact negativ semnificativ
• Impact negativ nesemnificativ
•

Neutru

•

Impact

pozitiv

nesemnificativ

Impact pozitiv semnificativ
vom analiza în continuare potenţiala influenţa

În lumina celor prezentate mai sus,

a activităţii proiectului propus asupra habitatelor şi speciilor de interes conservativ:
•

Pajiști și tufărișuri :6240* Pajişti stepice subpanonice, 6210* Pajişti uscate seminaturale şi

faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia), 6510 Pajişti de altitudine joasă
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis).
Activitate

Impact
Direct

Indirect

Term. lung

Term. scurt Rezidual

Cumulativ

*
Semnificație:
Habitatele ar putea fi afectate prin introducerea unor specii de plate ce nu se regăsesc în
flora spontană a ariei naturale. În cazul în care măsurile nu sunt respectate, impactul poate avea efect
negativ semnificativ în viitor, afectând astfel viabilitatea tipului de habitat. Dacă practicile de
exploatare devin intensive, cu utilizarea abundentă a îngrăşămintelor, diversitatea speciilor scade
rapid. Direcția de dezvoltare propusă prin reactualizarea PUG-ului prin care se propune protejarea,
menținerea și refacerea pajiștilor gestionate în mod tradițional, cu funcțiile lor ecologice multiple
poate avea un impact pozitiv, pe termen lung asupra habitatelor de pajiște.
Măsuri de prevenire sau reducere a impactului negativ:
1.

Interzicerea pășunatul intensiv;

2.

Interzicerea utilizării produselor biocide, hormoni şi substanţe chimice.

3.

Interzicerea şi prevenirea incendierilor, care ajută la invazia unor specii ruderale.

4.

Promovarea practicilor tradiționale agricole.
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•

Insecte: 4036 Leptidea morsei( Fenton, 1881), 4028 Catopta thrips (Hübner, 1808), 4043

Pseudophilotes bavius ( Eversmann, 1832)

Activitate

Impact
Direct

Indirect

Term. lung

Term. scurt Rezidual

Cumulativ

*
Semnificație:
Aceste specii sunt periclitate prin abandonarea practicilor tradiţionale de utilizare a terenului
, în deosebi prin intensificarea păşunatului intensiv, cositului mecanic, instabilitatea habitatului şi
pierderi din suprafaţa habitatului. Impactul poate fi negativ semnificativ direct asupra exemplarelor
potenţial prezente prin folosirea biocidelor, hormonilor și chimicalelor şi un impact negativ direct,
pe termen lung prin degradarea habitatului. Direcția de dezvoltare propusă prin reactualizarea PUGului prin care se propune menținerea unei interacțiuni armonioase între comunitățile umane locale
și natură prin protecția peisajului terestru și continuarea utilizării tradiționale a terenurilor poate
avea un impact pozitiv, pe termen lung.
Măsuri de prevenire a impactului negativ:
1.

Promovarea practicilor tradiționale de păşunat, respectiv evitarea sau

limitarea cositului mecanic și interzicerea păşunatului intensiv.
2.

Interzicerea incendierii terenului.

3.

Interzicerea utilizării pesticidelor și a altor substanțe chimice pe pajiștile din

sit.
•

Plante: 4067 Echium russicum, 4068 Adenophora lilifolia, 4091 Crambe tataria, 4097 Iris

aphylla spp. Hungarica
Activitate

Impact
Direct

Indirect

Term. lung

Term. scurt Rezidual

Cumulativ

*
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Semnificaţie:
Factorii perturbatori precum cosirea intensivă, în special în luna iunie, păşunatul intensiv şi
abandonarea sistemelor pastorale înglobează un impact negativ nesemnificativ direct, pe termen
lung. Acest impact este caracterizat prin pierderea diversităţii biologice. Se poate considera toată
perioada de vegetație ca perioadă critică, afectată intens de pășunat, mai ales cu ovine. Direcția de
dezvoltare propusă prin reactualizarea PUG-ului prin care se propune menținerea unei interacțiuni
armonioase între comunitățile umane locale și natură prin protecția peisajului terestru și continuarea
utilizării tradiționale a terenurilor poate avea un impact pozitiv, pe termen lung.
Măsuri de prevenire a impactului negativ:
1.

Menținerea ecosistemelor ierboase, prevenirea instalării arborilor şi arbuștilor.

2.

Interzicerea incendierii terenului și a utilizării pesticidelor și a altor substanțe chimice pe

pajiștile din sit.
3.

Promovarea practicilor tradiționale de păşunat, respectiv evitarea sau limitarea cositului

mecanic și interzicerea păşunatului intensiv.
4.

Interzicerea modificării destinaţiei pajiştilor specifice speciei în alte tipuri de ecosisteme.

5.

Interzicerea oricărei forme de recoltare a sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în

oricare dintre stadiile ciclului biologic.
Habitate forestiere: 91Y0 Păduri dacice de stejar și carpen, 9170 Păduri de stejar cu carpen

•

de tip Galio-Carpinetum, 91I0* Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp., 9170 Păduri
de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum
Semnificație:
Activitate

Impact
Direct

Indirect

Term. lung

Term. scurt Rezidual

Cumulativ

*
Habitatele ar putea fi afectate prin introducerea unor specii de plate ce nu se regăsesc în
flora spontană a ariei naturale. În cazul în care măsurile nu sunt respectate, impactul poate avea efect
negativ semnificativ în viitor, afectând astfel viabilitatea tipului de habitat. Direcția de dezvoltare
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propusă prin reactualizarea PUG-ului prin care se propune conservarea habitatelor forestiere și
limitarea exploatării acestora și împădurirea unor suprafețe noi în cadrul comunei poate avea un
impact pozitiv semnificativ asupra habitatelor forestiere.
Măsuri de prevenire a impactului negativ:
1. Interzicerea plantării de specii alohtone de arbori și arbuşti.

3.1.5 POPULAȚIA
Conform memoriului general întocmit de At el i e r C ri st i an + C ri st i an Arhi t ect ură ,
populația stabilă după domiciliu la 1 ianuarie 2019 era de 1591 locuitori, cu o distribuție echilibrată
pe sexe, 797 persoane de sex masculin și 804 persoane de sex feminin. Populația după domiciliu la
data de 1 ianuarie a anului de referință reprezintă numărul persoanelor cu cetățenie română și
domiciliu pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale.

Domiciliul

persoanei este adresa la care aceasta declară că are locuința principală, trecută în actul de identitate
(CI, BI), așa cum este luată în evidența organelor administrative ale statului. În stabilirea valorii
acestui indicator nu se ține cont de reședința obișnuită, de perioada și/sau motivul absenței de la
domiciliu.
Tabelul 3.1.5 Structura populației pe criterii de vârstă și sex
Grupa de vârstă

Masculin

Feminin

Total

0 – 19 ani

213

216

423

20 – 29 ani

116

89

191

30 – 39 ani

95

91

202

40 – 49 ani

127

83

222

50 – 59 ani

83

52

153

peste 60 ani

163

273

400

Total populație

797

804

1591

*Date prelucrate din sursa: Institutul Național de Statistică
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În grupa de vârstă "85 ani și peste" avem un total de 43 persoane din care 12 persoane de
sex masculin și 31 de sex feminin.

*Date prelucrate din sursa: Institutul Național de Statistică
Fig. 3.1.5 Evoluția numărului populației comunei Roșia de Secaș pe perioada 1992 – 2019:

*Date prelucrate din sursa: Institutul Național de Statistică
Structura confesională a populației, conform datelor obținute la Recensământ se prezintă
astfel: Ortodocși 87,15 % ; Penticostali 6,54 % ; Baptiști 2,07 % ; Altă religie 1,13 % ; Necunoscut
3,11 %
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Rata natalității: - reprezintă născuții vii dintr-un an calendaristic, care revin la 1000 locuitori la 1
iulie din anul respectiv.
Evoluția ratei natalității în comuna Roșia de Secaș comparativ cu evoluția ratei natalității, în
mediu rural, pentru Regiunea Centru și județul Alba:
Tabelul 3.1.5 B. Evoluția ratei natalității în comuna Roșia de Secaș
Ani
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Regiunea Centru

10,9

11,1

11,1

11

10,5

11,1

11,1

10,9

Județul Alba

8,3

8,3

8,3

8,2

7,9

9,7

9,6

9,4

Comuna Roșia de

10,56 11,11

9,84

8,62

7,42

13,1

9,33

14,88

Secaș
Rata generală de fertilitate reprezintă numărul născuților vii dintr-un an raportat la populația
feminină de 15 - 49 ani de la 1 iulie din statistica curentă a anului respectiv și se exprimă în numărul
de născuți-vii la 1000 femei de vârstă fertilă (15 - 49 ani).
Tabelul 3.1.5 C. Rata generală de fertilitate
Ani

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Rata de fertilitate în comuna 72,6

59,4

60,0

52,8

45,2

37,6

65,2

45,6

71,4

33,8

34,0

36,7

35,8

34,4

35,2

35,1

35,0

37,5

38,2

46,8

45,9

43,6

40,0

40,0

40,1

Roșia de Secaș
Rata de fertilitate în mediu rural, 33,7
în județul Alba
Rata de fertilitate în mediu rural, 39,4
în Regiunea Centru
*Date prelucrate din sursa: Institutul Național de Statistică
Durata medie a vieții reprezintă numărul mediu de ani pe care îi are de trăit un nou născut,
dacă ar trăi tot restul vieții în condițiile mortalității pe vârste din perioada de referință.
Tabelul 3.1.5 D Durata medie a vieții pentru Regiunea Centru
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Total

73,21

Masculin

69,6

Feminin

77,19

*Date prelucrate din sursa: Institutul Național de Statistică
Sporul natural al populației:
Sporul natural al populației - indicator care măsoară diferența algebrică între numărul
născuților vii și cel al morților din rândul unei populații determinate, într-o perioadă de timp
anumită.

*Date prelucrate din sursa: Institutul Național de Statistică
Forța de muncă
Resursele de muncă la 1 ianuarie reprezintă acea categorie de populație care dispune de
ansamblul capacitaților fizice și intelectuale care îi permit să desfășoare o muncă utilă în una din
activitățile economie naționale.
Resursele de muncă includ: populația în vârstă de muncă, aptă de a lucra, precum și persoanele sub
și peste vârsta de muncă aflate în activitate.
Vârstele de muncă sunt:
✓ Pentru perioada 1990 - 2000: 16- 54 ani pentru femei, respectiv 16- 59 ani pentru bărbați;
✓ Pentru perioada 2001 - 2009: 16- 57 ani pentru femei, respectiv 16- 62 ani pentru bărbați;
✓ Pentru perioada 2010: 16-58 ani pentru femei și 16-63 ani pentru bărbați;
✓ Pentru perioada 2011-2012: 16-59 ani pentru femei, respectiv 16-64 ani pentru bărbați
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Tabelul 3.1.5 E Evoluția resurselor de muncă la nivelul Regiunii Centru :
1990

2000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Regiun

1648, 1611, 1669, 1667, 1662, 1657, 1490, 1480, 1490, 1476, 1453,

ea

2

2

4

4

9

1

9

0

1

1

9

Centru
Județul

246,1 238

244,3 243,4 242

240,3 208,0 205,8 206,8 203,8 199,2

Alba
*Date prelucrate din sursa: Institutul Național de Statistică
Populația activă în comuna Roșia de Secaș este de aproximativ 1117 persoane, din care 496
persoane de sex feminin și 621 persoane de sex masculin.
Începând cu 1 martie 2002 a intrat în vigoare Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În sensul prevederilor noii legi, șomer
înregistrat este persoana care îndeplinește cumulativ câteva condiții, de exemplu: este în căutarea
unui loc de munca de la vârsta de minimum 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare;
starea de sănătate și capacitățile fizice și psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci etc.
Tabelul 3.1.5 E Situația șomerilor la nivelul comunei Roșia de Secaș
Perioada
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

48

101

92

131

108

107

97

89

61

69

Masculin 34

73

65

92

80

78

71

59

41

50

Feminin

28

27

39

28

29

26

30

20

19

Total

14

*Date prelucrate din sursa: Institutul Național de Statistică
3.1.6. PATRIMONIU CULTURAL
Pe teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ sunt trei monumente istorice
conform Listei Monumentelor Istorice 2015 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I,
nr.113 bis/15.II.2016.
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Tabelul 3.1.6 Monumente istorice din comuna Roșia de Secaș
Adresă

Nr. crt

Denumirea

Cod LMI

1.

Ansamblul bisericii din lemn AB -II-a -B- 00370
,,Sf. Gheorghe”

Sec.
XIX

2.

Biserica din
Gheorghe”

Sec.
XVIII,
ext. 1820

3.

Clopotnița de lemn

lemn

”Sf. AB

-II-a
00370.01

AB
-II-a
00370.02

Sat
Tău,
str.
Gruiului, nr.116,
com. Roșia de
Secaș
-B- Sat
Tău,
str.
Gruiului, nr.116,
com. Roșia de
Secaș
-B- Sat
Tău,
str.
Gruiului, nr.116,
com. Roșia de
Secaș

Datare
XVIII-

Sec. XVIII

Biserica din lemn ”Sf. Gheorghe”

3.1.7 PEISAJ

Peisajul este definit ca o structură spațială exprimată printr-o fizionomie proprie, individualizată
ca urmare a interacțiunii factorilor abiotici, biotici și antropici, care este valorificată în mod diferențiat,
în funcție de modul în care este percepută. Peisajul geografic este expresia vizibilă a mediului geografic
și este înțeles și perceput astfel: - imaginea unui întreg alcătuit din elemente dinamice, fiecare având
propria expresie și propriul rol în contextul general; - este o proiecție vizuală a unor relații psihologice
pe care omul le întreține cu teritoriul în care trăiește; - un teritoriu și acțiunea de percepere a acestuia;
- ansamblul caracteristicilor terenului descoperit vederii; acțiunea de percepere a unui teritoriu sau
observarea trăsăturilor care îl caracterizează; acțiunea de a sublinia identitatea teritorială (N.Baciu,
2014). Conform tipologiei clasice peisajul comunei ROȘIA DE SECAȘ se încadrează în peisaj
antropizat.
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3.1.8 ECHIPARE EDILITARĂ
3.1.8.1 ALIMENTARE CU APĂ

Comuna ROȘIA DE SECAȘ dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apa curenta,
care deservește locuințele existente pe teritoriul comunei. Lungimea rețelelor de distribuție apă pe
teritoriul comunei Roșia de Secaș este de 29 583 ml, iar aducțiunea de apă potabilă Cergău – G.A
Roșia de Secaș este de 6100 ml.
Tipurile de țeavă utilizată și presiunea nominală sunt:
✓ 110 ml - țeavă PE Dn 40 mm, Pn 6
✓ 3313 ml - țeavă PE Dn 63 mm, Pn 6;10
✓ 560 ml - țeavă PE Dn 90 mm, Pn 6
✓ 24 600 ml - țeavă PE Dn 90 mm, Pn 6;10
Necesarul total de apă este de Q med =564,87 m3/zi; Q max =718,60 m3/zi;

Fig. 3.1.8 Rețeaua de distribuire apă pe teritoriul localității Tău
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Fig. 3.1.9 Rețeaua de distribuire apă pe teritoriul localității Ungurei

Fig. 3.1.10 Rețeaua de distribuire apă pe teritoriul localității Roșia de Secaș
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3.1.8.2 CANALIZAREA

Sistem de canalizare există doar în localitatea Roșia de Secaș, iar în restul localităților
aparținătoare (Tău și Ungurei) se utilizează closete sau fose septice vidanjabile.
Apele pluviale sunt colectate și vidanjate prin șanțurile aflate pe marginea drumurilor.
3.1.8.3 ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICĂ
Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor din comuna ROȘIA DE SECAȘ se
realizează din Sistemul Energetic National prin intermediul liniilor electrice. Numărul de
consumatori la nivelul comunei analizate este 838 consumatori ( în Roșia de Secaș sunt 368
consumatori, în Tău sunt 285 consumatori, iar în Ungurei sunt 185 consumatori).
Tabelul 3.1.8 Rețelele electrice care traversează comuna studiată
Nr. crt

Denumire linie electrică(LE)

Tip LE

Lungime(km)

Tip stâlpi

1.
2.
3.

LEA sub 1KV și ilum. Roșia de Secaș
LEA sub 1KV și ilum. Ungurei
LEA sub 1KV și ilum. Tău-Roșia

LEA 0,4 kV
LEA 0,4 kV
LEA 0,4 kV

16.9
11.2
14.7

beton
beton
beton

4.

LEA 20 KV Apold

LEA 20 kV

8.5

beton

Tabelul 3.1.9 Posturi de transformare
Nr. crt

Denumire

Tip post

Putere trafo(kVA)

Ĭncărcare(%)

1.

PTA 1 Tău - Roșia

Aerian

100

68

2.

PTA 1 Roșia de Secaș

Aerian

250

72

3.

PTA 1 Ungurei

Aerian

160

65

3.1.8.4 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE

Comuna ROȘIA DE SECAȘ în prezent nu este racordată la sistemul național de distribuție
a gazelor naturale. Se propune implementarea proiectului aferent distribuirii gazelor naturale în cele
trei localități aparținătoare comunei Roșia de Secaș
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3.1.8.5 TELEFONIE

Cererea actuală de comunicații la nivelul comunei Roșia de Secaș este satisfăcută de rețelele
existente de telefonie fixă. Furnizorul principal de telefonie la nivelul județului este Telekom
(Romtelecom) care deține o infrastructură complexă. Principalele rețele de telecomunicații sunt cele
care fac legătura între următoarele localități, fiind amplasate subteran în lungul drumurilor de acces
spre localitățile respective: Sebeș – Cunța – Șpring – Roșia de Secaș – Cergău – Blaj – Crăciunelu
de Jos – Căpud – Rădești – Aiud- cabluri telefonice de fibră optică.

3.1.8.6 ALIMENTAREA CU ENERGIE TERMICĂ

Alimentarea cu energie termică a gospodăriilor din comuna ROȘIA DE SECAȘ se realizează
individual, fie prin utilizarea sobelor sau centralelor cu combustibili solizi sau prin utilizarea
convertoarelor electrice. Amintim că în prezent comuna Roșia de Secaș nu dispune de rețea de
alimentare cu gaze naturale.

3.1.8.7 GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

Primăria ROȘIA DE SECAȘ are încheiate contracte cu operatori economici autorizați
pentru colectarea, transportul, eliminarea deșeurilor municipale amestecate, respectiv pentru
colectarea, valorificare/eliminarea deșeurilor reciclabile. Dintre contractele deținute de primăria
Roșia de Secaș amintesc:
✓ Contr.nr 228/01/02/2018: obiect- servicii de colectare si transport SOMA S.R.L BACĂU)
✓ Contr.nr 461/28/02/2018: obiect- servicii de eliminare a deșeurilor (SOMA S.R.L BACĂU)
✓ Contr.nr 426/28/02/2018: obiect - servicii de transport/transfer (SC SOMA S.R.L BACĂU)
✓ Contr.nr v1/11.02.2015: obiect -reciclare deșeuri tip PET (SC PRODCOMIMPEX S.R.L )
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3.1.9 BILANȚ TERITORIAL

Conform memoriului general întocmit de Atelier Cristian + Cristian Arhitectură, din totalul
de 5230 de hectare al Unității Teritorial Administrative Roșia de Secaș, o majoritate covârșitoare
intră în categoria de folosință - terenuri agricole, cu un procent de 85%, situație specifică unităților
teritoriale administrative cu caracter rural.
Distribuția zonelor funcționale în cadrul intravilanului actual al comunei Roșia de Secaș este
prezentată astfel : locuințele ( 76%) ; căi de comunicații și transporturi ( 7%) ; zona agroindustrială
(7%) ; gospodărie comunală (4%); dotări publice și servicii ( 4%). Situația detaliată a intravilanului
existent este detaliată în subcapitolul 3.1.10, iar situația privind intravilanul propus este detaliată în
subcapitolul 3.1.11.

Fig. 3.1.9 Distribuția zonelor funcționale în cadrul intravilanului actual al UAT Roșia de Secaș
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3.1.10 INTRAVILAN EXISTENT

TRUPURI COMPONENTE
Conform memoriului general întocmit de Atelier Cristian + Cristian Arhitectură, trupurile
componente ale intravilanului existent, în conformitate cu Planul Urbanistic General al Comunei
Roșia de Secaș, elaborat în anul 1998, sunt următoarele:
Localitatea de reședință – Localitatea Roșia de Secaș, cu o suprafață totală de 93 ha, este
situată în zona de nord-est a U.A.T. Roșia de Secaș, de-a lungul DJ 107A.
Localități componente – Comuna Roșia de Secaș are două localități aparținătoare: satul
Tău, cu o suprafață de 62 ha, situat la limita teritorială nord-vestică a U.A.T. Roșia de Secaș, de-a
lungul DJ 107A ( situat la o distanță de circa 2,5 km de localitatea de reședință) și satul Ungurei, cu
o suprafață de 40 ha, amplasat în zona sudică a teritoriului comunei, către Comuna Doștat, de-a
lungul DJ 106L ( la o distanță de 5 km de reședință). Nu există alte trupuri în teritoriu, care să
adăpostească alte funcțiuni.
ZONA ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE SI DEPOZITE ȘI ACTIVITĂȚI AGRO-ZOOTEHNICE –
.............În cadrul reglementărilor Planului Urbanistic General aflat în vigoare, spatiile destinate
pentru mica industrie și cele destinate activităților agro-zootehnice sunt tratate unitar, neputând fi
realizată o analiză separată a acestor două funcțiuni. Aceasta sunt prezente în cadrul tuturor
localităților componente, având un total de 13.45 ha, adică 6,86% din teritoriul intravilan actual al
Comunei Roșia de Secaș. În cadrul localității Tău existau o moară și o presă de ulei, în Ungurei era
activă o moară.
Fostele C.A.P.-uri prezente pe teritoriul comunei Roșia de Secaș nu au făcut parte din
intravilanul localității, activitățile lor cu caracter agricol permițând la momentul întocmirii vechiului
Plan Urbanistic General să fie păstrate în extravilan. Cu ocazia întocmirii noului Plan Urbanistic
General cele doua foste C.A.P.-uri vor fi introduse în intravilan, amenajările acestora permițând
derularea atât a activităților agricole cât și a unor activități de tip depozitare sau mică producție
nepoluantă.

44

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

LOCUINȚE
Procentul în intravilanul actual alocat zonelor de locuințe este de 75,9%, respectiv 148,9 ha.
Fondul construit este unul omogen, fiind constituit din locuințe individuale, realizate în sistem
individual sau cuplat. Regimul de înălțime este mic, parter sau parter cu un singur etaj, clădirile cu
3 niveluri reprezentând o excepție. Sistemul de construire este cel specific localităților din
Transilvania, cărămidă, acoperiș tip șarpantă, din lemn, cu învelitori tip țiglă (profilată, solzi etc.)
Clădirile nou edificate beneficiază de dotări și finisaje actuale. Cu toate acestea numărul locuințelor
care necesită intervenții în vederea asigurării confortului în utilizare este predominant. Parcelele
locuințelor individuale sunt specifice parcelarului rural transilvănean, cu deschideri la stradă de 7 –
10 metri și adâncimi mari, de 100-200 metri. Zona anexelor gospodărești este dispusă în spatele
locuințelor și marchează delimitarea față de zona agricolă a parcelei, pe care se află grădini, livezi
sau fânațuri.
Prevederile Planului Urbanistic General existent includ prevedea potrivit căreia fundurile de
lot sunt grevate de interdicție temporară de construire, destinația acestora fiind de grădini.
Din punct de vedere al arhitecturii satul prezintă de regulă o dispunere a caselor la stradă.
Se regăsesc în principal patru tipuri de case:
✓ casă țărănească veche cu două camere, construcție de lut acoperită cu paie, specifică pentru
începutul secolului trecut;
✓ casă cu două camere construită din cărămidă, cu cămară și pivniță, specifică perioadei interbelice;
✓ casă de cărămidă cu trei camere, acoperită cu țiglă, contemporană;
✓ case moderne, construcții impozabile, construite cu materiale de calitate superioară.
CĂI DE COMUNICAȚII ȘI TRANSPORTURI
Circulațiile cuprinse în cadrul intravilanului actual al Comunei Roșia de Secaș au caracter
specific zonelor rurale. Traseele sunt neregulate, trama stradală fiind generată organic, în timp, pe
măsură ce zona de locuințe a localităților a crescut. Străzile nu sunt amenajate, îmbrăcămintea fiind
una provizorie. Excepția o reprezintă traseele drumurilor județene ce străbat toate cele trei localități
componente. Acestea sunt asfaltate, dar nu beneficiază de prezența trotuarelor și rigolelor sau a
suficiente puncte de traversare amenajate. Din totalul intravilanului actual, doar 6,76 % este alocat
zonei de căi de comunicație și transporturi.
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SPAȚII VERZI ȘI SPORT
La momentul actual spațiilor verzi le este alocat un procent de 2,60 % (5,1 ha), această
suprafață incluzând și terenurile acoperite de ape. Ca urmare a caracterului rural al localităților nu
s-a impus amenajarea de spații verzi publice, grădinile locuințelor asigurând această funcțiune.
Spațiile verzi existente reprezintă, în fapt, zonele needificabile ale albiilor râurilor ce străbat cele
trei sate. Nu există dotări sportive în cadrul intravilanului actual.
GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Cele 7,2 ha alocate gospodăriei comunale reprezintă, în fapt, suprafețele ocupate de
cimitirele localităților. Acestea sunt distribuite după cum urmează: Roșia de Secaș – trei cimitire,
două ortodoxe și unul penticostal, Tău – un cimitir ortodox, Ungurei – un cimitir ortodox și un
cimitir evanghelic.
ECHIPARE EDILITARĂ
Nu există parcele intravilane ocupate de dotări cu caracter de echipare edilitară. ZONA
DOTĂRILOR PUBLICE/SERVICII – se suprapune, în cazul tuturor celor trei localități, cu zona
centrală a acestora. Aici sunt grupate atât dotările și echipamentele publice (primăria, școlile,
căminele culturale, poșta, secția de politie, bisericile etc) precum și punctele de mic comerț de
proximitate și servicii. Ca urmare a caracterului rural, procentul de intravilan ocupat de dotări
publice este unul mic, de doar 4,13 % (8,1 ha).

46

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

Tabelul 3.1.10 A Bilanț teritorial – suprafețe cuprinse în intravilanul existent – loc.Roșia de Secaș*

*(extras din P.U.G-ul existent)
Tabelul 3.1.10 B. Bilanț teritorial – suprafețe cuprinse în intravilanul existent – localitatea Tău*

*(extras din P.U.G-ul existent)
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Tabelul 3.1.10.C. Bilanț teritorial – suprafețe cuprinse în intravilanul existent – localitatea Ungurei*

*(extras din P.U.G-ul existent)
Bilanțul teritorial al zonificării intravilanului actual este unul specific localităților rurale, în
care predomină zona locuințelor individuale. Dotările publice sunt cele strict necesare funcționării
localităților aparținătoare. Procentul redus de suprafețe alocate activităților agricole și de mică
industrie este determinat de faptul că suprafețele fermelor nu au fost incluse în perimetrul
intravilanului.
Tabelul 3.1.10.D. Bilanț teritorial–suprafețe cuprinse în intravilanul existent -UAT Roșia de Secaș*

*(extras din P.U.G-ul existent)
Disponibilitățile de teren, la nivelul comunei, permit realizarea extinderilor de intravilan
propuse în cadrul noului Plan Urbanistic General.
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3.1.11.INTRAVILAN PROPUS

Conform memoriului general întocmit de At el i er C ri st i an + C ri sti an Arhi t ect ură ,
prin Actualizarea Planului Urbanistic General aferent comunei ROȘIA DE SECAȘ se propune
introducerea în intravilan a unei suprafețe de 142,3 ha, rezultând astfel o suprafață totală de 338,3
ha aflată în intravilan.
Distribuția zonelor funcționale, în cadrul intravilanului propus păstrează raporturile existente
în cadrul intravilanului existent. Zona alocată locuințelor și funcțiunilor complementare este cea mai
consistentă, cu 71% din totalul suprafeței intravilanului. Față de intravilanul existent, noul intravilan
alocă 11% activităților de producție și agricole, față de 7% anteriori. Creșterile de suprafețe alocate
instituțiilor de interes public și serviciilor precum si căilor de transport sunt minime, de doar 1%,
restul zonelor funcționale păstrându-și procentele alocate. În concluzie, principale schimbare
intervenită o reprezintă alocarea unui procent cu o treime mai mare unităților agrozootehnice și
industriale.
Creșterea cea mai mare a suprafeței intravilanului s-a realizat în satul Ungurei; suprafață
actuală a satului este aproximativ dublată. Pentru localitatea de reședință creșterile au fost cele mai
mici.

Față de vechiul intravilan au fost prevăzute trupuri în teritoriu. Toate sunt situate în

proximitatea localităților principale și adăpostesc funcțiuni mixte, agricole sau de mică
industrie/depozitare.
Pentru toate cele trei localități componente au existat și suprafețe care au fost scoase din
intravilan. Aceste terenuri erau situate în zone ce nu prezentau interes pentru locuitorii comunei și
nu au fost valorificate pe parcursul celor 20 scurși de la elaborarea vechiului Plan Urbanistic
General. S-a considerat ca fiind în interesul proprietarilor eliminarea acestor terenuri din intravilan,
fapt ce va duce la diminuarea taxelor și impozitelor locale achitate de către aceștia.
Trupurile în teritoriu, au fost prevăzute 6 trupuri în teritoriu, în cadrul actualului Plan
Urbanistic General:
•

TRUP 2 ROȘIA DE SECAȘ – 3,9 ha, situat de-a lungul DJ 107 B, la circa 250 de metri vest

de intrarea în comuna Roșia de Secaș, aparține zonei funcționale mixte: unități agrozootehnice
și industriale
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•

TRUP 4 – FERMA TĂU – 3,13 ha, situat de-a lungul DJ 107 B, pe latura dreaptă pe sensul

de mers către Roșia de Secaș, la distanță de doar 350 m de ieșirea din localitatea Tău; aparține
zonei funcționale mixte: unități agrozootehnice și industriale
•

TRUP 5 – FERMA TĂU – 7.63 ha, situat de-a lungul DJ 107 B, pe latura stângă pe sensul

de mers către Roșia de Secaș, la distanță de doar 300 m de ieșirea din localitatea Tău; trupul
aparține zonei funcționale mixte: unități agrozootehnice și industriale și reprezintă parcelele
ocupate de grajdurile și dotările fostului C.A.P. Tău
•

TRUP 7 – FERMA UNGUREI – 10.45 ha, situat de-a lungul DJ 106 L, pe latura stângă pe

sensul de mers către Roșia de Secaș;

trupul aparține zonei funcționale mixte: unități

agrozootehnice și industriale și reprezintă parcelele ocupate de grajdurile și dotările fostului
C.A.P. Ungurei, precum și terenuri adiacente, potrivite utilizărilor permise pentru zona
funcțională cărora le aparțin
•

TRUP 7 – FERMA UNGUREI II – 3.71 ha, situat de-a lungul DJ 106 L, pe latura dreaptă

pe sensul de mers către Roșia de Secaș; trupul aparține zonei funcționale mixte: unități
agrozootehnice și industriale și reprezintă parcelele ocupate de grajdurile și dotările fostului
C.A.P. Ungurei, precum și terenuri adiacente, potrivite utilizărilor permise pentru zona
funcțională cărora le aparțin
•

TRUP 8 – FERMA UNGUREI III – 1,3 ha, trup accesibil prin intermediul drumurilor de

exploatare, situat la o distanță de circa 1,5 km de satul Ungurei, în vecinătatea limitei
administrative a U.A.T. Roșia de Secaș cu Comuna Șpring. Funcțiunile permise în cadrul acestui
trup sunt cele agricole.
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Tabelul 3.1.11.A. Bilanț teritorial–suprafețe cuprinse în intravilanul propus -loc. Roșia de Secaș*

Tabelul 3.1.11.B. Bilanț teritorial–suprafețe cuprinse în intravilanul propus -loc. Tău*
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Tabelul 3.1.11.B. Bilanț teritorial–suprafețe cuprinse în intravilanul propus -loc. Ungurei*

ZONA ACTIVITĂȚI INDUSTRIALE SI DEPOZITE ȘI ACTIVITĂȚI AGRO-ZOOTEHNICE
Este subzona care a beneficiat de cele mai mari extinderi de suprafețe. În cadrul noului
intravilan ii sunt alocate 35,6 ha, aproape o triplare față de suprafața existentă în vechiul P.U.G.
Toate cele 6 trupuri în teritoriu sunt dedicate zonei de activități industriale și activități agrozootehnice. Distribuția lor în cadrul perimetrului comunei este echilibrată, fiecărui sat revenindu-i
o zonă învecinată, dedicată funcțiunilor de producție și agricole. Se propune o reglementare mixtă,
care să permită, cu respectarea prevederilor din R.L.U., realizarea fie de activități de mică industrie
nepoluantă, depozitare sau activități agricole, astfel în cât rezervele de teren să poată fi valorificate
în funcție de nevoile concrete ale locuitorilor comunei.
LOCUINȚE
Zona dedicată funcțiunii de locuire și dotări aferente acesteia a fost mărită cu 93,6 ha.
Regimul de construire propus și reglementările cu privire la amenajarea parcelelor și indicatorii
urbanistici propuși păstrează caracterul specific fiecărui sat, astfel în cât noile extinderi să nu creeze
o notă discordantă cu fondul construit existent. În plus, extinderile propuse vin în continuarea unor
zone de locuințe individuale deja existente, urmând să valorifice atât trama stradală existentă cât și
dotările edilitare și dotările publice aflate deja pe teritoriul celor trei localități aparținătoare.
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În fiecare dintre localități au fost realizate extinderi ale zonelor de locuire, pentru a asigura
nevoile locuitorilor. În Roșia de Secaș, zona de locuire a fost extinsă de-a lungul DJ 107 B, la ieșirea
către Sibiu, pe latura stângă de mers către Sibiu, pe o lungime de circa 500 m. În satul Tău, zona de
locuințe a fost extinsă pe latura de sud-est a localității, precum și pe fâșia cuprinsă între râul Secaș
și partea de sud a satului. În cazul satului Ungurei, extinderea zonelor de locuințe s-a făcut de-a
lungul ambelor laturi ale DJ 106 L, la ambele capete ale satului.
CĂI DE COMUNICAȚII ȘI TRANSPORTURI
Circulațiile cuprinse în cadrul intravilanului actual al Comunei Roșia de Secaș au caracter
specific zonelor rurale. Traseele sunt neregulate, trama stradală fiind generată organic, în timp, pe
măsură ce zona de locuințe a localităților a crescut. Străzile nu sunt amenajate, îmbrăcămintea fiind
una provizorie. Excepția o reprezintă traseele drumurilor județene ce străbat toate cele trei localități
componente. Acestea sunt asfaltate, dar nu beneficiază de prezența trotuarelor și rigolelor sau a
suficiente puncte de traversare amenajate.
SPAȚII VERZI ȘI SPORT
Principala intervenție la nivelul zonelor alocate spațiilor verzi și sportului o reprezintă
introducerea în intravilan a unui teren cu suprafață de 2,2 ha, în satul Tău, ce urmează să fie amenajat
ca teren de sport. Terenul este situat între DJ 107 B și râul Secaș, la traversarea care face legătura
între zona de nord și cea de sud a localității.
În satul Ungurei, albia pârâului Ungurei poate fi amenajată ca spațiu verde, beneficiind de
existența vegetației arboricole bine dezvoltate.
GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Cele 7,2 ha alocate gospodăriei comunale reprezintă, în fapt, suprafețele ocupate de
cimitirele localităților. Acestea sunt distribuite după cum urmează: Roșia de Secaș – trei cimitire,
două ortodoxe și unul penticostal, Tău – un cimitir ortodox, Ungurei – un cimitir ortodox și un
cimitir evanghelic. Necesarul este satisfăcut de suprafețele de cimitir existente, nefiind necesare
extinderi ale suprafețelor alocate gospodăriei comunale.
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ECHIPARE EDILITARĂ
Există o singură parcelă, la limita nordică a satului Ungurei, pe care este amplasată stația de
pompare a apei.
ZONA DOTĂRILOR PUBLICE/SERVICII
Se suprapune, în cazul tuturor celor trei localități, cu zona centrală a acestora. Aici sunt
grupate atât dotările și echipamentele publice (primăria, școlile, căminele culturale, poșta, secția de
poliție, bisericile etc) precum și punctele de mic comerț de proximitate și servicii. Ca urmare a
caracterului rural al localităților, suprafață anterioară alocată zonei de dotări publice/servicii era de
8,1 ha. În propunerea de extindere aceasta s-a dublat la 16,3 ha, pentru a permite acoperirea
necesarului generat de creșterea intravilanului comunei.
3.1.12 RISCURI NATURALE

O definiție larg acceptată definește riscul ca fiind produsul dintre probabilitatea pentru ca un
eveniment să se întâmple și consecințele negative pe care le poate avea, fiind exprimat după cum
urmează: R = F x C, unde:
✓ R-risc (pierderi / unitate de timp),
✓ F-frecvența de apariţie (nr. de evenimente / unitate de timp),
✓ C-consecințe (pierderi / eveniment).
Vom analiza, utilizând formula prezentată, gradul de apariția a riscurilor naturale:
inundațiile, alunecările de teren, respectiv cutremurele.
Gradul riscului depinde atât de natura impactului asupra receptorului cât și de probabilitatea
manifestării acestui impact. Matricea privind gradul de frecvență este reprezentată prin punctaje
diferite, conform următorului tabel, unde frecvența scăzută este notată cu 1, iar o frecvență foarte
mare este notată cu 5.
Riscul natural este o funcție a probabilității apariției unei pagube și a consecințelor probabile,
ca urmare a unui anumit eveniment, fiind înțeles ca măsură a mărimii unei “amenințări” naturale
(Buwal, 1991).
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Tabelul 3.12 Cuantificarea frecvenței
Scor de evaluare
<10
11-25
26-50
51-75
76- 100

Punctaj
1
2
3
4
5

Descrierea categoriei
Foarte scăzută
Scăzută
Medie
Mare
Foarte Mare

Tabelul 3.13 Cuantificarea consecințelor
Punctaj

Descrierea categoriei

1

Nesemnificative

2

Minore

3

Medii

4

Semnificative

5

Majore

(Ajtai N., 2012). Cele două clase se influențează direct una pe alta astfel: cu cât frecvența
este mai mare și consecințele vor fi semnificative.
Tab 7 Cuantificarea Riscului final
Scorul de evaluare

Categorii de Risc

Descrierea categoriei

1–5

A

Risc Foarte Scăzut

6 - 10

B

Risc Scăzut

11 - 15

C

Risc Moderat

16 - 20

D

Risc Ridicat

>20

E

Risc Extrem

3.1.12.1 INUNDAȚIILE
Conform Planului de analiză și acoperire a riscurilor județului Alba, comuna ROȘIA DE
SECAȘ este expusă inundațiilor din cauza reversărilor râului Secașului Mic, pr.Gârdan, pr.Ungurei,
pr. Valea lui Sînui., din scurgerea de pe versanți, respectiv revărsări. Conform planului menționat
recent, în comuna ROȘIA DE SECAȘ nu au fost identificate lucrări de apărare existente. În comuna
analizată au fost identificate următoarele obiective aflate în zonele de risc la inundații:
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✓ 31 de gospodării
✓ 1,1 km drumuri comunale
✓ 40 ha teren arabil
✓ 400 ha fânețe
Factorii de risc determinanți pentru producerea inundațiilor sunt numeroși:
precipitații abundente de lungă durată, albii neregularizate, topirea bruscă a zăpezilor,
obstacole în calea viiturilor etc.
Tabelul 3.14 Calcularea gradului de risc pentru inundații
C

1

2

3

4

5

Inundații

F
1
2
3
4
5

X
X

Pe teritoriul comunei ROȘIA DE SECAȘ există zone
inundabile
în proximitatea râului Secașului Mic,
pr.Gârdan, pr.Ungurei, pr. Valea lui Sînui.
Categoria de risc – C risc moderat........................................

3.1.12.2 CUTREMURE

Cutremurele sunt fenomene naturale cauzate de eliberarea de energie în interiorul
Pământului în urma fracturării rocilor supuse tensiunilor acumulate. Suprafața de-a lungul
căreia rocile “se rup” și se deplasează se numește plan de falie. Cutremurele din Romania de origine
tectonica se produc de-a lungul unor falii crustale (situate la adâncimi < 60km) sau la adâncimi
intermediare (aproximativ intre 60 și 200 km adâncime).
Conform Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului zona
supusă reglementării de mediu nu se află în principalele zone seismice. În figura următoare se pot
observa zonele seismice din România.
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Fig.23 Harta de zonare seismică (PGA) din P100-1/2013

Tabelul 3.15 Calcularea gradului de risc pentru cutremure
C

1

2

3

4

5

Cutremure

F
1
2
3
4
5

X
X

Comuna Roșia de Secaș este situată în zona seismică VII,
caracterizată prin cutremure de intensitate scăzută,
conform “Harta de zonare seismică (PGA) din P1001/2013
Categoria de risc – B – Risc scăzut

3.1.12.3 ALUNECĂRI DE TEREN

Zonele expuse alunecărilor de teren însumează o suprafață de aproximativ 103 ha. Zonele
expuse alunecărilor de teren, conform Planului de amenajare a teritoriului județului Alba – volum
1 sunt:
✓ Dealul Piciorul Vîrtopului (versantul sud-vestic)
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✓ Vârful Stîrcăviţa (versantul SW)
✓ Dealul Verigelului (versantul sudic)
✓ Vârful Zuntricului (versantul W şi NW)
✓ Dealul Ungureiului (versantul NW)
Factorii declanșatori ai alunecărilor de teren sunt reprezentați de precipitații abundente,
exces de umiditate, diminuarea suprafețelor împădurite, structura geologică a terenurilor etc.
Pe Valea Ungureiului, respectiv pe pârâul Secaș se produc eroziuni de maluri pe aproximativ
3 km, pentru prevenirea eroziunii se recomandă realizarea lucrărilor de apărare a malurilor,
regularizări de curs, respectiv îndiguiri.
Tabelul 3.15 Calcularea gradului de risc pentru alunecări de teren
C

1

2

3

4

5

Alunecări de teren

F
1
2
3
4
5

X
X

O suprafață de aproximativ 103 ha este expusă
alunecărilor de teren
Categoria de risc – B – Risc scăzut

3.1.13.CIRCULAȚIA
Rețeaua de comunicație rutieră de pe teritoriu administrativ al comunei Roșia de Secaș este
alcătuită din:
✓ Drumurile comunale ( Roșia – Broșteni: 7 km lungime, 6 m lățime; Roșia – Tău: 3 km lungime,
6 m lățime, drumul comunal Tău – Secășel are o lungime de 5 km
✓ Drumuri vicinale DV ( În satul Roșia de Secaș sunt 41 de drumuri vicinale ce însumează o
lungime de 17 km și 598 metrii; În satul Tău sunt 40 de drumuri vicinale ce însumează o lungime
de 29 km și 280 metrii; În satul Ungurei sunt 23 de drumuri vicinale ce însumează o lungime de
16 km și 840 metrii)
Conform memoriului general care stă la baza P.U.G-ului, lungimea totală a căilor de
comunicație pe teritoriul comunei este de 90 km și 463 metrii de drum, din care 11 km și 745 metrii
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reprezintă străzile; 15 km reprezintă drumuri comunale și 63 km și 718 metrii reprezintă drumuri
vicinale. În mare parte drumurile comunale necesită reabilitare. Pe toate categoriile de drumuri se
remarcă existența unor tronsoane unde lipsesc acostamentele, fâșiile de siguranță precum și șanțurile
și rigolele pentru colectarea apelor pluviale.
Căile de comunicație pentru transport rutier sunt DJ 107B (DN 1 – Sântimbru – Galtiu –
Coșlariu – Mihalț – Colibi – Roșia de Secaș- 22,000 km) și DJ 106 L (Șpring – Ungurei – Roșia de
Secaș – 16,300 km). Distanța față de autostrada A1 este de 24 km.
Tabelul 3.1.12 Situație drumuri localitatea Roșia de Secaș (Bilanț străzi)
Nr. crt.

Denumire

Lungime(m)

1

Str. Fundăturii

120

2

Str. Cooperatorilor

460

3

Str. Farmaciei

320

4

Str. Libertății

320

5

Str. Recoltei

320

6

Str. Văii Ungureiului

200

7

Str. Morii

360

8

Str. 1 Mai

160

9

Str. Busuiocului

460

10

Str. Bisericii

220

11

Str. După Grădini

1 000

Total

3 940

Tabelul 3.1.13 Situație drumuri localitatea Tău: (Bilanț străzi)
Nr. crt.

Denumire

Lungime(m)

1

Str.1 Decembrie

500

2

Str. Avram Iancu

560

3

Str. Școlii

950

4

Str. Nouă

600

5

Str. Ghibarțului

600
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6

Str. Gruiului

540

7

Str. Florilor

450

8

Str.Fundăturii

100

9

Str.Bisericii

420

10

Str.Pârâului

230

11

Str. Unghețului

130

Total

5 080

Tabelul 3.1.14 Situație drumuri localitatea Ungurei (Bilanț străzi)
Nr. crt.

Denumirea

Lungime(m)

1

Str. Bisericii

465

2

Str. Recoltei

600

3

Str. Pomicultorilor

220

4

Str. Dealului

410

5

Str. Pădurii

770

6

Str. Viilor

260
2 725
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3.1.14. POTENȚIAL ECONOMIC

Cea mai dezvoltată ramură a economiei în comuna Roșia de Secaș este agricultura,
(suprafața totală agricolă a comunei este de 4458 hectare teren, din care 4400 ha proprietate privată).
Mai mult de jumătate din teritoriul administrativ este situat în categoria terenurilor arabile, urmat
de pășuni și fânețe, iar 6% din teritoriul administrativ al comunei este ocupat de suprafețe
împădurite. Terenurile ocupate de ape sunt 24 de ha, iar livezile ocupă a suprafață de 10 ha. Un
procentul de 2% din total, este reprezentat de curți și construcții.

Suprafețele ocupate de culturi agricole sunt distribuite astfel: 623,68 ha -porumb; 3944,13
ha grâu; 23,93 ha orz, 14,92 ha rapiță, 833,20 ha -legume; 6,92 ha – floarea soarelui; 356,43 ha
plante nutreț, iar efectivele de animale în comuna Roșia de Secaș sunt: porcine -300 capete; ovine
12176 capete; bovine 616 capete; 5000 păsări; 400 familii de albine.
Conform Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba, în comuna Roșia de
Secaș își derulează activitatea un număr de 24 de societăți comerciale. Cei mai mulți agenți
economici desfășoară activități din categoria comerțului cu amănuntul, (produse alimentare sau
nealimentare), fiind vorba de 36% din totalul celor existenți. Urmează domeniul activităților
agricole, in care sunt înregistrați 30% dintre agenții economici din Roșia de Secaș. Există firme
active atât în domeniul agriculturii cât și al zootehniei sau pisciculturii. 14% dintre agenții
economici activează în domeniul construcțiilor sau demolărilor. Referitor la distribuția agenților
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economici în cadrul localităților componente, 55% din agenții economici își desfășoară activitatea
în localitatea Roșia de Secaș, 28% în satul Ungurei, iar 17% în satul Tău.
Conform STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2016 -2020, pe teritoriul comunei
turismul nu este dezvoltat și nu există unități de cazare. Dezvoltarea turistică al comunei trebuie să
aibă în vedere promovarea muzeului, bisericilor, a frumuseților, tradițiilor și obiceiurilor locale,
posibilitatea practicării pescuitului, dezvoltarea unor piste de ATV, biciclete, motociclete,
organizarea de concursuri, agroturismul, dezvoltarea unor baze de agrement etc.Luând în
considerare cele menționate mai sus, menționăm că profilul economic al comunei Roșia de Secaș
este preponderent agricol. Numărul mare al agenților economici activi in zone comerțului sunt
implicați în comerțului cu amănuntul, micul comerț de proximitate, cu cifre de afaceri mici și puțini
angajați , care asigură nevoile locuitorilor comunei
Conform Studiului privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor
rurale aferent politicii de dezvoltare rurală a UE pentru perioada 2014-2020, realizat de Academia
de studii economice din București, comuna Roșia de Secaș se situează în următoarele categorii:
✓ 17,9 -26,2 la mie ( referitor la numărul agențioleconomic la 1000 de locuitori)
✓ Mai jos de locul 1800 ( potențialul socio economic al zonelor rurale). *

Fig. 3.1.12 Potențial socio economic al zonelor rurale
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3.2

EVOLUȚIA

PROBABILĂ

A

MEDIULUI

ÎN

SITUAȚIA

NEIMPLEMENTĂRII

PLANULUI

3.2.1

EVOLUȚIA

PROBABILĂ

A

CALITĂȚII

A PELOR

ÎN

SITUAȚIA

NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI

În situația în care obiectivele planului nu se vor implementa calitatea apelor de suprafață și
freatice se va degrada din cauza efectelor negative care vor apărea în timp. Preconizăm că rezultatele
neimplementării planului asupra apelor de suprafață și freatice sunt:
✓

Poluarea apelor de suprafață cu deșeuri municipale amestecate

✓

Poluarea apelor de suprafață și freatice prin descărcări necontrolate ale apelor uzate

menajere
✓

3.2.2

Poluarea apelor de suprafață și freatice cu nitriți și nitrați

EVOLUȚIA

PROBABILĂ

A

CALITĂȚII

AERULUI

ÎN

SITUAȚIA

NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI

Preconizăm că rezultatele neimplementării planului asupra calității aerului sunt:

3.2.3

✓

Poluare cu particule în suspensie generate de drumurile neasfaltate

✓

Generarea emisiilor necontrolate

EVOLUȚIA

PROBABILĂ

A

CALITĂȚII

SOLULUI

ÎN

SITUAȚIA

NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI

Preconizăm că rezultatele neimplementării planului asupra calității solului sunt:
✓

Poluarea solului din cauza evacuării necontrolate a apelor uzate menajere

✓

Poluarea solului din cauza depozitării necorespunzătoare a deșeurilor

✓

Menținerea problemelor referitoare la eroziunea și alunecarea terenului în zonele

sensibile.
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3.2.4 EVOLUȚIA PROBABILĂ A POPULAȚIEI ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII
PLANULUI

Preconizăm că neimplementării obiectivele propuse prin P.U.G generează efecte negative
asupra populației precum:

3.2.5

-

Diminuarea nivelului de trai al populației

-

Depopularea comunei

EVOLUȚIA

PROBABILĂ

A

PATRIMONIULUI

CULTURAL

ÎN

SITUAȚIA

NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI

Neimplementării obiectivele propuse prin P.U.G nu afectează patrimoniul cultural
3.2.6. EVOLUȚIA PROBABILĂ A BIODIVERSITĂȚII ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII
PLANULUI

În condițiile în care obiectivele propuse prin plan nu se vor implementa, biodiversitatea din
cadrul ariilor naturale protejate va fi afectată semnificativ. Se recomandă respectarea prevederilor
menționate în Avizul emis de A.N.A.N.P Serviciul Teritorial Alba.
3.2.7

EVOLUȚIA

PROBABILĂ

A

FACTORILOR

CLIMATICI

ÎN

SITUAȚIA

NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI

Factorii climatici nu vor fi influențați de neimplementarea obiectivelor Planului Urbanistic
General. Activitățile propuse, respectiv activitățile desfășurate în prezent nu afectează factorii
climatici.

3.2.8 EVOLUȚIA PROBABILĂ A PEISAJULUI ÎN SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII
PLANULUI

Neimplementarea obiectivelor propuse poate conduce la degradarea peisajului în timp.
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CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI
AFECTATĂ SEMNIFICATIV

4.1 FACTORUL DE MEDIU APĂ

Calitatea apelor de suprafață poate fi afectată semnificativ negativ accidental în situația în
care nu se respectă măsurile impuse prin acest raport. Zonele predispuse poluărilor accidentale sunt
zonele în care căile de comunicație rutiere propuse pentru modernizare, respectiv zonele prin care
vor trece rețelele de echipare edilitară (canalizare, gaz, apă) sunt în proximitatea râului, respectiv în
proximitatea pârâurilor din comuna analizată. În figura următoare sunt expuse zonele vulnerabile
poluării apelor, iar în tabelul 4.1 sunt prezentate obiectivele care determină schimbarea calității
apelor de suprafață și apelor freatice.

Fig. 4.1 Zonele vulnerabile poluării apelor de suprafață
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Tabelul 4.1 Prezentarea zonelor în
care calitatea apelor poate fi
afectată semnificativ

Nr. crt

Caracteristici de mediu ale zonei în care calitatea
apelor poate fi afectată semnificativ de
implementarea obiectivelor

Principalele obiective
Stabilirea
și
delimitarea teritoriului intravilan în relație cu
teritoriul
administrativ
al
localității

Calitatea apelor de suprafață, respectiv calitatea
apelor freatice poate fi afectată negativ accidental În
perioada execuției a obiectivelor. Zonele expuse sunt
zonele adăugate la intravilanul existent, aflate în
proximitatea cursurilor de apă.

1.

-

2.

-

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Stabilirea modului de utilizare a intravilanului nu
conduce la degradarea sau îmbunătățirea calității
apelor freatice sau de suprafață.

3.

-

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Zonele în care calitatea apelor de suprafață,
respectiv calitatea apelor freatice poate fi afectată
de implementarea obiectivului modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii tehnico- edilitare sunt
zonele intravilanului propus, unde se intenționează
extinderea rețelelor de alimentare cu apă și a rețelei
de canalizare, respectiv toate zonele în care se
intersectează sau sunt în proximitate apele de
suprafață cu zonele destinate amplasării conductelor
pentru gaze naturale.
Calitatea apelor poate fi afectată doar accidental prin
nerespectarea proiectelor tehnice sau utilizarea
utilajelor tehnice defecte

-

4.

-

Stabilirea zonelor protejate

-

Implementarea acestui obiectiv nu afectează
calitatea apelor de suprafață sau a apelor freatice.

5.

-

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

Impunerea condițiilor de amplasare a construcților
generează asupra calității apelor un impact
semnificativ având în vedere că prin acest obiectiv
se impune și respectarea distanțelor de construire
față de sursele de apă.
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6.

-

Riscuri naturale pot să apară în zona râului Secaș –
inundații,. Calitatea apelor de suprafață în perioada
de consolidare a malurilor poate fi afectată, în
special turbiditatea apelor va carește. Zonele
afectate sunt zona de execuție a lucrărilor, respectiv
zona din aval.

Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri specifice
privind prevenirea și atenuarea
riscurilor

7.

-

Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională în teritoriu, respectiv
lista principalelor proiecte de
dezvoltare și restructurare

-

În zonele în care se intenționează implementarea
proiectelor de dezvoltare calitatea apelor poate fi
afectată accidental, probabilitatea fiind redusă în
situația în care se vor respecat toare
măsurile
impuse prin actele de reglementare necesare
demarării proiectelor aferente.

8.

-

Stabilirea și delimitarea zonelor
cu interdicție temporară și
definitivă de construire;

-

În zonele cu exces de umiditate, în zonele
inundabile, calitatea apelor poate fi afectată
temporar nesemnificativ prin creșterea turbidității
în perioada de consolidare a malurilor.

9.

-

Protecția mediului

-

Prin Protecția mediului calitatea apelor freatice și
de suprafață crește semnificativ pe întreg teritoriu
administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ.

10.

-

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
rutiere
și
organizarea circulației

-

Calitatea apelor de suprafață în zonele în care râul
Secaș este în proximitatea arterei rutiere supusă
modernizării poate fi afectată negativ accidental
prin utilizarea utilajelor defecte, prin pierderi
accidentale de produse petroliere. Zonele afectate
sunt zonele în care se realizează lucrările, respectiv
zonele din aval pe direcția curenților subterani.

4.2 FACTORUL DE MEDIU AER

Calitatea aerului poate fi afectată în zonele de implementare a obiectivelor, respectiv în
zonele în care se desfășoară activități de dezvoltare, modernizare a infrastructurii tehnic-edilitare și
a infrastructurii rutiere. Sursele de poluare principale sunt utilajele și mijloacele de transport care
deservesc șantierele. Efectele se resimt local, iar durata de expunere este temporară, doar în perioada
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de construire a obiectivelor propuse. În tabelul 4.2 sunt prezentate în raport cu obiectivele propuse
zonele posibil afectate.

Fig. 4.2 Zonele vulnerabile poluării aerului
Tabelul 4.2 Prezentarea zonelor în care calitatea aerului poate fi afectată semnificativ
Nr.
crt

Caracteristici de mediu ale zonei în care calitatea
aerului poate fi afectată semnificativ de
implementarea obiectivelor

Principalele obiective propuse

1. -

Stabilirea și delimitarea teritoriului
intravilan în relație cu teritoriul
administrativ al localității

-

Creșterea intravilanului determină o creștere
temporară a poluării aerului În perioada execuției a
obiectivelor în noul intravilan propus. Poluanții
generați sunt emisii de la arderea combustibilului,
respectiv pulberi sedimentabile.

2. -

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din
intravilan nu afectează calitate aerului.
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3. -

Modernizarea
și
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Zonele predispuse poluării atmosferice prin
implementarea obiectivului sunt zonele în care se
extind sistemele de canalizare, sistemele de
alimentare cu apă, sistemele de alimentare cu gaze
naturale. Utilajele fiind sursele generatoare de
poluanți.

4. -

Stabilirea zonelor protejate

-

Implementarea obiectivului referitor la stabilirea
zonelor protejate și de protecție a monumentelor
istorice nu afectează calitatea factorului de mediu aer.

5. -

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

Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a
volumelor construite, amenajate şi plantate nu
generează poluanți care să afecteze semnificativ
calitatea aerului.

6. -

Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri specifice privind
prevenirea și atenuarea riscurilor

Delimitarea zonele cu riscuri naturale nu afectează
calitatea aerului

7.

-

Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională în teritoriu, respectiv
lista principalelor proiecte de
dezvoltare și restructurare

-

Proiectele de dezvoltare au ca scop careșterea
nivelului de trai și protecția mediului, respectiv
dezvoltarea localitățiilor.

8.

-

Stabilirea și delimitarea zonelor cu
interdicție temporară și definitivă
de construire;

-

Restricționarea zonele de construire nu afectează
semnificativ calitatea aerului

9.

-

Protecția mediului

-

Protecția mediului contribuie semnificativ la
îmbunătățirea calității aerului în zonele de
implementare a proiectelor destinate rezolvării
problemelor de mediu. dintre aceste zone amintim
căile principale rutiere

11.

-

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
rutiere
și
organizarea circulației

-

În zonele în care se intenționează să se modernizeze/
extindă infrastructura rutieră temporar, doar pe
perioada de construire calitatea aerului este afectată
negativ prin creșterea emisiilor generate de arderea
combustibililor, respectiv creșterea poluării cu
pulberi sedimentabile.

69

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

4.3 FACTORUL DE MEDIU SOL

Principalele zone expuse poluării solului sunt zonele de implementare a obiectivelor aferente
modernizării infrastructurii rutiere, respectiv a extinderii infrastructurii tehnico edilitare. Menționez
că poluarea solului se poate produce accidental prin pierderi de produse petroliere.

Fig. 4.3 Zonele vulnerabile poluării solului
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Tabelul 4.3 Prezentarea zonelor în care calitatea solului poate fi afectată semnificativ
Nr.
crt

Caracteristici de mediu ale zonei în care calitatea solului
poate fi afectată semnificativ de implementarea
obiectivelor
Stabilirea
și
delimitarea - Prin implementarea acestui obiectiv zonele expuse poluării
teritoriului intravilan în relație cu
accidentale sunt zonele în care se extinde intravilanul.
teritoriul
administrativ
al
localității
Principalele obiective

1. -

2. -

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Prin implementarea acestui obiectiv nu au fost identificate
zone în care calitatea solului să fie degradată

3. -

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Calitatea solului poate fi degradată în zonele de extindere a
sistemului de canalizare, a rețelor de gaze naturale respectiv
de extindere a sistemului de alimentare cu apă.

4. -

Stabilirea zonelor protejate

-

Prin implementarea acestui obiectiv nu au fost identificate
zone în care calitatea solului să fie degradată
Prin implementarea acestui obiectiv nu au fost identificate
zone în care calitatea solului să fie degradată

Precizarea
condiţiilor
de amplasare şi conformare a
volumelor construite, amenajate
şi plantate
6. - Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri
specifice privind prevenirea și
atenuarea riscurilor
7. - Direcțiile
de
dezvoltare funcţională în teritoriu,
5. -

8.

-

9.

-

10.

-

Calitatea solului poate fi degradată în zonele inundabile
din proximitatea râului Secaș
Proiectele de dezvoltare pot contribui la menținerea
calității solului.

Stabilirea
și
delimitarea - Prin implementarea acestui obiectiv nu au fost
zonelor
cu
interdicție
identificate zone în care calitatea solului să fie degradată
temporară și definitivă de
construire;
Protecția mediului
- Obiectivul aferent protecției mediului conduce la
îmbunătățirea calității solului pe întreg teritoriu
administrativ al comunei ROȘIA DE SECA
Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
rutiere
și
organizarea circulației

Inițial solul este afectat în perioada de modernizare sau
extindere a infrastructurii rutiere. Zonele expuse fiind
șantierele, respectiv zonele în care se realizează lucrări de
întreținere/ modernizare/ extindere a căilor rutiere de
circulație.
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4.4 BIODIVERSITATE

Prin actualizarea Planului Urbanistic General nu se intenționează creșterea intravilanului în
ariile naturale protejate. Obiectivele propuse prin acest plan se vor implementa în afara ariilor
protejate, dar există posibilitatea ca flora și fauna să fie afectate negativ nesemnificativ pentru o
perioadă scurtă în timpul realizării unor lucrări în proximitatea limitelor ariilor naturale protejate.
Factorii perturbatori fiind reprezentați de zgomot, respectiv pulberi sedimentabile. Amintim că
impactul generat este nesemnificativ.

Fig. 4.4 Prezentarea zonelor în care biodiversități poate fi afectată
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Nr.
crt

Caracteristici de mediu ale zonei în care
biodiversitate poate fi afectată de implementarea
obiectivelor

Principalele obiective

1. -

Stabilirea și delimitarea teritoriului
intravilan în relație cu teritoriul
administrativ al localității

2. -

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din
intravilan nu generează impact semnificativ asupra
biodiversității din cadrul ariilor naturale protejate.

3. -

Modernizarea
și
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Nu au fost identificate zone în care biodiversitatea să
fie afectată semnificativ de modernizarea și
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare.

4. -

Stabilirea zonelor protejate

-

Nu au fost identificate zone în care biodiversitatea să
fie afectată semnificativ de stabilirea zonelor
protejate și de protecție a monumentelor istorice.

5. -

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

Nu au fost identificate zone în care biodiversitatea să
fie afectată semnificativ de precizarea condiţiilor de
amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate
-

6. -

Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri specifice
privind prevenirea și atenuarea
riscurilor

În situația în care se intervine în zonele inundabile
pentru efectuarea lucrărilor de protecția a malurilor,
biodiversitatea
poate
fi
afectată
negativ
nesemnificativ, pe perioada de execuția a lucrărilor.
Factorii perturbatori fiind reprezentați de zgomot,
pulberi sedimentabile și creșterea turbidității.Zonele
expuse fiind zonele inundabile, respectiv zonele
predispose eroziunii solurilor.

-

Intravilanul nu se va extinde în ariile naturale
protejate, prin urmare implementarea acestui
obiectiv nu are impact asupra ariilor protejate.

7.

-

Direcțiile
de
dezvoltare - Nu au fost identificate zone în care biodiversitatea să
funcţională în teritoriu, respectiv
fie afectată semnificativ de direcțiile de dezvoltare
lista principalelor proiecte de
funcţională în teritoriu,
dezvoltare și restructurare
-

8.

-

Stabilirea și delimitarea zonelor
cu interdicție temporară și
definitivă de construire;

-

Implementarea acestui obiectiv constituie un
avantaj din punct de vedere al protecției ariilor
naturale protejate.
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9.

-

Protecția mediului

-

Implementarea acestui obiectiv constituie un
avantaj din punct de vedere al protecției speciilor și
habitatelor din cadrul ariilor naturale protejate.
Zonele afectate pozitiv fiind limitele dintre ariile
naturale protejate.

11.

-

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
rutiere
și
organizarea circulației

-

Implementarea obiectivului dezvoltarea și
modernizarea infrastructurii rutiere afectează
temporar biodiversitatea din proximitatea
drumurilor aflate vecinătatea limitelor ariile
naturale protejate. Biodiversitatea poate fi afectată
de creșterea nivelului de zgomot și pulberi
sedimentabile.

4.5 POPULAȚIA

Zonele predispuse în care populația poate fi afectată de implementarea obiectivelor planului
sunt zonele de implementare a obiectivelor intersectate cu zonele de locuit, în general reprezentate
de locuințele din proximitatea arterelor rutiere principale. Factorii perturbatori fiind zgomotul,
vibrațiile, poluarea etc.
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Tabelul 4.5 Prezentarea zonelor în care populația poate fi afectată semnificativ

Nr.
crt

Caracteristici de mediu ale zonei în care populația
poate fi afectată semnificativ de implementarea
obiectivelor

Principalele obiective

1. -

Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul
administrativ al localității

Implementarea acestui obiectiv generează efecte
pozitive asupra populației

2. -

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Proprietarii terenurilor din intravilan sunt expuși
acestui obiectiv

3. -

Modernizarea
și
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Populația din zonele noului intravilan este afectată
temporar de zgomotul produs în timpul lucrărilor de
extindere/modernizare a infrastructurii tehnicoedilitare.

4. -

Stabilirea zonelor protejate

-

Implementarea acestui obiectiv afectează proprietarii
cu terenuri din cadrul Ariilor Naturale Protejate prin
restricționarea construcțiilor.

5. -

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

Populația de pe tot teritoriul administrativ al comunei
ROȘIA DE SECAȘ trebuie să se supună acestui
obiectiv în situația în care îți construiesc noi locuințe
sau intenționează să își modifice locuințele existente.

6. -

Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri specifice privind
prevenirea și atenuarea riscurilor

Zonele inundabile în care sunt lucuințe expuse.

7.

-

Direcțiile de dezvoltare funcţională
în
teritoriu,
respectiv
lista
principalelor proiecte de dezvoltare
și restructurare

-

Proiectele de dezvoltare contribui la creșterea
nivelului de trai al populației de pe tot teritoriul
administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ

8.

-

Stabilirea și delimitarea zonelor cu
interdicție temporară și definitivă
de construire;

-

Prin interdicțiile temporare sau definitive de
construire, crește gradul de protecția a proprietarilor
de terenuri din zonele menționate
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9.

-

Protecția mediului

11.

-

Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii rutiere și organizarea
circulației

Protecția mediului contribuie la creșterea calității
vieții populației de pe întreg teritoriu administrativ al
comunei ROȘIA DE SECAȘ.

-

-

Populația din proximitatea arterelor rutiere supuse
modernizării/ extinderii este afectată de zgomot și
vibrații temporar, pe durata executării lucrărilor.

4.6 PATRIMONIUL CULTURAL

Implementarea obiectivelor propuse nu generează efecte negative asupra patrimoniului
cultural.
Tabelul 4.6 Prezentarea zonelor în care patrimoniul cultural poate fi afectat semnificativ

Nr. crt

Caracteristici de mediu ale zonei în care
patrimoniu cultural poate fi afectată
semnificativ de implementarea obiectivelor

Principalele obiective

1.

-

Stabilirea
și
delimitarea teritoriului intravilan în relație cu
teritoriul
administrativ
al
localității

Implementarea obiectivului nu
semnificativ patrimoniu cultural

2.

-

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Implementarea obiectivului nu afectează
semnificativ patrimoniu cultural

3.

-

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Implementarea obiectivului nu afectează
semnificativ patrimoniu cultural

4.

-

Stabilirea zonelor protejate

Implementarea obiectivului generează efecte
semnificative asupra patrimoniului cultural
prin protejarea acestora.

-

afectează
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5.

-

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

Implementarea obiectivului nu afectează
semnificativ patrimoniu cultural

6.

-

Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri
specifice privind prevenirea și
atenuarea riscurilor

Implementarea obiectivului nu afectează
semnificativ patrimoniu cultural

7.

-

Delimitarea zonelor de risc
datorate
unor
depozitări
istorice de deșeuri

-

Implementarea obiectivului nu afectează
semnificativ patrimoniu cultural

8.

-

Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională
în
teritoriu,
respectiv lista principalelor
proiecte de dezvoltare și
restructurare

-

Implementarea obiectivului nu afectează
semnificativ patrimoniu cultural

9.

-

Stabilirea
și
delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară și definitivă de
construire;

-

Implementarea obiectivului nu afectează
semnificativ patrimoniu cultural

10.

-

Protecția mediului

-

Implementarea obiectivului nu afectează
semnificativ patrimoniu cultural

-

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
rutiere
și
organizarea circulației

11.

4.7

Implementarea obiectivului nu
semnificativ patrimoniu cultural

afectează

FACTORI CLIMATICI

Nu au fost identificate obiective propuse prin Planul Urbanistic General aferente comunei
ROȘIA DE SECAȘ care să afecteze factorii climatici.
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Tabelul 4.7 Prezentarea zonelor în care factorii climatici pot fi afectați semnificativ
Nr.
crt

Caracteristici de mediu ale zonei în
care factorii climatici poate fi
afectați semnificativ de implementarea
obiectivelor
Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în - Implementarea obiectivului nu
relație cu teritoriul administrativ al localității
afectează factorii climatici
Principalele obiective

1. -

2. -

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Implementarea
obiectivului
afectează factorii climatici

nu

3. -

Modernizarea și
tehnico-edilitare

infrastructurii -

Implementarea
obiectivului
afectează factorii climatici

nu

4. -

Stabilirea zonelor protejate

-

Implementarea
obiectivului
afectează factorii climatici

nu

5. -

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

Implementarea
obiectivului
afectează factorii climatici

nu

6. -

Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri specifice privind prevenirea și atenuarea
riscurilor

Implementarea
obiectivului
afectează factorii climatici

nu

dezvoltarea

7.

-

Direcțiile de dezvoltare funcţională în teritoriu,
respectiv lista principalelor proiecte de
dezvoltare și restructurare

-

Implementarea obiectivului
afectează factorii climatici

nu

8.

-

Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție
temporară și definitivă de construire;

-

Implementarea obiectivului
afectează factorii climatici

nu

9.

-

Protecția mediului

-

Implementarea obiectivului
afectează factorii climatici

nu

11.

-

Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
rutiere și organizarea circulației

-

Implementarea obiectivului
afectează factorii climatici

nu
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4.8 PEISAJ

Zonele predispuse în care peisajul poate fi degradat temporar sunt zonele în care se vor amenaja
șantiere pentru realizarea obiectivelor propuse precum modernizarea infrastructurii rutiere,
respectiv dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare. Majoritatea obiectivelor propuse vor contribui
la îmbunătățirea peisajului pe raza administrativă a comunei ROȘIA DE SECAȘ.

Tabelul 4.8 Prezentarea zonelor în care peisajul poate fi afectat semnificativ
Nr.
crt

Caracteristici de mediu ale zonei în care peisajul
poate fi afectat semnificativ de implementarea
obiectivelor

Principalele obiective

1. -

Stabilirea și delimitarea teritoriului
intravilan în relație cu teritoriul
administrativ al localității

2. -

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Nu au fost identificate zone în care calitatea
peisajului să fie afectată de implementarea acestui
obiectiv

3. -

Modernizarea
și
dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Zonele în care calitatea peisajului este afectată de
temporar sunt zonele în care se propune
dezvoltarea rațională în perioada de extindere a
rețelei de canalizare, zonele din noul intravilan în
perioada de extindere a sistemului de alimentare cu
apă, canalizare, respectiv extinderea sistemului de
alimentare cu gaze naturale.

4. -

Stabilirea zonelor protejate

-

Implementarea acestui obiectiv contribuie la
menținerea calității peisajului în zonele
monumentelor protejate.

5. -

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

Acest obiectiv contribuie semnificativ la
menținerea calității peisajului pe întreg teritoriul
administrative al orașului ROȘIA DE SECAȘ

-

Nu au fost identificate zone în care calitatea
peisajului să fie afectată de implementarea acestui
obiectiv
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Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri specifice privind
prevenirea și atenuarea riscurilor

6. -

Nu au fost identificate zone în care calitatea
peisajului să fie afectată de implementarea acestui
obiectiv

7.

-

Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională în teritoriu, respectiv
lista principalelor proiecte de
dezvoltare și restructurare

-

Proiectele de dezvoltare contribuie la
îmbunătățirea calității peisajului în situația
respectării regulamentului local de urbanism

8.

-

Stabilirea și delimitarea zonelor
cu interdicție temporară și
definitivă de construire;

-

Nu au fost identificate zone în care calitatea
peisajului să fie afectată de implementarea
acestui obiectiv

2.

-

Protecția mediului

-

Calitatea peisajului crește semnificativ în zonele
de extindere a spațiului verde.

11.

-

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
rutiere
și
organizarea circulației

-

În perioada inițială în care se vor extinde/
moderniza arterele rutiere în zona șantierelor
peisajul este degradat. Efectele fiind de scurtă
durată, doar pe perioada de execuție a lucrărilor.

5. ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE RELEVANTĂ
PENTRU PLAN SAU PROGRAM

Problemele identificate la nivelul comunei Roșia de Secaș sunt:
-

Lipsa sistemului de canalizare centralizat în localitatea Tău și Ungurei

-

Lipsa stației de epurare care să asigure epurarea întregului volum de apă uzată colectat

-

Lipsa rețelelor de distribuire a gazelor naturale pe întreg teritoriul administrativ al comunei
analizate.

-

Lipsa curselor de transport public care să asigure deplasarea locuitorilor comunei către alte
localități

-

Străzi neamenajate
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6. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL
NAŢIONAL,

COMUNITAR

SAU

INTERNAŢIONAL,

CARE

SUNT

RELEVANTE PENTRU PLAN
Pentru fiecare factor de mediu sunt enumerate în tabelul 6.1 actele normative stabilite la nivel
național care au ca scop protecția mediului, de care trebuie să se țină cont la implementarea Planului
Urbanistic General supus reglementării de mediu.

Nr.
crt

Factor de mediu

Actele normative ce impun obiective de
protecție a mediului aplicabile

Implementare prin PUG al UAT
ROȘIA DE SECAȘ

1. Apă

- Directivei cadru Apă 2000/60/CE
- Extinderea rețelelor de alimentare cu
- Legii Apelor nr.107/2002 cu apă
modificările și completările ulterioare
- Extinderea rețelelor de canalizare
- Extinderea rețelelor de alimentare cu
gaze naturale.

2. Aer

- Directiva 2008/50/CE privind calitatea
aerului înconjurător și un aer mai curat
pentru Europa
- Legea 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurător cu modificările și
completările ulterioare
- Directiva 91/676/CEE Consiliului din
12 decembrie 1991 privind protecția
apelor împotriva poluării cu nitrați
proveniți din surse agricole –„Directiva
Nitrați”
- Codul de bune practici pentru
prevenirea poluării cu nitrați și nitriți din
surse agricole

3. Sol

- Modernizarea sistemului rutier ce va
avea ca efect reducerea cantității de
pulberi sedimentabile și în suspensie
din atmosferă
- Extinderea spațiului verde
- Încurajarea realizării de platforme
betonate
pentru
depozitarea
temporară a gunoiului de grajd – unde
este cazul
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4. Zgomot

-

Directiva
2002/49/CE
a - Modernizarea rețelei rutiere
Parlamentului European și a
Consiliului din 25.06.2002 privind - Impunerea unor programe de
evaluarea și gestiunea zgomotului
funcționare clare pentru activitățile
ambiental
generatoare de zgomot

- Hotărârea 321/2005 Republicată
privind
evaluarea
și
gestiunea - Izolarea fonică a surselor de zgomot
prin crearea unor perdele verzi ( dacă
zgomotului ambiant
este cazul)
5. Deșeuri

- Directiva 2008/98/CE privind deșeurile
- Legea 2011/2011 privind regimul
deșeurilor cu modificările și completările
ulterioare

- Derularea demersurilor necesare
colectării selective la nivelul UAT
ROȘIA DE SECAȘ în vederea
atingerii țintelor de reciclare

- Ordonanța de urgență 74/2018

- Dotarea cu mobilier urban (coșuri de
gunoi) pentru colectarea selectivă a
- Planul național de gestiune a deșeurilor deșeurilor
aprobat prin HG 942/2017
Reactualizarea
planului
de
- Planul județean de gestiune a deșeurilor gestionare a deșeurilor
al județului Alba
6. Fond forestier

- Legea nr. 24/2007 republicată privind - Extinderea spațiilor verzi
reglementarea și administrarea spațiilor
verzi din intravilanul localităților
- Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea
Convenției-cadru privind protecția și
dezvoltarea durabilă, adoptată la Kiev la
22 mai 2003 și Legea 137/2010 pentru
ratificarea
Protocolului
privind
conservarea și utilizarea durabilă a
diversității biologice și a diversității
peisajelor, adoptat și semnat la București
la 19 iunie 2008,
- Legea 46/2008 -Codul silvic
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7. Biodiversitate

-

Planul de management pentru
ROSCI0211 “Podișul secaşelor

-

Respectarea
prevederilor
planurilor de management ale
Ariilor Naturale Protejate

-

Solicitarea avizelor de la
ANANP pentru orice lucrare
efectuată în cadrul sau în
proximitatea Ariilor Naturale
Protejate.
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7. POTENŢIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI
Pentru evaluarea efectelor potențiale asupra factorilor de mediu apă, aer, sol, biodiversitate,
populație, factori climatici, peisaj, patrimoniu cultural s-a utilizat următoarea matrice

Nr. Crt

Scorul evaluării

Efecte generate
1.

Efecte pozitive

+2

2.

Efecte pozitive semnificative

+1

3.

Efecte neutre

0

4.

Efecte negative

-1

5.

Efecte negative semnificative

-2

Interpretarea rezultatelor se realizează conform tabelului următor:
Nota evaluării

Categoria efectelor

1.

0 la -1

2.

-1 la -2

Efecte negative
nesemnificative
Efecte negative semnificative

3.

0

Efecte neutre

4.

0 la +1

Efecte pozitive nesemnificative

5.

+1 la +2

Efecte pozitive semnificative

Nr. crt
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7.1 EFECTELE IMPLEMENTĂRII OBICTIVELOR ASUPRA FACTORUL DE MEDIU APĂ

1.

2.

În perioada execuției
X
X
Stabilirea și delimitarea
teritoriului intravilan nu are
efecte semnificative asupra
factorului de mediu apă.
În perioada de funcționare
X
X
Stabilirea și delimitarea
teritoriului
intravilan,
respectiv construirea în
zona intravilanului nou
trasat poate genera efecte
negative asupra factorului
de mediu apă, de exemplu
gestionarea
necorespunzătoare
a
deșeurilor generate de
locuitori,
abandonarea
deșeurilor în cursurile de
apă sau deversarea apelor
uzate menajere
Stabilirea modului În perioada execuției
X X
de utilizare a Stabilirea modului de
terenurilor
din utilizare a terenurilor și de
realizare a construcțiilor nu
intravilan
au efecte asupra apelor de
suprafață
În etapa de funcționare
X
X
Stabilirea modului de
utilizare a terenurilor și de
realizare a construcțiilor au
efecte pozitive asupra
apelor de suprafață prin
Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului
intravilan
în
relație cu teritoriul
administrativ al
localității

X

X

0

X

-1

X

X

Scorul evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Observații

Efecte - Permanente

Obiective
propuse

Efecte - Cumulative

Nr.
crt

Efect-Non-cumulativ

Tabelul 7.1 Efectele implementării planului asupra apelor de suprafață și asupra apelor freatice

0

X

+1
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Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt
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respectarea
distanței
minime de construire de la
albia râurilor.
3.

4.

Modernizarea și În perioada execuției
X
X
Activitățile
de
dezvoltare
dezvoltarea
edilitară nu au efecte asupra
infrastructurii
apelor în perioada de
tehnico-edilitare
implementare
dacă
proiectele tehnice sunt
respectate.
În etapa de funcționare
X X
Activitățile de dezvoltare
edilitară
au efecte
semnificative pozitive prin
gestionarea
corespunzătoare a apelor
menajere uzate.

X

Stabilirea zonelor În perioada de construire
X
Activitățile realizate pentru
protejate
Stabilirea și delimitarea
zonelor protejate și de
protecție a acestora nu
generează efecte asupra
factorului de mediu apă.

X

În perioada de funcționare
Activitățile realizate pentru
Stabilirea și delimitarea
zonelor protejate și de
protecție
a
acestora
generează efecte pozitive
semnificative
asupra
factorului de mediu apă prin
reducerea poluării asupra
cursurilor de apă.

X

X X

0

X

X

+2

0

X

X

+2
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6.

de
şi
a

şi

Delimitarea
zonele de risc
natural și luarea
de
măsuri
specifice privind
prevenirea
și
atenuarea
riscurilor

În perioada execuției
X
X
Precizarea condiţiilor de
amplasare şi conformare a
volumelor construite nu
afectează calitatea apelor de
suprafață sau freatice
În etapa de funcționare
X
X
Precizarea condiţiilor
de amplasare şi conformare
a volumelor construite în
etapa de aplicabilitate
contribuie la protejarea
surselor de apă prin
respectarea distanțelor de
protecție
În perioada execuției
X
X
Delimitarea zonele de
risc natural - în perioada
execuției a lucrărilor de
protecție cu scopul de
reducere a inundațiilor
generează temporar efecte
negative asupra apelor de
suprafață prin creșterea
turbidității
În etapa de funcționare
X
X
Delimitarea zonele cu
risc natural generează în
timp efecte pozitive asupra
apelor de suprafață, astfel
încât poluarea apelor de
suprafață
cu
deșeuri,
materiale depozitate în
proximitatea
zonelor

X

Scorul evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

Precizarea
condiţiilor
amplasare
conformare
volumelor
construite,
amenajate
plantate

Efecte - Permanente

5.

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Negative
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0

X

X

X

X

X

+1

-1

X

+1
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Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională
în
teritoriu, respectiv
lista principalelor
proiecte
de
dezvoltare
și
restructurare

7.

8.

Stabilirea
delimitarea
zonelor
interdicție
temporară
definitivă
construire;

și
cu
și
de

inundabile
se
reduce
semnificativ
În perioada execuției
X
X
Programele
de
dezvoltare cuprind o serie
de proiecte care au ca scop
careșterea nivelului de trai
și dezvoltarea din toate
punctele de vedere a
localității. În perioada de
construire a obiectivelor
propuse prin aceste proiecte
calitatea apelor nu este
afectată în situația în care se
vor
respecta
măsurile
impuse prin actele de
reglementare
În etapa de funcționare
X
X
În
etapa
de
implementare a proiectelor
stabilite calitatea apelor de
suprafață și freatice nu este
afectată.
În perioada execuției
X
X
Lucrările
realizate
cu
scopul
de
protecție
împotriva
riscurilor
naturale prin care se numără
și inundațiile au efecte
negative temporare asupra
apelor
de
suprafață.
Turbiditatea apelor de
suprafață
va
crește
semnificativ în perioada
lucrărilor.

X

Scorul evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Efecte - Cumulative

Observații

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Negative
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X

0

X

0

X

-1
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Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

X

+2

X X

X

X

+2

În etapa de funcționar
Protecția
mediului
generează efecte pozitive
semnificative pe termen
lung asupra calității
apelor prin ecologizarea
periodică a cursurilor de
apă, prin eliminarea sau
diminuarea semnificativă
a surselor de poluare.

X X

X

X

+2

Efect direct

X

Efecte - Pozitive

X X

Efecte - Neutre

În perioada de funcționare
Delimitarea zonelor cu
interdicție de construire are
efecte pozitive asupra
apelor de suprafață datorită
interzicerii
construirii
obiectivelor
sau
depozitărilor de orice fel pe
malurile râului în zonele
inundabile.
În perioada execuției
de
În perioada de execuție a
proiectelor
aferente
protejării calității apelor de
suprafață
precum
ecologizarea
râurilor,
înlăturarea deșeurilor de pe
malurile râurilor sunt
generate efecte pozitive
semnificative asupra apelor
prin înlăturarea surselor de
poluare.

Efecte - Negative

Scorul evaluării

Rezolvarea
problemelor
mediu

Observații

Efect indirect

9.

Obiective
propuse

Efecte - Cumulative

Nr.
crt

Efect-Non-cumulativ
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Activitățile de modernizare X
a infrastructurii rutiere nu
generează efecte asupra
apei freatice sau de
suprafață în perioada de
funcționare
11.
Nota
finale

evaluării

X

X

Scorul evaluării

Efect direct

X

Efecte - Pozitive

X

Efect indirect

X

Efecte - Negative

și Activitățile de modernizare
a infrastructurii rutiere în
timpul construcției
pot
genera efecte negative
și
temporare asupra apei de
suprafață prin depozitarea
materialelor de construcție
pe malul râurilor sau
scurgeri
de
produse
petroliere de la utilajele
garate lângă cursurile de
apă.

Efecte - Temporare

Dezvoltarea
modernizarea
infrastructurii
rutiere
organizarea
circulației

Efecte - Permanente

10.

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Neutre
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X

-1

0

Implementarea obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic General 0,9
aferent comunei ROȘIA DE SECAȘ generează efecte pozitive
nesemnificative asupra apelor.
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Fig. 7.1 Efectele implementării obiectivelor asupra apelor
7.2 EFECTELE IMPLEMENTĂRII OBICTIVELOR ASUPRA FACTORUL DE MEDIU AER

Efecte - Permanente

X

-1

În etapa de funcționare
Stabilirea și delimitarea teritoriului
intravilan
generează
efecte

X

X

X

X

-1

Nota evaluării

X

Efect indirect

X

Efect direct

X

Efecte - Pozitive

În perioada execuției
Stabilirea și delimitarea teritoriului
intravilan are efecte negative
temporare asupra factorului de
mediu aer prin poluare cu pulberi
sedimentabile
și gaze de
eșapament în perioada construirii
noilor obiective

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului
intravilan în
relație
cu
teritoriul
administrativ
al localității

Observații

Efecte - Temporare

1.

Obiective
propuse

Efecte - Cumulative

Nr.
crt

Efect-Non-cumulativ

Tabelul 7.2 Efectele implementării planului asupra calității aerului
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Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Negative
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negative
temporare
asupra
factorului de mediu aer prin
poluare cu gaze rezultate în
perioada rece în urma utilizării
combustibilului pentru încălzirea
locuințelor, respectiv prin poluarea
cu gaze de eșapament din cauza
dezvoltării traficului rutier în zona
intravilanului propus.
2.

3.

În perioada execuției
Stabilirea
X
Stabilirea
modului
de
utilizare
a
modului
de
utilizare
a terenurilor și de realizare a
construcțiilor nu au efecte
terenurilor din
semnificative asupra aerului
intravilan

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Stabilirea modului de utilizare a
terenurilor și de realizare a
construcțiilor nu au efecte
semnificative asupra aerului

X

X

0

Modernizarea
și dezvoltarea
infrastructurii
tehnicoedilitare

În perioada execuției
Activitățile de dezvoltare a
infrastructurii tehnico-edilitare au
efecte negative permanente directe
în perioada de execuție asupra
aerului prin poluarea cu pulberi
sedimentabile rezultate în urma
utilizării drumurilor și a gestionării
materialelor
de
construcție,
respectiv prin eliberarea de gaze de
eșapament generate
în urma
utilizării utilajelor.
În etapa de funcționare
În perioada de funcționare a
sistemului tehnico-edilitar ( sistem
de canalizare extins, calitatea
aerului este îmbunătățită prin
reducerea poluării olfactive care

X

X

X

X

X

X

X

-1

X

+1
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4.

5.

6.

7.

era generată de gestionarea
necorespunzătoare a apelor uzate
menajere.
În perioada execuției
X
Activitățile
realizate
pentru
Stabilirea și delimitarea zonelor
protejate și de protecție a acestora
nu generează efecte asupra aerului

Stabilirea
zonelor
protejate

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Efecte - Cumulative

Observații

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Negative
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X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

Delimitarea
X
zonele de risc
natural
și
luarea
de
măsuri
X
specifice
privind
prevenirea și
atenuarea
riscurilor
Direcțiile de În perioada execuției
X
dezvoltare
În etapa de realizare a
proiectelor
propuse
calitatea

X

X

0

X

X

0

X

0

Precizarea
condiţiilor
amplasare
conformare
volumelor
construite,
amenajate
plantate

de
şi
a

şi

În etapa de funcționare
Activitățile
realizate
pentru
Stabilirea și delimitarea zonelor
protejate și de protecție a acestora
nu generează efecte asupra aerului
În perioada execuției
Precizarea
condiţiilor
de
amplasare şi conformare a
volumelor construite nu afectează
calitatea aerului
În etapa de funcționare
Precizarea condiţiilor de
amplasare şi conformare a
volumelor construite nu afectează
calitatea aerului
În perioada execuției
Delimitarea zonele de risc
natural nu afectează calitatea
aerului
În etapa de funcționare
Delimitarea zonele de risc
natural nu afectează calitatea
aerului

X
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8.

9.

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

X

X

Nota evaluării

X

Efect indirect

funcţională în aerului
nu
este
afectată
teritoriu,
semnificativ
În etapa de funcționare
Programele de dezvoltare
cuprind și obiective cu scopul de
reducerea poluărilor, prin urmare
vor fi generate efecte pozitive
asupra calității aerului
Stabilirea
și În perioada execuției
Lucrările realizate pentru stabilirea
delimitarea
zonelor
cu și delimitarea zonelor cu interdicție
temporară sau definitivă de
interdicție
construire nu generează efecte
temporară și semnificative asupra factorului de
definitivă de mediu aer.
construire;
În etapa de funcționare
Lucrările realizate cu scopul de
protecție împotriva riscurilor
naturale nu generează efecte
semnificative asupra factorului de
mediu aer.
Rezolvarea
În perioada execuției
problemelor
În etapa de realizare a unor
de mediu
proiecte care au ca scop Protecția
mediului,
calitatea
aerului
temporar este afectată negativ prin
generarea emisiilor de poluați
rezultați din utilizarea utilajelor la
extinderea și amenajarea spațiilor
verzi, respectiv la ecologizarea
râurilor.
În etapa de funcționare
Protecția mediului contribuie
semnificativ la îmbunătățirea

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Negative
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X

+1

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

-1

X

+2
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X

X

X

Nota evaluării

X

Efect indirect

X

Efect direct

X

Efecte - Pozitive

Efecte - Negative

X

Efecte - Temporare

calității aerului prin obiectivele
propuse.
Dezvoltarea și În perioada execuției
X
Activitățile
de
modernizare
a
modernizarea
infrastructurii infrastructurii rutiere generează
temporar efecte negative asupra
rutiere
și
aerului prin poluări cu praf și gaze
organizarea
de eșapament.
circulației
În etapa de funcționare
Activitățile de modernizare a
infrastructurii rutiere generează
efecte pozitive asupra aerului prin
reducerea
semnificativă a
pulberilor sedimentabile.

Efecte - Cumulative

Observații

Efecte - Permanente

10.

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Neutre
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-1

X

+2

Nota finală a Implementarea obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic General aferent 0,1
evaluării
comunei ROȘIA DE SECAȘ generează efecte pozitive asupra aerului.

Fig. 7.2 Efectele implementării obiectivelor asupra aerului
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7.3 EFECTELE IMPLEMENTĂRII OBICTIVELOR ASUPRA FACTORUL DE MEDIU
SOL

1. Stabilirea și
delimitarea
teritoriului
intravilan în
relație
cu
teritoriul
administrativ
al localității

În perioada execuției
Stabilirea și delimitarea
teritoriului intravilan are
efecte
negative
nesemnificative temporare
asupra factorului de mediu
sol prin excavare stratului
vegetal
și
poluarea
accidentală
cu
produse
petroliere rezultate de la
utilajele defecte.
În etapa de funcționare
Extinderea
teritoriului
intravilan generează efecte
negative temporare asupra
factorului de mediu sol prin
poluarea accidentală cu
produse petroliere rezultate
de
la
autoturismele
localnicilor
garate
pe
suprafețe nebetonate.
2. Stabilirea
În perioada execuției
X
modului de Stabilirea
modului
de
utilizare
a utilizare a terenurilor și de
terenurilor
realizare a construcțiilor nu
din intravilan generează efecte asupra
factorului de mediu -sol
În etapa de funcționare
X
Stabilirea
modului
de
utilizare a terenurilor și de
realizare a construcțiilor nu

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Observații

Efecte - Permanente

Obiective
propuse

Efecte - Cumulative

Nr. crt

Efect-Non-cumulativ

Tabelul 7.3 Efectele implementării planului asupra solului

X

X

X

X

-1

X

X

X

X

-1

X

X

0

X

X

0
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Nota evaluării

Efecte indirecte

X

Efecte directe

Efecte - Negative

X

Efecte - Pozitive

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr. crt

Efecte - Neutre
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generează efecte asupra
factorului de mediu -sol

3.

4.

5.

Modernizarea
și dezvoltarea
infrastructurii
tehnicoedilitare

Stabilirea
zonelor
protejate

În perioada execuției
Inițial
Activitățile
de
dezvoltare edilitară au efecte
negative asupra solului prin
excavarea stratului vegetal,
modificarea texturii solului,
respectiv prin
poluări
accidentale cu produsele
petroliere
cauzate
de
utilajelor defecte

X

În etapa de execuție
Extinderea
infrastructurii
tehnico-edilitare are efecte
semnificative pozitive asupra
solului prin gestionarea
corespunzătoare a apelor
uzate menajare

X

X

X

X

-1

X

+2

În perioada execuției
X
Activitățile realizate pentru
Stabilirea și delimitarea
zonelor protejate și de
protecție a acestora nu
generează efecte asupra
factorului de mediu sol

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Activitățile realizate pentru
Stabilirea și delimitarea
zonelor protejate și de
protecție a acestora nu
generează efecte asupra
factorului de mediu sol

X

X

0

În perioada execuției

X

X

0

X
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Precizarea
condiţiilor de
amplasare şi
conformare a
volumelor
construite,
amenajate şi
plantate

6. Delimitarea
zonele de risc
natural
și
luarea
de
măsuri
specifice
privind
prevenirea și
atenuarea
riscurilor

7. Direcțiile de
dezvoltare
funcţională în
teritoriu,
respectiv lista

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr. crt

Efecte - Negative

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

Obiectivul referitor la
precizarea condițiilor de
amplasare a construcțiilor nu
afectează calitatea solului,
impactul fiind neutru.
În etapa de funcționare
X
Obiectivul referitor la
precizarea condițiilor de
amplasare a construcțiilor nu
afectează calitatea solului,
impactul fiind neutru.

X

În perioada execuției
X
Executarea
proiectelor
aferente stabilizării malurilor
în
zonele
inundabile,
respectiv
stabilizarea
terenurilor
suspuse
alunecărilor
de
teren
generează efecte negative
asupra
solului
prin
modificarea structurii solului,
îndepărtarea stratului vegetal,
respectiv poluări accidentale
cu produse petroliere în
situația utilizării utilajelor
defecte.

X

În etapa de funcționare
X
După
finalizarea
lucrărilor de stabilizare a
zonelor cu riscuri naturale,
solul nu este afectat.

X

În perioada execuției
În
perioada
de
execuție
a
proiectelor
aferente
dezvoltării
localității, solul poate fi

X

X

X

0

X

X

X

X

-1

0

X

-1
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8. Stabilirea şi
delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară și
definitivă de
construire;

9.

Rezolvarea
problemelor
de mediu

În perioada execuției
Stabilirea și delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară sau definitivă de
Construire nu generează
efecte asupra solului
În etapa de funcționare
Stabilirea și delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară sau definitivă de
Construire nu generează
efecte asupra solului
În perioada execuției
În perioada execuției a
obiectivelor
aferente
protecției mediului calitatea
solului poate fi afectată
accidental prin poluări cu
substanțe petroliere provenite
de la mijloace de transport.
Proiectele care pot genera
astfel de urmări sunt
estinderea spațiilor verzi.
Efectele se vor resimți local
și vor fi temporare
În perioada de funcționare
Eliminarea
surselor
principale de poluare a

X

Nota evaluării

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

X

Efecte - Temporare

X

Efecte indirecte

afectat negativ în situația
apariției
poluărilor
accidentale
cu
produse
petroliere rezultate de la
utilizarea utilajelor defecte
În etapa de funcționare
În perioada de funcționare
calitatea solului poate fi
îmbunătățită având în vedere
că direcțiile de dezvoltare
cuprind proiecte aferente
protecției mediului.

Efecte - Permanente

principalelor
proiecte de
dezvoltare şi
restructurare

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr. crt

Efecte - Negative
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X

+1

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

X

X

X

X

-1

X

+2
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Nota evaluării

Efecte indirecte

X

Efecte directe

Efecte - Negative

X

Efecte - Pozitive

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective
propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr. crt

Efecte - Neutre
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TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

solului generează efecte
pozitive semnificative asupra
calității acestui factor de
mediu. Amintim că prin acest
obiectiv se intenționează
ecologizarea
râului
și
eliminarea
„depozitelor
necontrolate de deșeuri” din
proximitatea
râurilor,
respectiv
gestionarea
corespunzătoare a dejecțiilor.

10. Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructuri
i rutiere și
organizarea
circulației

În perioada execuției
Activitățile de modernizare a
infrastructurii
rutiere
generează temporar efecte
negative
nesemnificative
asupra solului prin poluanții
generați de utilaje, prin
poluări
accidentale
cu
produse petroliere.

X

În etapa de funcționare
Activitățile de modernizare a
infrastructurii
rutiere
generează efecte pozitive
asupra solului prin reducerea
poluării solului cu substanțe
petroliere
provenite
de
instalațiile
defecte
ale
autoturismelor

X

X

X

X

-1

X

+1

11. Nota finală a Implementarea obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic General aferent -0,1
evaluării
comunei ROȘIA DE SECAȘ generează efecte negative nesemnificative de
scurtă durată asupra solului.
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Fig. 7.3 Efectele implementării obiectivelor asupra solului
7.4 EFECTELE IMPLEMENTĂRII OBICTIVELOR ASUPRA BIODIVERSITĂȚII

1.

2.

Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului intravilan
în relație cu teritoriul
administrativ
al
localității

În perioada execuției
X
Stabilirea și
delimitarea
teritoriului intravilan nu afectează
biodiversitate semnificativ din
cadrul ariile naturale protejate
În etapa de funcționare
X
Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului intravilan nu afectează
biodiversitate semnificativ din
cadrul ariile naturale protejate
Stabilirea modului de În perioada execuției
X
utilizare a terenurilor
Stabilirea modului de utilizare
din intravilan
a terenurilor din intravilan nu
afectează biodiversitate

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Observații

Efecte - Permanente

Obiective propuse

Efecte - Cumulative

Nr.
crt

Efect-Non-cumulativ

Tabelul 7.4 Efectele implementării planului asupra biodiversității

X

X

0

X

X

0

X

X

0
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3.

4.

5.

6.

Modernizarea
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

În etapa de funcționare
X
Stabilirea modului de utilizare
a terenurilor din intravilan nu
afectează biodiversitate

X

X

0

și În perioada execuției
X
Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare nu
afectează biodiversitate

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Modernizarea și dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare nu
afectează biodiversitate

X

X

0

zonelor În perioada execuției
Stabilirea zonelor protejate
generează
efecte
pozitive
semnificative asupra biodiversității
prin protejarea ariilor naturale
protejate
În etapa de funcționare
Stabilirea zonelor protejate
generează
efecte
pozitive
semnificative asupra biodiversității
prin protejarea ariilor naturale
protejate
Precizarea condiţiilor În perioada execuției
de amplasare şi
Precizarea
condițiilor
de
conformare
a amplasare
nu
afectează
volumelor construite, biodiversitate
amenajate şi plantate
Delimitarea zonele În perioada execuției
de risc natural și
Delimitarea zonele de risc
luarea de măsuri natural nu afectează biodiversitate
Stabilirea
protejate

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Temporare
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X

X

X

X

+2

X

X

X

X

+2

X

X

X

X
X

X

0

X

0
0

X
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7.

8.

9.

În etapa de funcționare
Delimitarea zonele de risc
natural nu afectează biodiversitate
În perioada execuției
Direcțiile de dezvoltare
funcţională
nu
afectează
biodiversitate
În etapa de funcționare
Direcțiile de dezvoltare
funcţională
nu
afectează
biodiversitate
În perioada execuției
Stabilirea și delimitarea
zonelor cu interdicție temporară și
definitivă de construire generează
efecte
pozitive
asupra
biodiversității având în vedere că în
ariile naturale protejate se interzic
construcțiile.
În etapa de execuție
Stabilirea și delimitarea
zonelor cu interdicție temporară și
definitivă de construire generează
efecte
pozitive
asupra
biodiversității având în vedere că în
ariile naturale protejate se interzic
construcțiile.
Proiectele aferente protecției
de mediului
nu
influențează
biodiversitatea
În etapa de funcționare
Proiectele aferente protecției
mediului
nu
influențează
biodiversitatea

specifice
privind
prevenirea
și
atenuarea riscurilor
Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională
în
teritoriu,
respectiv
lista
principalelor
proiecte
de
dezvoltare
și
restructurare
Stabilirea
și
delimitarea zonelor
cu
interdicție
temporară
și
definitivă
de
construire;

Rezolvarea
problemelor
mediu

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Temporare
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X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

X

+2

X

X

X

X

+2

X

X

X

0

X

X

X

0
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11.
Nota
finală
evaluării

X

X

X

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

X

Efecte - Pozitive

X

Efecte - Neutre

Dezvoltarea
și În perioada execuției
X
modernizarea
infrastructurii rutiere
Dezvoltarea și modernizarea
și
organizarea infrastructurii
rutiere
din
circulației
proximitatea
limitelor
ariilor
naturale
protejate
afectează
biodiversitate
prin
creșterea
nivelului de zgomot și a pulberilor
sedimentabile
În etapa de funcționare
X
În perioada de utilizare a
infrastructurii rutiere modernizate
biodiversitatea nu este afectată
semnificativ

Efecte - Negative

10.

Efecte - Permanente

Obiective propuse

Efecte - Cumulative

Efect-Non-cumulativ

Observații

Nr.
crt

Efecte - Temporare
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-2

0

a Implementarea obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic General aferent 0,6
comunei ROȘIA DE SECAȘ generează efecte pozitive asupra biodiversității.

Fig. 7.4 Efectele implementării obiectivelor asupra biodiversității

104

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

7.5 EFECTELE IMPLEMENTĂRII OBICTIVELOR ASUPRA POPULAȚIEI

Tabelul 7.5 Efectele implementării planului asupra populației

X

+2

În etapa de funcționare
Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului intravilan generează
efecte semnificative pozitive
asupra
populației
prin
extinderea zonelor de locuit.

X

X

X

X

+2

X

-1

X

+2

Stabilirea modului de În perioada execuției
X
Stabilirea
modului
de
utilizare
a
utilizare a terenurilor
terenurilor și de realizare a
din intravilan
construcțiilor are temporar
efect negativ asupra populației
prin impunerea caracteristicilor
și zonelor de realizare a
construcțiilor
În etapa de funcționare
Stabilirea modului de utilizare a
terenurilor și de realizare a
construcțiilor au ca scop
creșterea gradului de siguranță
al populației.

X

X

X

X

X

Nota evaluării

X

Efect indirect

Efect direct

X

Efecte - Neutre

X

Efecte - Negative

În perioada execuției
Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului intravilan generează
efecte pozitive semnificative
asupra populației extinderea
zonelor de locuit.

Efecte - Temporare

Efecte - Pozitive

Stabilirea
și
delimitarea teritoriului
intravilan în relație cu
teritoriul administrativ
al localității

Efecte - Permanente

2.

Observații

Efecte - Cumulative

1.

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt
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3.

4.

Modernizarea
și În perioada execuției
X
Activitățile
de
dezvoltare
dezvoltarea
infrastructurii tehnico- edilitară în perioada de
construire
generează
un
edilitare
disconfort asupra populației
prin blocarea căilor de acces și
generarea zgomotului
În etapa de funcționare
Activitățile
de
dezvoltare
edilitară
cresc semnificativ
nivelul de trai al populației
Stabilirea
protejate

X

X

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

X

-1

X

+2

X

X

X

zonelor În etapa d implementare
Activitățile realizate pentru
Stabilirea și delimitarea zonelor
protejate și de protecție a
acestora
generează
efecte
pozitive semnificative asupra
populației prin conservarea
biodiversității, (având în vedere
că există zone aflate în Arii
Naturale Protejate), respectiv
prin protejarea populației

X

X

X

X

+2

În etapa de funcționare
Activitățile realizate pentru
Stabilirea și delimitarea zonelor
protejate și de protecție a
acestora
generează
efecte
pozitive semnificative asupra
populației.

X

X

X

X

+2
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5.

6.

7.

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

Delimitarea zonele de
risc natural și luarea de
măsuri
specifice
privind prevenirea și
atenuarea riscurilor

În perioada execuției
X
În perioada de execuție a
acestui obiectiv nu sunt generate
efecte
negative
asupra
populației.

X

În etapa de funcționare
Impunerea
respectării
regulamentului
local
de
urbanism are asupra populației
un efect pozitiv semnificativ
În perioada execuției
X
Populația nu este afectată
negativ de realizarea acestui
obiectiv

X

În etapa de funcționare
Delimitarea zonelor cu risc
natural
crește
siguranța
populației

X

Nota evaluării

Efect indirect
X

+2

0

X

X

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Negative

Efecte - Neutre
X

X

X

0

X

X

X

X

X

Direcțiile
de În perioada execuției
X
dezvoltare funcţională
În etapa de realizare a
în teritoriu,
proiectelor populația nu va fi
afectată semnificativ
În etapa de funcționare
Scopul
implementării
proiectelor de dezvoltare este
creșterea nivelului de trai al
populației
și
dezvoltarea
localităților

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

X

+2

0

X

+2
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În perioada execuției
X
Lucrările realizate cu scopul de
protecție împotriva riscurilor
naturale, precum stabilizarea
malurilor și a terenurilor expuse
alunecărilor de teren, au efecte
negative temporare directe
asupra populației prin creșterea
nivelului de zgomot și vibrații,
respectiv poluarea cu emisii
rezultate în urma utilizării
utilajelor.
În etapa de funcționare
Delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară
sau
definitive de construire crește
siguranța populației generând
astfel
efecte
pozitive
semnificative.

X

X

X

X

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Stabilirea
și
delimitarea zonelor cu
interdicție temporară
și
definitivă
de
construire;

Efecte - Permanente

8.

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

-1

X

+2
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În etapa de funcționare
Rezolvarea problemelor de
mediu crește nivelul de trai al
populației.
10.

Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii rutiere
și
organizarea
circulației

X

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

-1

X

X

X

Efecte - Pozitive

X

Efecte - Neutre

X

X

În perioada execuției
X
Activitățile de modernizare a
infrastructurii rutiere generează
temporar efecte negative asupra
populației
prin
creșterea
nivelului de zgomot
În etapa de funcționare
X
Activitățile de modernizare a
infrastructurii rutiere au un
impact pozitiv asupra populației
prin reducerea accidentelor și
creșterea nivelului de trai

Efecte - Negative

În perioada execuției
X
Temporar, pe perioada de
implementarea a activităților
propuse
pentru
protecție
mediului, precum extinderea
spațiului verde, ecologizarea
râurilor, eliminarea depozitelor
necontrolate de deșeuri din
proximitatea râurilor, se pot
genera efecte negative asupra
populației, precum creșterea
nivelului de zgomot.

Efecte - Temporare

Rezolvarea
problemelor de mediu

Efecte - Permanente

9.

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

X

+2

-1

X

+2
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11.
Nota finală a evaluării

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Implementarea obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic General aferent 1,9
comunei ROȘIA DE SECAȘ generează efecte pozitive semnificative
asupra populației.

Fig. 7.5 Efectele implementării obiectivelor asupra populației
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7.6

EFECTELE

IMPLEMENTĂRII

OBICTIVELOR

ASUPRA

PATRIMONIULUI

CULTURAL
Tabelul 7.6 Efectele implementării planului asupra patrimoniului cultural

1.

2.

3.

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Stabilirea
și În perioada execuției
X
delimitarea
teritoriului intravilan
Stabilirea și delimitarea
în relație cu teritoriul teritoriului
intravilan
nu
administrativ
al afectează patrimoniu cultural
localității
În etapa de funcționare
X
Stabilirea și delimitarea
teritoriului
intravilan
nu
afectează patrimoniu cultural

X

X

0

X

X

0

Stabilirea modului de În perioada execuției
X
utilizare a terenurilor
Stabilirea modului de
din intravilan
utilizare a terenurilor din
intravilan
nu
afectează
patrimoniu cultural

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Stabilirea modului de
utilizare a terenurilor din
intravilan
nu
afectează
patrimoniu cultural

X

X

0

și În perioada execuției
X
Modernizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare nu afectează
patrimoniu cultural

X

X

0

Modernizarea
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare

111

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

4.

5.

6.

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

În etapa de funcționare
X
Modernizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare nu afectează
patrimoniu cultural

X

zonelor În perioada execuției
X
Locașurile de cult și
monumentele istorice intră în
categoria obiectivelor protejate

X

X

X

+2

În etapa de funcționare
X
Locașurile de cult și
monumentele istorice intră în
categoria
obiectivelor
protejate, prin urmare efectele
generate
sunt
pozitive
semnificative
În perioada execuției
X
Precizarea condiţiilor de
amplasare şi conformare a
volumelor
construite
nu
afectează patrimoniu cultural

X

X

X

+2

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Precizarea condiţiilor de
amplasare şi conformare a
volumelor
construite
nu
afectează patrimoniu cultural
Delimitarea zonele de În perioada execuției
X
risc natural și luarea
Delimitarea zonele de risc
de măsuri specifice natural nu patrimoniu cultural
privind prevenirea și
atenuarea riscurilor
În etapa de funcționare
X

X

X

0

X

X

0

X

X

0

Stabilirea
protejate

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

X

0
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7.

8.

9.

10.

Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională
în
teritoriu,
respectiv
lista
principalelor
proiecte
de
dezvoltare
și
restructurare
Stabilirea
și
delimitarea zonelor
cu
interdicție
temporară
și
definitivă
de
construire;

Rezolvarea
problemelor
mediu

Delimitarea zonele de risc
natural nu afectează patrimoniu
cultural
În perioada execuției
X
Direcțiile de dezvoltare
funcţională
nu
afectează
factorii climatici
În etapa de funcționare
X
Direcțiile de dezvoltare
funcţională
nu
afectează
factorii climatici
În perioada execuției
X
Stabilirea și delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară și definitivă de
construire nu afectează factorii
climatici

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

X

X

0

X

X

0

X

X

0

În etapa de execuție
X
Stabilirea și delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară și definitivă de
construire nu afectează factorii
climatici

X

X

0

În perioada execuției
X
de
Protecția
mediului
nu
afectează factorii climatici

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Protecția mediului nu
afectează factorii climatici

X

X

0

În perioada execuției

X

X

0

X
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Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii rutiere
și
organizarea
circulației

11.
Nota
finală
evaluării

Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
rutiere și organizarea circulației
nu afectează factorii climatici
În etapa de funcționare
X
Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii
rutiere și organizarea circulației
nu afectează factorii climatici

X

X

Nota evaluării

Efect indirect

Efect direct

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Efecte - Cumulative

Observații

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

0

a Implementarea obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic General 0,4
aferent comunei ROȘIA DE SECAȘ generează efecte pozitive asupra
monumentelor istorice.

Fig. 7.6 Efectele implementării obiectivelor asupra patrimoniului cultural
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7.7 EFECTELE IMPLEMENTĂRII OBICTIVELOR ASUPRA FACTORILOR CLIMATICI

2.

În perioada execuției

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului
intravilan în relație
cu
teritoriul
administrativ
al
localității

Efecte - Temporare

1.

Observații

Efecte - Permanente

Obiective propuse

Efecte - Cumulative

Nr.
crt

Efect-Non-cumulativ

Tabelul 7.7 Efectele implementării planului asupra factorilor climatici

X

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Stabilirea și delimitarea
teritoriului
intravilan
nu
afectează factorii climatici în
etapa de funcționare.

X

X

0

Stabilirea modului În perioada execuției
X
de
utilizare
a
Stabilirea modului de
terenurilor
din utilizare a terenurilor din
intravilan
intravilan nu afectează factorii
climatici.

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Stabilirea modului de
utilizare a terenurilor din
intravilan nu afectează factorii
climatici.

X

X

0

Stabilirea și delimitarea
teritoriului
intravilan
nu
afectează factorii climatici În
perioada execuției
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3.

4.

5.

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Negative
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Modernizarea
și În perioada execuției
X
dezvoltarea
Modernizarea
și
infrastructurii
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare
tehnico-edilitare nu afectează
factorii climatici.

X

X

0

În etapa de funcționare
X
Modernizarea
și
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare nu afectează
factorii climatici.

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

Stabilirea zonelor În perioada execuției
protejate
Stabilirea
zonelor
protejate și de protecție a
monumentelor istorice nu
afectează factorii climatici
În etapa de funcționare
Stabilirea zonelor protejate
și de protecție a monumentelor
istorice nu afectează factorii
climatici
Precizarea
În perioada execuției
condiţiilor
de
Precizarea condiţiilor de
amplasare
şi amplasare şi conformare a
conformare
a volumelor
construite
nu
volumelor
afectează factorii climatici
construite,
amenajate
şi În etapa de funcționare
plantate
Precizarea condiţiilor de
amplasare şi conformare a
volumelor
construite
nu
afectează factorii climatici
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7.

8.

9.

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

În etapa de execuție
X
Stabilirea și delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară și definitivă de
construire
nu
afectează
factorii climatici

X

X

0

În perioada execuției
X
de
Protecția mediului nu
afectează factorii climatici

X

X

0

Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională
în
teritoriu, respectiv
lista principalelor
proiecte
de
dezvoltare
și
restructurare
Stabilirea
și
delimitarea zonelor
cu
interdicție
temporară
și
definitivă
de
construire;

Rezolvarea
problemelor
mediu

În perioada execuției
Delimitarea zonele de risc
natural nu afectează factorii
climatici
În etapa de funcționare
Delimitarea zonele de
risc natural nu afectează
factorii climatici
În perioada execuției
Direcțiile
de
dezvoltare funcţională nu
afectează factorii climatici
În etapa de funcționare
Direcțiile de dezvoltare
funcţională nu afectează
factorii climatici
În perioada execuției
Stabilirea
și
delimitarea
zonelor
cu
interdicție
temporară
și
definitivă de construire nu
afectează factorii climatici

Efecte - Temporare

Delimitarea zonele
de risc natural și
luarea de măsuri
specifice
privind
prevenirea
și
atenuarea riscurilor

Efecte - Permanente

6.

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Negative
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10.

Dezvoltarea
modernizarea
infrastructurii
rutiere
organizarea
circulației

11.
Nota
finală
evaluării

În etapa de funcționare
X
Protecția mediului nu
afectează factorii climatici
și În perioada execuției
X
Dezvoltarea
și
modernizarea infrastructurii
și rutiere
și
organizarea
circulației
nu
afectează
factorii climatici
În etapa de funcționare
X

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

Efecte - Negative
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X

X

0

X

X

0

X

X

0

Dezvoltarea
și
modernizarea infrastructurii
rutiere
și
organizarea
circulației
nu
afectează
factorii climatici
a Implementarea obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic General 0
aferent comunei ROȘIA DE SECAȘ nu influențează factorii climatici.

Fig. 7.7 Efectele implementării obiectivelor asupra factorilor de mediu

118

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

7.8 EFECTELE IMPLEMENTĂRII OBICTIVELOR ASUPRA PEISAJULUI

Tabelul 7.8 Efectele implementării planului asupra peisajului

1.

X

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

X

Efecte - Pozitive

X

Efecte - Neutre

Efecte - Permanente

În perioada execuției
X
Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului
intravilan
generează temporar efecte
negative asupra peisajului
prin organizarea șantierelor

Efecte - Negative

Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului intravilan
în relație cu teritoriul
administrativ
al
localității

Efecte - Cumulative

Observații

Efecte - Temporare

1.

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

-1

În etapa de funcționare
Stabilirea
și
delimitarea
teritoriului intravilan are
efecte semnificative pozitive
asupra
peisajului
prin
impunerea regulamentul local
de urbanism.

X

X

X

X

+1

Stabilirea modului de În perioada execuției
utilizare a terenurilor Stabilirea modului de utilizare
a terenurilor și de realizare
din intravilan
construcțiilor generează efecte
semnificative
asupra
peisajului
prin
păstrarea
tradiției
arhitecturale
și
încadrarea în peisaj a
obiectivelor

X

X

X

X

+1

X

X

X

X

+2

În etapa de funcționare
Stabilirea modului de utilizare
a terenurilor și de realizare a
construcțiilor generează efecte
semnificative
asupra
peisajului
prin
păstrarea
tradiției
arhitecturale
și
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3.

4.

Modernizarea
dezvoltarea
infrastructurii
tehnico-edilitare

Stabilirea
protejate

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

X

Efecte - Pozitive

X

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

2.

peisaj

Efecte - Temporare

încadrarea în
obiectivelor

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

a

și În perioada execuției
X
Activitățile de dezvoltare
edilitară
generează efecte
negative temporare asupra
peisajului prin organizarea
șantierelor

X

-1

În etapa de funcționare
Activitățile de dezvoltare
edilitară au efecte pozitive
asupra
peisajului
prin
reducerea poluării solului cu
ape uzate menajere

X

X

X

X

+1

zonelor În perioada execuției
Activitățile realizate pentru
Stabilirea
și
delimitarea
zonelor protejate și de
protecție a acestora au efecte
semnificative pozitive asupra
peisajului prin promovarea
peisajului rural

X

X

X

X

+2

În etapa de funcționare
Activitățile realizate pentru
Stabilirea
și
delimitarea
zonelor protejate și de
protecție a acestora au efecte
semnificative pozitive asupra
peisajului prin, întreținerea
obiectivelor de interes public

X

X

X

X

+2

Precizarea condiţiilor În perioada execuției
X
de
amplasare
şi
Precizarea condiţiilor de
conformare
a amplasare şi conformare a

X

X

0
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5.

6.

7.

definitivă
construire;

X

Nota evaluării

X

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

X

Efecte - Temporare

X

Efecte - Pozitive

volumelor construite, volumelor construite în etapa
amenajate şi plantate de realizare nu afectează
peisajul
În etapa de funcționare
Precizarea condiţiilor de
amplasare şi conformare a
volumelor
construite
contribuie
la
încadrarea
obiectivelor în peisaj
Delimitarea zonele de În perioada execuției
risc natural și luarea
Delimitarea zonele de risc
de măsuri specifice natural nu generează efecte
privind prevenirea și asupra peisajului
atenuarea riscurilor
În etapa de funcționare
Delimitarea zonele de
risc natural nu generează
efecte asupra peisajului
Direcțiile
de În perioada execuției
dezvoltare
Direcțiile
de
funcţională
în dezvoltare
nu
afectează
teritoriu,
respectiv peisajul în etapa de realizare a
lista
principalelor proiectelor propuse
proiecte
de În etapa de funcționare
dezvoltare
și
Implemenatrea
restructurare
proiectelor de dezvoltare
generează un impact neutru
asupra peisajului
Stabilirea
și În perioada execuției
delimitarea zonelor Implementarea obiectivului nu
cu
interdicție are impact asupra peisajului
temporară
și În etapa de funcționare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

+2

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

X

+2

de Datorită interzicerii temporare
sau definitive a realizării
construcțiilor în anumite zone
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Efecte indirecte

Nota evaluării
+2

X

X

X

X

+2

Efecte directe

X

Efecte - Pozitive
X

Efecte - Neutre

X

Efecte - Negative

Efecte - Permanente

X

Efecte - Temporare

Efecte - Cumulative

Observații

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

se va dezvolta fauna zonală
care generează impact pozitiv
semnificativ asupra peisajului
8.

9.

Rezolvarea
problemelor
mediu

În perioada execuției
de
În perioada de realizare a
proiectelor aferente rezolvării
problemelor de mediu sunt
generate
efecte
pozitive
asupra
peisajului
prin
înlăturarea
surselor
generatoare
de
poluare
vizuală,
respectiv
prin
extinderea spațiului verde.
În etapa de funcționare
Menținerea spațiilor verzi,
respectiv
colectarea și
gestionarea corespunzătoare a
deșeurilor generează efecte
semnificative
asupra
peisajelor.

Dezvoltarea
și
modernizarea
infrastructurii rutiere
și
organizarea
circulației

În perioada execuției
X
Activitățile de modernizare a
infrastructurii
rutiere
generează temporar efecte
negative asupra peisajului
prin organizarea șantierelor:
depozitarea materialelor de
construcție, gararea utilajelor
etc.
În etapa de funcționare
Activitățile de modernizare a
infrastructurii
rutiere

X

X

X

X

X

X

-1

X

+2
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generează efecte
asupra peisajului
10.
Nota
finală
evaluării

Nota evaluării

Efecte indirecte

Efecte directe

Efecte - Pozitive

Efecte - Neutre

Efecte - Negative

Efecte - Temporare

Efecte - Permanente

Observații

Efecte - Cumulative

Obiective propuse

Efect-Non-cumulativ

Nr.
crt

pozitive

a Implementarea obiectivelor propuse prin Planul Urbanistic General 1,6
aferent comunei ROȘIA DE SECAȘ generează efecte pozitive
semnificative asupra peisajului.

Fig. 7.9 Efectele implementării obiectivelor asupra peisajului
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7.9 EFECTELE GENERATE DE IMPLEMENTAREA PLANULUI PROPUS

În tabelul 7.9 sunt prezentate rezultatele evaluării efectelor asupra factorilor de mediu
generate de implementarea Planului Urbanistic General, în etapa de execuție a lucrărilor, cât și în
etapa de funcționare.

Tabelul 7.9 Efectele generate asupra factorilor de mediu
Obiectiv

Etapa

Factori de mediu
Nota evaluării

Obiectiv 1

Obiectiv 2

Obiectiv 3

Obiectiv 4

Obiectiv 5

Obiectiv 6

Obiectiv 7

Obiectiv 8

Obiectiv 9

Obiectiv 10

Apă

Aer

Sol

Populația

Patrimoniu
cultural

Factori
climatici

Peisaj

Biodiversitate

de execuție

0

-1

-1

2

0

0

-1

0

de funcționare

-1

-1

-1

2

0

0

1

0

de execuție

0

0

0

-1

0

0

1

0

de funcționare

1

0

0

2

0

0

2

0

de execuție

0

-1

-1

-1

0

0

-1

0

de funcționare

2

1

2

2

0

0

1

0

de execuție

0

0

0

2

2

0

2

2

de funcționare

2

0

0

2

2

0

2

2

de execuție

0

0

0

0

0

0

0

0

de funcționare

1

0

0

2

0

0

2

0

de execuție

-1

0

-1

0

0

0

0

0

de funcționare

1

0

0

2

0

0

0

0

de execuție

0

0

-1

0

0

0

0

0

de funcționare

0

1

1

2

0

0

0

0

de execuție

-1

0

0

-1

0

0

0

2

de funcționare

2

0

0

2

0

0

2

2

de execuție

2

-1

-1

-1

0

0

2

0

de funcționare

2

2

2

2

0

0

2

0

de execuție

-1

-1

-1

-1

0

0

-1

-2

de funcționare

0

2

1

2

0

0

2

0
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Fig.7.9 Efectele implementării planului

7.10 EVALUAREA IMPACULUI GENERAT DE IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR
P.U.G

Pentru evaluarea impactului asupra factorilor de mediu naturali și antropici a implementării
Planului Urbanistic General propus am utilizat matricea rapidă de evaluare a impactului. RIAM
(Rapid Impact Assessment Matrix) este o metodă matricială dezvoltată special, pentru a aduce
deciziile subiective într-un mod transparent în procesul de evaluare a impactului antropic (Ijäs A,
2010).
Criteriile de evaluare sunt de două tipuri: (A) criterii care pot schimba, individual, scorul
environmental obţinut; (B) criterii care, individual, nu pot schimba scorul environmental de
evaluare (Tabelul 7.10.).
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Tabelul 7.10 . Descrierea criteriilor de evaluare a impactului şi a scării notelor de evaluare
Criteriul de evaluare

Scara

Important pentru interese naţionale/internaţionale
Important pentru interese regionale/naţionale
Important și
pentru arealele din proximitatea
localităţii
Important numai pentru localitate
Fără importanţă
Beneficiu major important
Îmbunătăţire semnificativă a status quo-ului
Îmbunătăţire a status quo-ului
Lipsă de schimbare a status quo-ului
Schimbare negativă a status quo-ului
Dezavantaje sau schimbări negative semnificative
Dezavantaje sau schimbări negative majore
Fără schimbări
Temporar
Permanent
Fără schimbări
Reversibil
Ireversibil
Fără schimbări
Non-cumulativ/unic
Cumulativ/sinergetic

A1
4
Importanţa condiţiei/factorului 3
environmental
2
1
0
A2
Magnitudinea
schimbării/efectului
environmental

+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

B1
Permanenţa
B2
Reversibilitatea
B3
Cumulativitatea

Descrierea

Valorile aferente acestor tipuri de criterii au determinat stabilirea notelor de evaluare a
impactului environmental. Metoda de calcul şi de atribuire a notelor de evaluare a avut la bază
următoarele formule de calcul:
(A1) x (A2) = (At)

(1)

(B1) + (B2) + (B3) = (Bt)
(At) x (Bt) = (SE)

(2)
(3)

Sistemul de notare presupune înmulţirea valorilor atribuite pentru criteriile din grupa A (A1,
A2, fiind evidenţiată ponderea fiecărei note) şi obţinerea unei note (At). Aceasta la rândul ei este
înmulţită cu nota (Bt) obţinută din însumarea notelor acordate criteriilor de tip B (B1, B2, B3). Ceea
ce rezultă este un scor de evaluare a impactului antropic asupra mediului (SE) care poate fi stabilit
atât pentru fiecare categorie de componente dar şi pentru evaluarea sintetică a tuturor impactlor
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generate de activităţile antropice existente. În final, pe baza scorurilor şi a notelor de evaluare
obţinute (factoriale şi totale) au fost stabilite categorii de impact antropic şi a fost elaborată o scară
de conversie a scorurilor de evaluare în categorii de impact (Tabelul 7.11). Componentele
environmentale, în număr total de 54 de factori sunt prezentate detaliat în matricea de evaluare din
Tabelul 7.12. Majoritatea componentelor environmentale au fost selectate din matricea lui Leopold
(1971) şi adaptate metodologiei de evaluare şi contextului teritorial analizat.

Tabelul 7.11. Categorii de impact
Scorul environmental

Categorii

de Descrierea categoriei

impact
Peste +101

+E

Schimbări/impact pozitiv major

+76 la +100

+D

Schimbări/impact pozitiv semnificativ

+51 la +75

+C

Schimbări/impact pozitiv moderat

+26 la +50

+B

Schimbări/impact pozitiv

+1 la +25

+A

Schimbări/impact uşor pozitiv

0

N

Lipsa schimbării status quo-ului/neapicabil

-1 la –25

-A

Schimbări/impact uşor negative

-26 la –50

-B

Schimbări/impact negative

-51 la –75

-C

Schimbări/impact negativ moderat

-76 la –100

-D

Schimbări/impact negativ semnificativ

Sub -101

-E

Schimbări/impact negativ major
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Tabelul 7.12 Impactul general asupra factorilor de mediu generat în perioada de implementarea
Impactul general asupra factorilor de mediu naturali și antropici
Categorii

de A1

A2

B1

B2

B3

SE

CI

Apă

2

-1

2

2

2

-12

-A

Aer

1

-1

2

2

2

-6

-A

Sol

1

-1

2

2

2

-6

-A

Biodiversitate/
Arii Naturale Protejate

0

0

1

1

1

0

N

Peisaj

1

-1

2

2

2

-6

-A

-30

-B

impact

Factori de mediu naturali

Factori de mediu

Populație

2

-1

2

2

2

-12

-A

Economie

1

+2

2

2

2

+12

+A

Patrimonial cultural

1

1

3

3

2

+8

+A

Căi

2

-1

2

2

2

-12

-A

Scor de evaluare privind factorii de mediu antropici

-4

-A

Scor de evaluare total

-34

-B

antropici

Factori de mediu

Scor de evaluare privind factorii de mediu

de

comunicație

rutiere

Conform rezultatului obținut în urma aplicării Matricei rapide de evaluare a impactului, în
perioada de realizare a obiectivelor propuse prin noul Plan Urbanistic General, este generat un
impact negativ temporar asupra factorilor de mediu naturali și antropici din comuna ROȘIA DE
SECAȘ. Efectele generate în perioada de realizare a obiectivelor specifice propuse sunt detaliate în
subcapitolele 7.1 – 7.9.
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Tabelul 7.13 Impactul general generat după implementarea obiectivelor propuse prin noul P.U.G
Impactul general asupra factorilor de mediu naturali și antropici
Categorii

de A1

A2

B1

B2

B3

SE

CI

Apă

2

2

2

2

2

24

+A

Aer

1

1

2

2

2

6

+A

Sol

1

2

2

2

2

12

+A

Biodiversitate/
Arii Naturale Protejate

0

0

1

1

1

0

N

Peisaj

1

1

2

2

2

6

+A

48

+B

impact

Factori de mediu naturali

Factori de mediu

antropici

Factori de mediu

Scor evaluării privind factorii de mediu naturali
Populație

2

2

2

2

2

24

+A

Economie

1

1

2

2

2

6

+A

Patrimonial cultural

1

1

3

3

2

8

+A

Căi de comunicație rutiere

2

1

2

2

2

12

+A

Scor de evaluare privind factorii de mediu antropici

50

+ B

Scor de evaluare total

98

+D

Conform rezultatului obținut în urma aplicării Matricei rapide de evaluare a impactului
implementarea Planului Urbanistic General generează un impact pozitiv major asupra factorilor de
mediu naturali și antropici din comuna ROȘIA DE SECAȘ.
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POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,
INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIE

Efecte transfrontiere reprezintă conform ,,Convenției privind efectele transfrontiere ale
accidentelor industriale din 17.03.1992, efectele grave care se manifestă în limitele jurisdicției unei
părți, ca urmare a unui accident industrial produs sub jurisdicția unei alte părți.
8.1 DISTANȚELE APROXIMATIVE DIN COMUNA ROȘIA DE SECAȘ PÂNĂ LA
GRANIȚELE CU VECINII ROMÂNIEI .

Vecinii României sunt: Ucraina în partea nordică și parțial estică, Moldova în partea estică,
Bulgaria în partea sudică, Serbia în partea sud-vestică, respectiv Ungaria în partea nord-vestică.
Distanțele aproximative în linie dreaptă de la comuna ROȘIA DE SECAȘ până la vecinii României
se pot observa în figura 8.1.

Fig.8.1 Distanțele estimative de la comuna ROȘIA DE SECAȘ la vecinii României

8.2 EFECTELE POTENȚIALE ÎN CONTEXT TRANSFRONTIER

Implementarea obiectivelor urmărite prin Planul Urbanistic General și al regulamentului
local de urbanism al comunei ROȘIA DE SECAȘ, nu generează efecte potențiale în context
transfrontier.
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9. MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA
EFECTELE ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU

9,1 MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA EFECTELE ASUPRA
APEI

Măsuri impuse în perioada de construire a obiectivelor
✓ Se interzice gararea utilajelor utilizate la construirea drumurilor pe malurile râurilor
✓ Se interzice spălarea utilajelor în cursurile de apă
✓ Se interzice alimentarea cu carburant pe malurile râurilor
✓ Se interzice depozitarea pe malurile râurilor materialele de construcție
✓ Se interzice abandonarea deșeurilor generate în cursurile de apă
✓ Se impune respectarea proiectelor tehnice
✓ Se interzice efectuarea lucrărilor de construcție în timpul intemperiilor
✓ Se impune respectarea zonelor de protecție față de corpurile de apă
Măsuri impuse în perioada de implementare
✓ Racordarea tuturor gospodăriilor la sistemul de canalizare
✓ Respectarea zonelor de protecție
✓ Ecologizarea râului Secaș
✓ Întreținerea malurilor râului
✓ Pentru orice lucrarea în care este implicat și factorul de mediu apă se solicită aviz de
gospodărirea apelor
✓ Se impune respectarea prevederilor legii apelor
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9.2 MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA EFECTELE
ASUPRA SOLULUI

Măsuri impuse în perioada de construire a obiectivelor
✓ Umectarea drumurilor în perioada secetoasă – când este cazul
✓ Depozitarea corespunzătoare a deșeurilor generate pe șantier
✓ În timpul implementării proiectelor aferente extinderii infrastructurii tehnico-edilitare și a
rețelelor rutiere se recomandă alimentarea cu carburant doar din stații Peco autorizate sau
rezervoare mobile omologate
✓ Se interzice abandonarea deșeurilor
✓ Se impune racordarea tuturor gospodăriilor la rețeaua de canalizare ( după introducerea
sistemului de canalizare în toate localitățile aparținătoare).
✓ Plantarea arborilor în zone sensibile
✓ Verificarea utilajelor înainte de le utiliza pe șantiere pentru prevenirea poluării cu substanțe
petroliere
✓ Reparațiile minore și majore ale utilajelor se vor realiza în service-uri auto autorizate
✓ Șantierele vor fi aprovizionate cu materiale absorbante pentru reducerea extinderii poluărilor
în cazul poluărilor accidentale cu substanțe petroliere.
✓ Verificarea modului de stocare a dejecțiilor animaliere din comună.
Măsuri impuse în perioada de implementare
✓ Întreținerea drumurilor de acces
✓ Se interzice abandonarea deșeurilor
✓ Promovarea îngrășămintelor naturale, în raport cu îngrășămintele chimice
✓ Interzicerea incendierii miriștilor
✓ Respectarea perioadei de interdicție a fertilizării terenurilor agricole
✓ Promovarea depozitării corespunzătoare a dejecțiilor animaliere
✓ Promovarea colectării selective a deșeurilor și depozitării corespunzătoare până la predare
✓ Întreținerea spațiului verde
✓ Întreținerea căilor rutiere
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✓ Plantarea de arbori în zonele instabile
9.3 MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA EFECTELE
ASUPRA AERULUI

Măsuri impuse în perioada de construire a obiectivelor
✓ Umectarea drumurilor tehnologice în perioada secetoasă
✓ Depozitarea controlată a materialelor de construcție astfel încât să se prevină deflația
✓ Utilizarea prelatelor la transportul materialelor de construcție cu o granulometrie mica
✓ Verificarea tehnică periodică a utilajelor folosite
✓ Utilizarea rațională a utilajelor
Măsuri impuse în perioada de implementare
✓ Interzicerea incendierii deșeurilor biodegradabile din grădini
✓ Interzicerea incendierii deșeurilor de orice fel
✓ Racordarea obligatorie a tuturor gospodăriilor la rețeaua de canalizare
✓ Depozitarea corespunzătoare a dejecțiilor
✓ Asigurarea managementului deșeurilor
✓ Întreținerea și verificarea tehnică a stației de epurare din avalul comunei ROȘIA DE SECAȘ
✓ Pentru orice lucrare se va solicita de la A.P.M Alba aviz, acordul de mediu, respectiv
autorizație de mediu ( în funcție de activitatea propusă).
9.4 MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA EFECTELE
ASUPRA BIODIVERSITĂȚII

✓ Interzicerea şi prevenirea incendierilor, care ajută la invazia unor specii ruderale.
✓ Interzicerea oricărei forme de recoltare sau distrugere a exemplarelor ce constituie acest
habitat aflate în mediul lor natural, în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic
✓ Menţinerea habitatelor acvatice existente.
✓ Interzicerea drenării zonelor umede și încurajarea păstrării șanțurilor de scurgere din pământ
de-a lungul drumurilor.
✓ Interzicera poluării sub orice formă a apelor de suprafață și subterane.

133

GEOGRAPHICA
TRANSILVANIA S.R.L
servicii de mediu

PRIMĂRIA COMUNEI ROȘIA DE SECAȘ
Raport de mediu pentru P.U.G
Faza: Aviz de mediu
Data: ianuarie .2021

✓ Interzicerea capturării sau vătămării indivizilor, indiferent de stadiul ciclului biologic, cât
şi interzicerea perturbării şi deteriorării intenţionate a locurilor de reproducere, creştere,
hibernare şi migraţie.
✓ Solicitarea avizului de la A.N.A.N.P pentru orice lucrare în ariile naturale protejate.
✓ Respectarea avizului ANANP ST Alba
9.5 MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI , REDUCE ȘI COMPENSA EFECTELE
ASUPRA POPULAȚIEI

Măsuri impuse în perioada de construire a obiectivelor
✓ Se interzice efectuarea lucrărilor pe timp de noapte în zonele locuibile
✓ Se recomandă verificarea tehnică a utilajelor folosite pentru a elimina, dacă este cazul,
sursele suplimentare de zgomot
✓ Umectarea drumurilor în perioada de secetă pentru diminuarea pulberilor sedimentabile
Măsuri impuse în perioada de implementare
✓ Se vor respecta zonele de protecție impuse
✓ Nu se vor construi obiective în zonele cu interdicție de construire
✓ Se interzice autorizarea construcțiilor de orice fel în zonele cu riscuri naturale
✓ Se propun lucrări de protecție a malurilor contra eroziunii
9.6 MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA EFECTELE
ASUPRA PEISAJULUI
Măsuri impuse în perioada de construire a obiectivelor

✓ Se recomandă depozitarea controlată a materialelor de construcție
✓ Se recomandă depozitarea corespunzătoare a deșeurilor astfel încât să nu fie luate de vânt
✓ Se impune aducerea șantierelor la starea inițială după finalizarea lucrărilor
✓ Se recomandă gestionarea rațională a terenurilor
✓ Se interzice abandonarea deșeurilor generate
Măsuri impuse în perioada de implementare

✓ Întreținerea spațiilor verzi
✓ Respectarea Regulamentului Local de Urbanism
✓ Respectarea măsurilor impuse prin planurile de management al ariilor naturale protejate
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✓ Întreținerea monumentelor istorice
✓ Întreținerea curată a albiei râurilor de pe teritoriul administrativ

10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA
VARIANTELOR ALESE ŞI O DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A
EFECTUAT
EVALUAREA,
INCLUSIV
ORICE
DIFICULTĂŢI
ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR CERUTE
10.1 DESCRIEREA ALTERNATIVELOR

S-au analizat pentru elaborarea prezentului raportului de mediu două alternative: alternativa
0, respectiv alternativa 1. Alternativa 0 reprezintă situația neimplementării obiectivelor impuse prin
Planul Urbanistic General, respectiv neîndeplinirea măsurilor stabilite, iar alternativa 1 presupune
implementarea obiectivelor, respectiv respectarea măsurilor impuse astfel încât impactul asupra
populației și asupra factorilor de mediu naturali să fie minim.
10.2 MODUL ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA

Alternativele propuse s-au evaluat folosindu-se următoarea matricea din tabelul 9.1

Tabelul 9.1 Matricea de evaluare a alternativelor studiate
Categorie de Impact

Cod impact

Descriere

Impact pozitiv semnificativ

Efecte pozitive de lunga durata ale proiectului asupra

(++)

factorilor de mediu

Impact pozitiv (+)

Efecte pozitive ale proiectului asupra factorilor de
mediu

Impact neutru (N)

Fără efecte asupra factorilor de mediu

Impact negativ nesemnificativ

Efecte negative ale proiectului asupra factorilor de

(-)

mediu, de scurta durata

Impact negative (--)

Efecte negative ale proiectului asupra factorilor de
mediu
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10.3

EVALUAREA ALTERNATIVELOR

Cele două alternative s-au evaluat în raport cu impactul pe care îl generează implementarea
alternativelor asupra factorilor de mediu naturali, respectiv asupra factorilor de mediu antropici.

Tabelul 9.2 Evaluarea alternativelor studiate
Alternativa 0

Alternativa 1

Factor de mediu

Factori de mediu antropici

Factori de mediu naturali

Cod
impact

Categorie de impact

Cod
impact

Categorie de
impact

Aer

-1 Impact negativ nesemnificativ

+1

Impact pozitiv

Sol

-1 Impact negativ nesemnificativ

+1

Impact pozitiv

Apă

-1 Impact negativ nesemnificativ

+1

Impact pozitiv

0

Impact neutru

Fond forestier

0 Impact neutru

Arii
naturale
protejate

-1 Impact negativ nesemnificativ

+2

Impact
pozitiv
semnificativ

Peisaj

0

Impact neutru

+2

Populație

-1

Impact negativ nesemnificativ

+1

Impact
pozitiv
semnificativ
Impact pozitiv

Economie

0

Impact neutru

+1

Impact pozitiv

Patrimonial
cultural

0

Impact neutru

+1

Impact pozitiv

Agricultură

0

Impact neutru

+1

Impact pozitiv

Industrie

0

Impact neutru

+1

Impact pozitiv

Impact negativ nesemnificativ

+1

Impact pozitiv

Căi rutiere
comunicație

de

-1
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Implementarea obiectivelor prezentate generează efecte negative nesemnificative
temporare, În perioada execuției, iar în perioada de funcționare generează efecte semnificative
pozitive pe termen lung asupra factorilor de mediu naturali și antropici.
Neimplementarea obiectivelor generează efecte negative asupra factorilor de mediu și
antropici prin neglijarea totală a calității mediului înconjurător și a nivelului de trai al populației.
Se recomandă implementarea obiectivelor care au ca scop creșterea nivelului de trai al populației,
dezvoltarea zonei și protejarea mediului natural.

10.4 MOTIVELE CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE

Referitor la fiecare obiectiv specific propus sunt prezentate în tabelul următor motivele care
au condus la selectarea variantelor alese.
Nr.
crt

Motivele care au condus la selectarea variantelor
Principalele obiective

1. -

Stabilirea
și
delimitarea teritoriului intravilan în relație cu
teritoriul
administrativ
al
localității
-

Includerea în intravilanul existent a
zonelor
construite și amenajate, situate pe teritoriul
administrativ al localității la data elaborării planului
Clarificarea limitelor de intravilan

2. -

Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan

Clarificarea zonelor de utilizare a terenurilor din
intravilan

3. -

Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare

Creșterea nivelului de trai
Diminuarea poluării mediului înconjurător

4. -

Stabilirea zonelor protejate

5. -

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

-

Protejarea biodiversității
Creșterea siguranței populației
Păstrarea rezervelor de teren pentru utilități publice
Încadrarea noilor construcții în peisaj
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6. -

Delimitarea zonele de risc natural și luarea de măsuri specifice privind prevenirea și atenuarea
riscurilor

Careșterea siguranței populației
Diminuarea pagubelor generate de riscurile naturale

7.

-

Direcțiile
de
dezvoltare
funcţională în teritoriu, respectiv
lista principalelor proiecte de
dezvoltare și restructurare

8.

-

Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;

9.

-

Protecția mediului

-

Creșterea nivelului de trai
Diminuarea poluării mediului

11.

-

Dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii
rutiere
și
organizarea circulației

-

Întreținerea și dezvoltarea căilor de comunicație
rutiere
Diminuarea accidentelor
Creșterea siguranței pietonilor și participanților la
trafic

10.5

DESCRIEREA

Crearea de noi locuri de muncă
Creșterea numărului de locuitori
Stabilitate economică
Dezvoltarea turismului
Creșterea nivelului de trai
Atragerea investitorilor
Dezvoltarea localității

-

Careșterea siguranței populației
Diminuarea pagubelor generate de riscurile naturale

-

DIFICULTĂȚILOR

ÎNTÂMPINATE

LA

PRELUCRAREA

INFORMAȚIILOR

Nu au fost întâmpinate dificultăți în ceea ce privește obținerea, respectiv prelucrarea
informațiilor necesare întocmirii prezentului raport de mediu.
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11. DESCRIEREA
MĂSURILOR
AVUTE
ÎN
VEDERE
MONITORIZAREA
EFECTELOR
SEMNIFICATIVE
IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI
11.1

MĂSURI

AVUTE

ÎN

VEDERE

PENTRU

MONITORIZA REA

PENTRU
ALE

EFECTELEOR

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI

Planul Urbanistic General aferent comunie ROȘIA DE SECAȘ are ca scop creșterea
nivelului de trai al populației, dezvoltarea localităților, respectiv îmbunătățirea calității factorilor de
mediu,

dar accidental în perioada de implementare, respectiv în perioada de funcționare a

obiectivelor există posibilitatea ca factorii de mediu naturali să fie afectați calitativ. Pentru
prevenirea poluărilor accidentale, respectiv urmărirea în timp a efectelor implementării obiectivelor
propuse se recomandă respectarea unui program de monitorizare a unor factorilor de mediu naturali
și antropici.
Periodic se va urmări cantitatea de deșeuri generate și colectate în ROȘIA DE SECAȘ,
respectiv cantitatea de deșeuri valorificată. .
Anual se vor monitoriza și factorii antropici: drumuri asfaltate, locuințele racordate la
sistemul de canalizare etc. În tabelul următor este prezentat programul de monitorizare.

11.2 PROGRAM DE MONITORIZARE

Nr.
crt

Obiectiv de
mediu

Ținte

Activități
preconizate
în vederea
atingerii
obiectivului

Indicatori de
monitorizare
și evaluare

Frecvență de Responsabil
monitorizare

1. Calitatea
-Protecția
și -Extinderea
-Km. de rețea -Anual
apelor
de îmbunătățirea
rețelei
de canalizare nou
suprafață și cantitativa și canalizare
construita;
subterane
calitativa a apei
nr.
de
râului Secaș
locuințe
racordate la
sistemul
de
canalizare

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ
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-Asigurarea
funcționarii în
parametri
a
stației
de
epurare
propuse

-Prevenirea și
limitarea
poluării apelor
subterane

2. Protecția
atmosferei

3. Poluare sol

-Reabilitarea
și
modernizarea
infrastructurii
rutiere;
-Reabilitarea,
modernizarea
și extinderea
infrastructurii
de alimentare
cu apa
Ameliorarea
-Raportarea
calității aerului emisiilor
ambiental
conform Ord.
3299/2012
pentru
aprobarea
metodologiei
de realizare și
raportare
a
inventarelor
privind
emisiile
de
poluanți
in
atmosfera
Prevenirea și - Executarea
eliminarea
unor acțiuni
poluării solului de stabilizare
a versanților,
prin
lucrări
specifice;

Monitorizarea -Anual
funcționării
stației
de
epurare
in
perioada de
funcționare:
pH -suspensii
totale - CBO5
-CCO-Cr
NH4 + Reziduu fix Produse
petroliere
NO3 - -NO2 -Ptotal
-km drumuri -Anual
reabilitați/
modernizați

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ
APA
C.T.T.A S.A

-Km. de rețea -Anual
alimentare cu
apa reabilitat

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ

-Conform.
-Anual
Ord.
M.M.
3299/2012

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ

-ha
teren -Anual
stabilizate

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ
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4. Inundații

-Regularizarea
albiilor
cursurilor de
apa,
combaterea
eroziunii
malurilor
in
zona

-Îndiguiri ale -km curs de -Anual
zonelor
apa îndiguiți
limitrofe ale
râurilor unde
exista riscuri
de inundații

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ

5. Protecția
Protecția
și
naturii
și conservarea
conservare ea biodiversității
biodiversității

-

-Anual

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ

6. Gestionarea
deșeurilor

-Tone deșeuri -Anual
colectate

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ

-Tone deșeuri -Anual
valorificate

Primăria
ROȘIA DE
SECAȘ

-Colectarea
selectivă
deșeurilor;

Respectarea
planurilor de
management
pentru
activitățile
desfășurate în
Ariile
Naturale
Protejate
-continuarea
a colectării și
transportului
deșeurilor de
către o firma
de salubritate
in
baza
contractelor
de
prestări
servicii
încheiate cu
locuitorii;
Colectarea
selectiva
a
deșeurilor și
raportarea
cantităților de
deșeuri
colectate
selectiv
și
valorificate
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12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
12.1 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PLANULUI

Propuneri specifice aferente P.U.G Roșia de Secaș
Includerea în intravilanul existent a zonelor construite și amenajate, situate pe teritoriul
administrativ al localității la data elaborării planului
Se propune creșterea intravilanului cu suprafața de 142,3 ha. Suprafața totală a intravilanului

-

va fi de 338,3 ha
S-a întocmit bilanțul teritorial aferent zonelor funcționale ale intravilanului luându-se în

-

considerare zonele pentru locuințe individuale, instituții publice, căi de comunicație,
gospodărire comunală, industrie și agricultură. Situația este detaliată în subcapitolul destinat
intravilanului propus.
-

Amenajarea unui teren de sport, în localitatea Tău

-

Amenajarea unui spațiu destinat unei piețe agroalimentare și desfășurării de târguri,
în localitatea Roșia de Secaș

-

Extinderea reţelelor de alimentare cu apă în zona intravilanului propus.

-

Introducerea rețelei de canalizare în localitățile Tău și Ungurei, respectiv extinderea rețelei
existente în Roșia de Secaș – ( în zona introdusă în intravilan).

-

Realizarea stației de epurare în Roșia de Secaș care să deservească noua infrastructură de
canalizare.

-

Se propune introducerea sistemului de alimentare cu gaze naturale în toate localitățile
componente ale comunei Roșia de Secaș.

-

Pe teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ există zone cuprinse în Arii
Naturale Protejate: Situl ROSCI 0211 Podișului Secașelor

-

În subcapitolul destinat biodiversității sunt detaliate zonele protejate din cadrul Ariilor
Naturale Protejate aflate pe teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ.

-

În categoria zonelor protejate sunt incluse și zonele de protecție sanitară.
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-

În vederea protejării patrimoniului construit se propune includerea în lista monumentelor
istorice a tuturor bisericilor din cele 3 localități componente.

-

O data cu actualizarea Planului Urbanistic General se actualizează și Regulamentul Local de
Urbanism care cuprinde condiții de amplasare și conformare.

- Pe teritoriul administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ au fost identificate zone de risc
natural, prin urmare se recomandă:
- pentru alunecările de teren (cca. 103 ha)

-

studii geotehnice și hidrogeologice; evitarea

de excavații la baza versanților ; lucrări de captare a apelor ; împăduriri
- pentru eroziuni de maluri (cca. 3 km): lucrări de apărarea malurilor ; regularizări de curs ;
îndiguiri
- pentru văi torențiale (cca. 30 ha) decolmatarea și adâncirea văilor; regularizări de curs
- pentru zone inundabile (cca. 160 ha): apărări de mal; îndiguiri
- pentru zone mlăștinoase (cca. 15 ha): - lucrări de drenare a apelor (canale de desecare
-

Programul de dezvoltare prevede :
-

repararea si completarea dotărilor in toate satele.

-

încurajarea investițiilor in construcții in toate satele.

-

crearea de facilitați pentru agricultura si zootehnie (punerea la dispoziție a activelor
fostelor CAP si IAS, masuri de protejare a terenurilor productive, îmbunătățirea
sistemelor de irigații, etc.),

-

amenajarea, acolo unde nu exista, modernizarea si extinderea rețelelor de alimentare
cu apa si a surselor de apa.

-

realizarea rețelelor de canalizare si gaz.

-

Amenajarea unei piețe agroalimentare și a unui spațiu destinat organizării de târguri
( Sat Tău)

-

Amenajarea de sedii corespunzătoare pentru toate dotările

-

Amenajarea unui teren de sport, în proximitatea drumului județean

-

Iluminatul stradal (Sat Ungurei)

-

Dezvoltarea zonei agro - industriale prin atragerea de noi investitori
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-

Valorificare tradițiilor și a meșteșugurilor prin înființarea unor firme de profil

-

Dezvoltarea turismului rural prin accesarea surselor de finanțare

-

Dezvoltare bază de agrement în comună

-

Realizare unități de procesare a laptelui, cărnii și a fructelor

-

Sprijinirea familiilor tinere în vederea organizării de gospodării viabile

-

Stimularea întreprinderilor mici și mijlocii pentru valorificarea meșteșugurilor tradiționale
și a artizanatului, crearea unor noi locuri de muncă

-

Parteneriate regionale pentru aplicarea strategiilor de dezvoltare județene

-

Elaborarea documentațiilor pentru obținerea de fonduri pe diferite programe de dezvoltare
a zonelor rurale

-

Organizarea unor cursuri de pregătire pentru reorientarea fermierilor către domenii
agricole cu cerință pe piață

-

Sprijin și consultanță profesională pentru întreprinzătorii agricoli

-

Se instituie interdicție temporară de construire, în conformitate cu prevederile
Regulamentului Local de Urbanism al P.U.G. Roșia de Secaș, pe zona din spate a loturilor
de locuințe. Se intenționează ca aceste porțiuni ale parcelelor să își păstreze utilizarea
specifică și anume de zone de grădini, livezi sau fânețe

-

Se instituie interdicție definitivă de construire pe amplasamentul siturilor arheologice
prezente în cadrul R.A.N.

-

Se instituie interdicție permanentă de construire în perimetrul zonelor inundabile, până la
momentul eliminării riscului de inundație de pe terenurile respective.

-

Se instituie interdicție definitivă de construire pentru toate suprafețele de teren aflate în
interiorul zonelor de siguranță ale infrastructurii de transport a energiei electrice. Lățimea
zonelor de protecție se stabilește în conformitate cu normativele aflate în vigoare Se
interzice construirea pe malul râului ( 5m)

-

Se interzice construirea în interiorul ariilor naturale protejate în conformitate cu
prevederile planurilor de management aprobate.

-

Se interzic construcțiile în zonele de protecție definite astfel prin acte normative.

-

Se interzice construire de obiective în zonele inundabile

-

Se interzice construirea în zonele de protecție sanitară
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- Recuperarea terenurilor degradate în urma alunecărilor de teren sau a fenomenelor de șiroire,
îndiguiri, consolidări de maluri si taluzări, plantari de protecție si zone verzi, se face prin aplicarea
unor masuri specifice fiecărui proces in parte.
- Managementul durabil al activităților agricole prin utilizarea rațională a pajiștilor pentru cosit
și/sau pășunat, utilizarea maximă a suprafețelor de teren disponibile din intravilan pentru a se
evita o dispersie accentuată și nespecifică a construcțiilor și pentru a se proteja cadrul natural.
- Prevenirea degradării solurilor și deteriorării ecosistemelor terestre
- Delimitarea, semnalizarea și marcarea ariilor naturale protejate, existente pe teritoriul comunei
și a zonelor de protecție a acestora.
- Organizarea unor lucrări de ecologizare a zonelor afectate de depozitarea ne-controlată a
gunoaielor, în principal în preajma cursurilor de apă,
- Îmbunătățirea sistemului de colectare selectiva a deseurilor
- În satul Ungurei, albia pârâului Ungurei poate fi amenajată ca spațiu verde, beneficiind de
existența vegetației arboricole bine dezvoltat
-

Modernizarea rețelei stradale

12.2 ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI ALE
EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU
PROGRAMULUI PROPUS

În comuna ROȘIA DE SECAȘ calitatea factorilor de mediu este bună. La nivelul U.A.T
ROȘIA DE SECAȘ nu au fost identificate surse majore de poluare care să degradeze semnificativ
calitatea factorilor de mediu.
Calitatea aerului este degradată nesemnificativ de traficul rutier desfășurat pe drumurile
principale, respectiv pe drumurile tehnologice. O altă sursă de poluare a atmosferei este reprezentată
de activitățile agricole și zootehnie.
Conform Planului de management actualizat al bazinului hidrografic Mureș, anexe/
volumul 1 furnizat de Administrația Bazinală de Apă Mureș -starea ecologică, respectiv starea
chimică a râului Secaș este bună Sursele de poluare a râurilor sunt reprezentate de deversarea apelor
uzate menajere neepurate în cursurile de apă, respectiv de abandonarea deșeurilor pe malul râurilor.
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Poluarea actuală a solului din surse agricole se limitează la managementul inadecvat al
dejecțiilor, respectiv utilizarea în exces a substanțelor chimice în agricultură. Depozitarea
neconformă a gunoiului de grajd duce la poluarea solului în imediata vecinătate, prin antrenarea în
sol a componentei lichide (a purinului). Terenurile agricole pentru care nu se respectă doza de
substanțe chimice sunt supuse poluării.
Pe teritoriul comunei ROȘIA DE SECAȘ au fost identificate următoarele arii naturale
protejate: Situl de importanță comunitară ROSCI Podișul Secașelor

12.3 CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ
SEMNIFICATIV

Calitatea factorilor de mediu poate fi afectată în zonele de implementare a obiectivelor, în
special în zonele în care se desfășoară activități de dezvoltare, modernizare a infrastructurii tehnicedilitare și a infrastructurii rutiere. Sursele de poluare principale sunt utilajele și mijloacele de
transport care deservesc șantierele. Efectele se resimt local, iar durata de expunere este temporară,
doar în perioada de construire a obiectivelor propuse. În timpul activităților de implementare a
obiectivelor vor fi generate pulberi sedimentabile, gaze de eșapament, nivel crescut de zgomot și
vibrații, accidental pot să apară scurgeri de produse petroliere etc.
12.4 ORICE PROBLEMĂ DE MEDIU EXISTENTĂ, CARE ESTE RELEVANTĂ PENTRU
PLAN SAU PROGRAM

Problemele identificate la nivelul comunei Roșia de Secaș sunt: lipsa sistemului de canalizare
centralizat în localitatea Tău și Ungurei ; Lipsa stației de epurare care să asigure epurarea întregului
volum de apă uzată colectat; Lipsa rețelelor de distribuire a gazelor naturale pe întreg teritoriul
administrativ al comunei analizate; Lipsa curselor de transport public care să asigure deplasarea
locuitorilor comunei către alte localități; Străzi neamenajate
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12.5 OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAŢIONAL,
COMUNITAR SAU INTERNAŢIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN

Primăria comunei ROȘIA DE SECAȘ trebuie să respecte toate actele normative stabilite la
nivel național aferente protecției factorilor de mediu în special cele referitoare la ariile naturale
protejate care se regăsesc și pe teritoriului administrativ al comunei ROȘIA DE SECAȘ.

12.6 POTENȚIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI

În perioada de realizare a obiectivelor efectele generate sunt efecte negative nesemnificative
asupra apelor, aerului, biodiversității, respectiv asupra populației. Menționez că aceste efecte se
resimt doar pe perioada de execuție a obiectivelor. În timpul activităților de implementare a
obiectivelor vor fi generate pulberi sedimentabile, gaze de eșapament, nivel crescut de zgomot și
vibrații, accidental pot să apară scurgeri de produse petroliere etc.
Implementarea planului propus conduce la creșterea nivelului de trai al populației, respectiv
la dezvoltarea localităților și protecția calității mediului.
Conform rezultatului obținut în urma aplicării Matricei rapide de evaluare a impactului
implementarea Planului Urbanistic General generează un impact pozitiv major asupra factorilor de
mediu naturali și antropici din comuna ROȘIA DE SECAȘ.

12.7. EFECTELE POTENȚIALE ÎN CONTEXT TRANSFRONTIER

Obiectivele Planului Urbanistic General aferent comunei ROȘIA DE SECAȘ nu vor avea
efecte negative asupra vecinilor României.

12.8

MĂSURI PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA EFECTELE

ASUPRA MEDIULUI

Pentru a reduce, respectiv a preveni degradarea calității factorilor de mediu se impun o serie
de măsuri, dintre care amintim:
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- Îmbunătățirea sistemului de colectarea selectivă a deșeurilor
- Depozitarea corespunzătoare a deșeurilor generate pe șantier
- Excavarea rațională a solurilor
- Alimentarea cu carburant se va realiza doar din stații Peco autorizate Întreținerea drumurilor de
acces
- Se interzice abandonarea deșeurilor
- Promovarea îngrășămintelor naturale, în raport cu îngrășămintele chimice
- Interzicerea incendierii vegetației uscate
- Respectarea perioadei de interdicție a fertilizării terenurilor agricole
- Promovarea depozitării corespunzătoare a dejecțiilor animaliere
- Promovarea colectării selective a deșeurilor și depozitării corespunzătoare până la predare
- Plantarea arborilor în zone sensibile
- Ecologizarea periodică a malurilor râurilor
- Verificarea utilajelor înainte de le utiliza pe șantiere pentru prevenirea poluării cu substanțe
petroliere
- Pe șantiere reparațiile minore și majore ale utilajelor se vor realiza în Service-uri auto autorizate
- Introducerea sistemului de canalizare și racordarea obligatorie a locuințelor la sistemul de
canalizare
- Depozitarea controlată a materialelor de construcție astfel încât acestea să nu fie luate de vânt
- Utilizarea prelatelor la transportul materialelor de construcție cu o granulometrie mica
- Asigurarea managementului deșeurilor
- Interzicerea distrugerii cuiburilor păsărilor găsite pe șantier
- Respectarea programului de lucru pe șantiere
- Respectarea distanțelor față de zonele de protecție
- Interzicerea construirii locuințelor/ obiectivelor de orice fel în zonele inundabile
- Întreținerea sistemului public de alimentare cu apă
- Aducerea șantierelor la starea inițială după finalizarea lucrărilor
- Respectarea regulamentului local de urbanism
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MĂSURI

AVUTE

ÎN

VEDERE

PENTRU

MONITORIZAREA

EFECTELEO R

SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANUL UI

Planul Urbanistic General aferent comunie ROȘIA DE SECAȘ are ca scop creșterea
nivelului de trai al populației, dezvoltarea localității, respectiv îmbunătățirea calității factorilor de
mediu,

dar accidental în perioada de implementare, respectiv în perioada de funcționare a

obiectivelor există posibilitatea ca factorii de mediu naturali să fie afectați calitativ. Pentru
prevenirea poluărilor accidentale, respectiv urmărirea în timp a efectelor implementării obiectivelor
propuse se recomandă respectarea unui program de monitorizare a unor factorilor de mediu naturali
și antropici.
Periodic se va urmări cantitatea de deșeuri generate și colectate în ROȘIA DE SECAȘ,
respectiv cantitatea de deșeuri valorificată. .
Anual se vor monitoriza și factorii antropici: drumuri asfaltate, locuințele racordate la
sistemul de canalizare etc. Programul de monitorizare este prezentat în subcapitolul 11.2
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