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MEMORIU GENERAL DE URBANISM
I.

INTRODUCERE

I.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
Denumirea lucrarii
Beneficiar:
Proiectant general
Data elaborarii

PLAN URBANISTIC GENERAL
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU
PRIMARIA COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU
S.C. ARIA URBANĂ S.R.L.-D.
2016

I.2. OBIECTIVUL LUCRARII
I.3. SURSE DE DOCUMENTARE
Obiectivele principale urmărite in cadrul Planului Urbanistic General:
-optimizarea relatiilor comunei in teritoriu: cu teritoriul sau administrativ, cu
teritoriul județului;
-valorificarea potentialului natural, economic și uman;
-organizarea și dezvoltarea cailor de comunicatii;
-stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan;
-stabilirea și delimitarea zonelor functionale;
-stabilirea și delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de
construire;
-stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protectie a acestora;
-modernizarea și dezvoltarea echiparii edilitare;
-evidentierea tipului de proprietate in intravilan;
-stabilirea obiectivelor de utilitate publica;
-stabilirea modului de utilizare a terenurilor și a conditiilor de conformare și
realizare a acestora;
-valorificarea potentialului turistic;
-stabilirea reglementarilor și servitutilor urbanistice ce vor fi aplicate in
utilizarea terenurilor;
-stabilirea prioritatilor de interventie
In concordanta cu politica de dezvoltare comunala a administratiei locale este necesara
rezolvarea in cadrul Planului Urbanistic a urmatoarelor categorii de probleme:
-analiza situatiei existente, evidentierea disfunctionalitatilor și determinarea
prioritatilor de interventie in teritoriu;
-zonificarea functionala a terenurilor și indicarea posibilitatilor de interventie
prin reglementari corespunzatoare;
-conditii și posibilitati de realizare a obiectivelor de utilitate publica.
-identificarea categoriilor de peisaj și valorificarea acestora.
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Studiul de fata precum și propunerile de solutionare a acestor categorii de
probleme ofera instrumentele de lucru necesare atat elaborarii, aprobarii cat și
urmaririi aplicarii prevederilor Planului Urbanistic General.

I.3.1. SURSE DE DOCUMENTARE PROPRIU-ZISE

Baza topografica – topograf specialist - ing. Florin Chitoiu
Documentare pe teren și consultari cu autoritatile locale privind tipul de proprietate
asupra terenurilor, necesitatile și optiunile populatiei.
Surse documentare web;
Documentatiile de urbanism aprobate de Consiliul Local Nicolae Bălcescu
Sectiunile Planului de Amenajare a Teritoriului Național aprobate prin:
Legea nr.363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Sectiunea I – Retele de transport
Legea nr.171/1997 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național –
Sectiunea a II-a Apa.
Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naționalSectiunea a III-a- zone protejate.
Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Sectiunea IV:Reteaua de localitati
Legea nr.575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național Sectiunea V – Zone de risc natural
Legea nr.190/2009 pentru aprobarea OUG nr.142/2008 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Național -Sectiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice
PATJ CONSTANTA
O.G. 27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 350/2001 privind amenajarea
teritoriului şi urbanismului;
OUG nr. 12/1998 (republicată), aprobată cu Legea nr. 89/1999, privind transportul pe
căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române;
ORDINULUI M.T. nr. 158/1996 privind emiterea acordurilor Ministerului
Transporturilor pentru documentaţiile tehnico-economice ale investiţiilor sau la
documentaţiile tehnice de sistematizare pentru terţi.

I.3.2. ELEMENTE LEGISLATIVE

Proiectul are la baza legislația cuprinsă în anexa 3 la Regulamentul local de urbanism
aferent P.U.G.-ului.
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II.

STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE

II.1. SCURT ISTORIC; EVOLUTIE
Din documentele istorice cunoscute si în special din cele cu referire la ultimele doua
milenii, rezulta situarea com.Nicolae Balcescu în perioada romana, la intersectia unor
importante drumuri care legau teritoriile din sud cu nordul Dobrogei pe traseul
Tropaeum Traiani (Adamclisi), Ulmetum (Pantelimonui de Jos), Ibida (Slava Rusa),
Noviodumum (Isaccea). Acest drum trecea prin apropierea îocalitatii Dorobanţul. Tot
prin teritoriul com.Nicolae Balcescu trecea si drumul ce lega cetatea Tomis de Capidava.
Cele mai vechi urme de locuire, dateaza din sec.XIII-XII a C.hr. si aparţin epocei
bronzului, (faza “B”) prin descoperirea în teritoriul agricol al comunei în anul 1964 a
unui depozit de piese de bronz. Aşezarea propriu-zisa, nu a fost localizata si delimitata.
Locul în care au fost descoperite piesele de bronz este situat la cca.4 km sud-vest de
localitatea Nicolae Balcescu.

Zona a fost locuita mai târziu în perioada La Tène (sec.IX — sec.1 a Chr.), însă nu au fost
identificate si localizate asezari din aceasta perioada .
Date privind situatia celor doua localitati componente ale comNicolae Balcescu, sunt
consemnate în primul deceniu de administrare româneasca, din anii 1878-1890 si
prezintă urmatoarele valori statistice semnificative:
•

Comuna CAROL I (Nicolae Balcescu) cu localitatile componente Carol I si
Dorobanţul, având aceeaşi structura administrativa ca cea actuala, prezintă pe
fiecare localitate urmatoarele date:
• 1.Loc. Carol I - cu un teren în suprafaţa de 6929 ha. Din care 229 ha ocupate de
vatra satului si grădini; 196 de case cu o populaţie de 208 familii cu 977 persoane
majoritatea români, alcatuita în special din mocani stabiliti imediat dupa 1878 si
organizaţi într-un cartier nou în partea de sud a satului. Activitati economice de
baza, agricultura si creşterea vitelor.
• 2.Loc.Dorobantu - cu un teren în suprafaţa de 7094 ha, din care 184 ha ocupate
de vatra satului si grădini, cu o populaţie constituita din 158 familii cu 663
persoane, majoritatea români, Activitatile economice de baza era agricultura si
creşterea vitelor.
NOTA: referitor la creşterea vitelor, menţionam ca în anul 1894, pe total comuna se
înregistrau 14.848 capete (cai 728, boi 2549, oi 11.218, porci 338c. Nu numărul mare de
români din Transilvania cunoscuţi mai ales cu numele de “mocani” stabiliti imediat dupa
1878, se datoreaza faptului ca teritoriul com.Nicolae Balcescu era situat pe drumul
folosit pentru iernatul oilor în zona lacului Tasaul-Sibioara (transhumanta), folosit de
aceştia în perioada stăpânirii turcesi si asa se explica ponderea mare a oilor din totalul
animalelor.
•

Datele statistice din jurul anului 1900 înregistrează următoarele valori
economice, sociale si demografice pe total comuna.
-teren - suprafaţa totala 15.205 ha, din care al populaţiei 11379 ha si al statului
3128 ha.
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--Populatie:
-NicoIae Balcescu - total 1149 din care români 777 si tatari 356;
-Dorobanţu - total 773 din care români 573 si tatari 159.
Total case în comuna 447.
--Dotări:
Nicolae Balcescu: Primar ia construita în 1882, Şcoala în 1899 + o şcoala în
limba turca, mai veche, biserica construita în anul 1888 si o geamie mai veche.
Dorobanţu: Şcoala construita în 1886 si o şcoala turceasca mai veche, biserica
construita în 1885 si o giamie mai veche.
•
Cu aceste valori ale potenţialului economic si demografic, comuna Nicolae
Balcescu si cele doua localitati componente, se înscriu în perioada
moderna a istoriei teritoriului dobrogean, care fata de restul tarii, prezintă
anumite particularitati.

Pe teritoriul localitatii Nicolae Bălcescu au fost identificate pe teren 1 30
situri arheologice:
- la Nicolae Balcescu- 6 situri si 14 necropole
- la Dorobantu - 5 situri si 5 necropole
Intrucat siturile identificate pe teren nu sunt prinse nici in LMI, nici in RAN,
nefiind nici monumente istorice si nici terenuri cu patrimoniu arheologic reperat
anterior redactării acestui studiu, am propus o zona de protectie de 50 m pentru
Necropole si 100m pentru Asezari.

II.2. CADRUL NATURAL
II.2.1. ASEZARE

Comuna Nicolae Bălcescu se află în partea de nord a județului Constanța, pe
șoseaua națională București – Constanța DN 2a, la 33 km de orașul Constanța. Teritoriul
administrativ are o suprafață totală de 13220 ha și are în administrație satul Dorobanțu.
Vecini:
- E – Mihail Kogălniceanu;
- NE – Târgușor;
- NV – Siliștea;
- SV – Tortomanu;
- S – Cuza Vodă.
Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia Comunei Nicolae Bălcescu
se ridică la 4.757 de locuitori.

1

Conform Studiu Istoric de fundamentare aferent actualizare PUG
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Coordonate geografice:

Latitudine : : 44° 36′ 20″N

Longitudine : 27° 29′ 15″E

II.2.2. RELIEF

Amplasamentul studiat se situează în zona la limita dintre Podișul Casimcei, situat
în partea de sud a Podișului Dobrogei Centrale, și Podișul Medgidiei (numit și Podișul
Cernavodei), situat în partea nordică a Podișului Dobrogei de Sud.
Podișul Casimcei are mai multe trepte diferenţiate ca altitudine. Partea nordică a
Podişului Casimcei (treapta Sacârbair) prezintă înălţimile cele mai ridicate (300 – 400
m).
Podișul Medgidiei este cel mai coborât platou al Dobrogei, culmile și platourile
intrafluviale având cote de 100-200 m, coborând către Valea Țimbrinului și Valea Carasu
cu maluri abrupte de loess și formațiuni Sarmatiene și Cretacice. Podișul Medgidie este
împărțit de Valea Carasul în două sectoare, cel nordic și cel sudic. Amplasamentul
studiat se afla în Sectorul Nordic care este alcătuit din platouri succesive care descresc
pe direcție NV-SE, separate in partea centrală si estică de vai largi (Nisiparu, Cabul),
afluenți ai V Carasul, iar în partea de vest, văile sunt înguste și adânci (Băltăgești, Siliștei,
Țibrinu) care converg către Dunăre.

II.2.3. CONSIDERAȚII HIDROGRAFICE ȘI HIDROGEOLOGICE

Teritoriul localității Nicolae Bălcescu este drenat de trei văi: Dorobanțu, Carierei
și Siliștea cu direcții de curgere VNV-ESE. Valea Dorobanțu, care drenează zona centrală
a zonei cercetate, este afluentul Văii Țibrinu, are bazinul hidrografic cu o suprafață de
7085 ha și are o lungime totală de 16,5 km. Valea Siliștea, cu un bazin cu suprafața de
11574,9 ha și lungimea totala de 21,35 km, drenează partea nordică a perimetrului.
Acesta este se varsă în Valea Țibrinului în apropierea confluenței acestuia cu Dunărea.
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Valea Țibrinu, în zona de studiu are caracter temporar, fiind denumita Valea
Carierelor, este afluent al Dunării și este colectorul principal din nordul Podișului
Mehedinți, cu bazin hidrografic total de 37827,1 ha (inclusiv afluenții) și o lungime
totală de 38,3 km.
Toate cele trei văi se formează pe teritoriul administrativ al comunei Nicolae
Bălcescu, iar direcția generală a curgerii este către SE. Se menționează ca doar partea
sudică a bazinului Siliștea drenează zona de nord a perimetrului studiat.

În cadrul formaţiunilor ce alcătuiesc cuvertura sedimentară a Masivul Central
Dobrogean sunt cantonate două acvifere: sistemul acvifer Jurasic și cel Cuaternar.
Sistemele acvifere Jurasice se dezvolta în partea sudică a Dobrogei Centrale și sunt
cantonate in formațiuni calcaroase, fisurate și carstificate. Pompările efectuate în
forajele din zonă au determinat valori ale parametrilor K si T cuprinse intre 15-92 m/zi
pentru K si 600-1.500 mp/zi pentru T.
Sistemului acvifer Cuaternar îi corespund depozitele eoliene ce acoperă șisturile
verzi. Ele sunt alcătuite din argile verzui-roșcate, cu concrețiuni de gips, lehmuri și loeuri
dispuse peste un relief preexistent. Pe vai găsim depozite holocene, alcătuite din loessuri
resedimentate cu elemente grosiere dispersate ce provin din degradarea șisturilor verzi.
Aceste depozite au grosime variabilă, cu o porozitate crescuta (peste 40%) reflectata în
capacitatea crescută de înmagazinare, dar datorită dimensiunilor reduse ale porilor,
capacitatea lor de cedare este scăzută. Valorile parametrilor K si T, sunt in general
scăzute.
La scară regională, în cadrul formaţiunilor ce alcătuiesc cuvertura sedimentară a
Dobrogei de Sud sunt cantonate trei sisteme acvifere:
• acviferul inferior, cantonat în depozitele de calcare şi dolomite din intervalul
Jurasic superior – Cretacic inferior, cu grosimi cuprinse între 200 m şi 1200 m;
• acviferul superior, cantonat în depozitele de calcare lumaşelice sarmaţiene, cu
grosimi de la 2 – 5 m în partea de vest până la 150 – 170 m în zona litorală şi cu regim de
curgere mixt
• acviferul Cuaternar, cantonat la baza loessurilor.

II.2.4. FAUNA ȘI FLORA

Fauna judetului Constanta se caracterizeaza printr-o deosebita bogatie,
consecinta a varietatii habitatelor fiind reprezentata de un numar de peste 345 specii de
vertrebrate (45 specii de mamifere, 243 specii pasari, 19 specii de reptile, 10 specii de
amfibieni si 28 specii de pesti) si un numar considerabil de nevertrebrate.

II.2.5. DATE SEISMICE

Din punct de vedere seismic comuna Nicolae Bălcescu se încadrează in zona de
macroseismicitate I = 71 pe scara MSK, unde indicele 1 corespunde unei perioade medii
de revenire de 50 ani, conform S.R.1100/1— 93.
Din punct de vedere seismic, perimetrul studiat se încadrează conform hărţilor din ”Cod
de proiectare seismică – Partea I – Prevederi de proiectare pentru clădiri” – indicativ
P100 - 1/2006: valoarea de vârf a acceleraţiei terenului: ag = 0,16 m/s și perioada de colţ
Tc = 0,7 s
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II.2.6. DATE CLIMATICE
Clima Dobrogei în întreg ansamblul ei este influenţată de prezenţa bazinelor de
apă ce înconjoară această unitate naturală (Marea Neagră, Delta şi bălţile Dunării),
influenţă ce se reflectă în particularităţile climatice care o diferenţiază de celelalte
unităţi naturale ale ţării.

Deosebirile termice dintre masele de aer de deasupra mării şi cele de deasupra
uscatului creează gradienţi barici orizontali care au ca rezultat dezvoltarea circulaţiei
locale a aerului între mare şi uscat (brizele de zi şi de noapte).
- temperaturile medii anuale sunt de 11,3° C la staţia meteorologică Constanţa.
- în luna ianuarie, temperatura medie lunară multianuală este negativă, -0,3°C.
- în luna iulie, temperatura medie lunară 22,1°C
Cantităţile de precipitații lunare multianuale variază în limite relativ restrânse,
de la valori ce sunt cuprinse între 20 – 25 mm şi care sunt înregistrate în martie, la
cantităţi ce nu depăşesc 65 mm şi care se înregistrează în luna iulie.
Prima zi cu ninsoare se produce, în medie, în prima decadă a lunii decembrie.
Data medie a ultimei ninsori se produce, în general, în decada a doua a lunii
martie.
Durata intervalului posibil cu ninsoare, încadrată între datele medii ale primei
şi ultimei zile cu ninsoare, este mai redusă de 100 zile în zona de litoral a Mării Negre şi
depăşeşte 100 de zile pe măsura depărtării de mare.
Regimul precipitaţiilor maxime căzute în 24 ore prezintă importanţă deosebită,
distribuţia precipitaţiilor maxime în zonă fiind neuniformă, datorită influenţei Mării
Negre.
Adâncimea medie de îngheţ este cuprinsă între 80 - 90 cm.
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II.2.7. DATE GEOTEHNICE
Nivelul apei subterane este situat la adâncimi de 9 – 10 m. Conform datelor din arhivă,
depozitele loessoide din zona studiată au plasticitate “mare”, consistenţa în domeniul
“plastic vârtos-tare”, compresibilitatea foarte mare şi gradul de saturaţie în domeniul
”uscat – umed”; pământurile loessoide interceptate sunt sensibile la umezire categoria A
și B (Normativ P7/2000).
Din punct de vedere al riscului geotehnic, ca urmare a prezenței loessurilor de
categoria A și B, sunt necesare studii geotehnice în conformitate cu NP 074/2007 “Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii” și NP 125/2008 “Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire”.

II.2.8. CONSIDERENTE GEOLOGICE

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Nicolae Bălcescu se află la limita
dintre Masivul Central Dobrogean și Dobrogea de Sud separate de Falia Capidava –
Ovidiu.
Masivului Central Dobrogean reprezintă un compartiment ridicat între faliile
Capidava – Ovidiu şi Peceneaga – Camena, ocupând o poziţie mediană, de horst, în
Dobrogea.
Fundamentul cutat al Masivului central dobrogean este constituit dintr-o serie
sedimentară slab metamorfozată (Formaţiunea şisturilor verzi). În unele zone, peste
şisturile verzi, apar petice de depozite epicontinentale jurasice şi cretacice, care aparţin
unei cuverturi sedimentare îndepărtată, în parte, de eroziune.
Dobrogea de Sud reprezintă un compartiment ridicat al Platformei Moesice
(sectorul dobrogean). Este separată de Dobrogea Centrală prin falia Capidava-Ovidiu iar
spre vest este delimitată de un sistem de falii paralele cu Dunărea pe aliniamentul GalaţiOstrov (Plansa nr. 2).
În structura geologică a Dobrogei de Sud se separă un fundament cristalin
precambrian şi o cuvertură sedimentară în cuprinsul căreia se pot distinge mai multe
cicluri de sedimentare, separate de lacune cu extindere variabilă.

II.3. RELATII IN TERITORIU

Comuna Nicolae Bălcescu care se afla la o distanţă de 33 min deplasare pe şosea
principală care leagă localitatea de reşedinţa de judeţ Constanţa, prezintă oportunităţi
sporite de dezvoltare.

II.3.1. CĂI DE COMUNICATIE
Căi de comunicație rutieră
•
•

DN 2A [E60]: Hârşova – Nicolae Bălcescu –Constanța- o bandă pe sens [care
leagă Bucureşti - Constanţa];
DJ 225: Tortomanu - Dorobanţu - Nicolae Bălcescu - Târguşor - Mireasa Pantelimon - Runcu - Vulturu - Dulgheru - Stejaru - Saraiu- o banda pe sens.

Căi de comunicație feroviara

Comuna Nicolae Bălcescu se afla pe linia neinteroperabilă simplă neelectrificată
Tulcea- Medgidia. Gara N.Bălcescu se afla in sudul satului cu acelasi nume.
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Reţeaua de căi de comunicaţii în Romania

Zona de siguranţă a infrastructurii feroviare este fâşia de teren în limita de 20,00
m de o parte şi de alta a axei căii ferate, cf. OUG 12/1998 cu modificările și completările
ulterioare.
Zona de protecție a infrastructurii feroviare este fâșia de teren în limita de 100,00
m de o parte şi de alta a axei căii ferate, cf. OUG 12/1998 cumodificările și completările
ulterioare.

Transportul combinat, alte moduri de transport

Traseele altor moduri de transport al persoanelor (piste ciclism, alei drumetie)
sunt slab dezvoltate în zona.

II.4. POTENTIAL ECONOMIC – CAPITAL ANTROPIC

Prin semnarea ,,Chartei Leipzig privind Dezvoltarea Durabila a Oraselor
Europene" statele membre UE au initiat o noua faza in istoria politicilor regionale și
teritoriale in Europa. In cadrul acestei noi politici a UE orasele sunt acum pe deplin
recunoscute ca nivele fundamentale de interventie și administratiile lor ca actori cheie
in arena acestor politici. Aceasta semnificativa schimbare de perspective poate fi
înțeleasă în legatură cu transformarile radicale pe care le genereaza globalizarea. În
structura economica și sociala a oraselor europene, șomajul, saracia, dezechilibrele
sociale și degradarea ingrijoratoare a mediului sunt fenomene care au devenit de masa
in multe dintre acestea și solicita abordarea unor noi modele de politici comunale. In
acelasi timp, aceasta schimbare a paradigmelor este solicitata de rolul pe care orasele
mari sunt asteptate sa il joace in competitia globala.
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In perioada 1996 - 2007, o treime din orasele UE și-au sporit populatia cu o rata
de crestere de maxim 0,2% pe an, o alta treime a inregistrat o populatie stabila, iar cea
de-a treia parte a inregistrat un notabil declin al populatiei. Cea mai mare crestere a fost
inregistrata in unele orase din Spania, unde s-au inregistrat procente de peste 2%, dar și
in Marea Britanie, Irlanda, in unele situatii și ca efect al migratiei. In schimb, in multe
dintre orasele din Europa Centrala și de Est (Romania este relevanta din acest punct de
vedere) s-a constatat un declin semnificativ. Principial, in toate orasele suburbiile sunt
mai degraba in crestere și daca totusi scad, declinul lor este mai redus decat al orasului
in ansamblul sau.
Schimbarile economice și contextul social din tările Europei Centrale și de Est au
avut in mod evident un impact puternic asupra dezvoltarilor economiei comunale.
Scaderea populatiei din aceste orase a avut la baza și o stagnare a sporului natural al
populatiei, dar se poate constata totodata o scadere alarmanta a raportului intre
populatia activa și tineri (cei sub 45 ani), și populatia imbatranita (peste 65 ani).
Economiile comunale au devenit in ultimii ani economii de servicii. Sectorul
serviciilor este de departe sursa majora de locuri de munca in orasele vechii UE. In
orasele din noile state membre sectorul serviciilor nu este inca unul dominant, dar se
poate observa o crestere. Daca se ia in considerare sectorul tertiar in totalitatea sa, rata
de crestere a acestuia in orasele din Europa Centrala și de Sud-Est este mai inalta ca in
orice alt sector economic, reflectand schimbarile structural profunde și tranzitia
economica din ultima decada, chiar daca nu s-a ajuns inca la o pondere de 80 - 90% din
locurile de munca, asa cum se intampla in cele mai mari piete de joburi comunaledin UE
(Londra, Paris, Berlin, Madrid și Roma).

II.4.1. ECONOMIA REGIONALA- REGIUNEA SUD-EST2

Comuna Nicolae Bălcescu se află amplasată în regiunea de dezvoltare Sud Est.
Regiunea Sud - Est este situată în partea de sud-est a României, acoperind 35.762
km² sau 15% din suprafaţa totală a ţării, regiunea este a doua ca mărime din cele 8 ale
României.
Regiunea Sud - Est cuprinde aproape toate formele de relief: lunca Dunării,
câmpia Bărăganului, podişul Dobrogei cu Munţii Măcinului, iar partea de nord-vest a
regiunii cuprinde o parte a Carpaţilor şi Subcarpaţilor de Curbură. Totodată regiunea
este străbătuta de fluviul Dunărea, cuprinde Delta Dunării şi este mărginit la est de
întreg litoralul românesc al Mării Negre. Preponderent este însă relieful de câmpie, cu
specific climatic continental.
În componenta Regiunii Sud-Est intră şase judete: Brăila, Buzău, Constanta,
Galati, Tulcea şi Vrancea.

2

Conform Plan de dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020
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Specificul Regiunii Sud - Est îl reprezintă disparităţile dintre nodurile de
concentrare a activităţilor industriale şi terţiare (Brăila - Galaţi; Constanţa - Năvodari),
centrele industriale complexe izolate (Buzău, Focşani), areale cu specific turistic
(litoralul şi Delta Dunării) şi întinsele zone cu suprafeţe de culturi agricole şi viticole.
Regiunii îi este caracteristică discontinuitatea în teritoriu a activităţilor
industriale şi îmbinarea cu activităţi terţiare (comerţ, servicii, turism) şi agricole.
Această situaţie este generată de specializarea intraregională. Astfel, Galaţi şi
Constanţa sunt caracterizate de o rată mai mare a populaţiei ocupate în industrie, Buzău
şi Brăila cu procente mai mari de populaţie ocupate în agricultură, Constanţa, Galaţi şi
Tulcea în construcţie şi servicii.

Există două elemente esenţiale în regiune care favorizează transportul naval:
fluviul Dunărea şi Marea Neagră. Portul maritim Constanţa, cel mai mare port la Marea
Neagră şi al patrulea din Europa, oferă servicii (facilităţi) pentru toate tipurile de
transport (auto, feroviar, maritim, aerian), fiind utilat cu depozite şi terminale pentru
toate tipurile de bunuri. Acest port este situat la intersecţia dintre coridoarele TEN-T IV
şi VII – prin canalul Dunăre-Marea Neagră.
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II.4.2. PRIVIRE GENERALA ASUPRA SITUATIEI ECONOMICE A
JUDEȚULUI CONSTANŢA 3

Principalele ramuri ale economiei judeţului Constanţa 4:
• agricultura: cereale, plante tehnice, legume, furaje, animale (bovine, porcine,
ovine, păsări, albine), servicii de mecanizare pentru agricultură, irigaţii;
• industria alimentară: (ulei comestibil, produse şi preparate din carne, conserve
de legume, fructe, carne şi mixte, lapte şi brânzeturi, făină şi produse de
panificaţie, zahăr);
• industria chimică: îngrăşăminte chimice, ferite, lacuri şi vopsele, pulberi
refractare pentru siderurgie, amoniac.
• industria uşoară: confecţii, marochinărie;
• industria materialelor de construcţii: cărămizi şi blocuri ceramice, produse din
poliester armat cu fibră de sticlă;
• industria lemnului: prelucrare lemn, mobilă, cherestea;
• construcţii: civile şi industriale, instalaţii, reţele tehnico-edilitare, amenajări
interioare şi exterioare;
• comerţ en-gros şi en-detail;
• export de produse industriale, agricole şi alimentare;
• turism balnear, de pescuit şi vânătoare.

3

Conform Plan de dezvoltare Regionala Sud-Est 2014-2020
preluate de pe site-ul oficial al Consiliului Judeţean Constanţa, http://www.cjc.ro

4Informaţii

15
Memoriu General comuna Nicolae Bălcescu

Suportul potenţialului economic al comunei Nicolae Bălcescu este asigurat în
principal de activităţile agricole specifice zonei, reprezentate de principalele
componente de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, de activităţi industriale în
creştere, legate în special de valorificarea resurselor locale: depozitarea cerealelor,
sector zootehnic, confecţii metalice, transport auto, fabricare termopane, fabricare
mobilier, extractia pietrei, energie eoliana.
AGRICULTURA
După cum se poate observa terenurile arabile deţin cea mai mare pondere.
Condiţiile bio-pedo-climatice favorabile permit practicarea unei agriculturi bazate pe
cultivarea cerealelor (grâu, porumb, sorg), a plantelor leguminoase și oleaginoase.
Pe teritoriul administrativ al Comunei Nicolae Bălcescu suprafaţa agricolă - ocupă
12957,4897ha, respectiv 92,32% din totalul teritoriului administrativ (14035,2468 ha).
Folosinţa dominantă a terenului agricol o constituie arabilul în suprafaţă de
12787,9413 ha -98,7% din terenul agricol. Alte folosinţe ale terenului agricol sunt
reprezentate de păşuni cu 138,8686ha (1,07%), vii si livezi cu 30,6798 ha (0,23%).

CATEGORII DE FOLOSINTA AGRICOLĂ
Arabil

Pasuni

Vii si pasuni

0%
1%

99%
Utilizarea terenurilori agricole

INDUSTRIE
La nivelul localităţii activitatea industrială este reprezentată de activităţi în creştere,
legate în special de valorificarea resurselor locale: depozitarea cerealelor, sector
zootehnic, confecţii metalice, transport auto, fabricare termopane, fabricare mobilier,
extractia pietrei, energie eoliana, energie fotovoltaica.
SERVICII
Activităţile de servicii sunt reprezentate de cele din domeniul învăţământului, al
sănătăţii, activităţi comerciale şi prestări servicii.
Învăţământul este structurat astfel:
• Preşcolar: sat Nicolae Bălcescu-2 grădiniţe
sat Dorobantu-1 grădiniţă;
• Primar şi gimnazial : sat Nicolae Bălcescu 1 şcoală I-IV
sat Dorobantu 1 şcoală I-VIII;
• Liceal: Liceul l I.C .Bratianu: sat Nicolae Bălcescu
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În domeniul sănătăţii, pe raza comunei funcţionează:
• 4 cabinete medicină de familie;
• un cabinet stomatologic;
• farmacie.
Activitatea comercială se desfăşoară în unităţi comerciale, majoritatea cu profil
mixt, , organizate în sistem privat, de regulă în spaţii proprii sau închiriate, dispuse în
principal pe traseul străzii principale.
Comuna dispune de doua cămine culturale funcţionale repartizate cate unul in
fiecare sat, care asigura condiţii optime acţiunilor cultural-educative.
Biserica din localitatea Dorobantu are hramul Sfintii Constantin si Elena, fiind
amplasata in partea centrala a comunei, in dreapta drumului rutier spre orasul
Constanta. Biserica din sat Nicolae Balcescu este deasemenea aplasata in partea centrala
a comunei, in dreapta drumului rutier spre orasul Constanta, iar Geamia in partea de NV. Comuna mai dispune de: agenţie Poşta Română, sediu poliţie, etc.
Ca dotări sportive comuna dispune de baza sportiva in sat Dorobantu, inaugurata
in 2015 , care asigura conditii bune pentru fotbal, atletism, rugbi, iar complexul este unul
dotat cu parcare, tribune, vestiare şi nocturnă, pentru ca antrenamentele să se poată
desfăşura la orice oră.

Şomajul

Din analiza datelor statistice privind şomajul din judeţul Constanţa, in perioada
2004-2008, se desprind următoarele concluzii:
• a scăzut numărul şomerilor inregistraţi de la 13.262persoane in 2005 la 5.204
persoane in 2008 (4.9%);
• ponderea femeilor in numărul total de şomeri inregistraţi a scăzut de la
14,43% in anul 2005 la 7,35% in anul 2008, iar faţă de ansamblul regiunii a
cunoscut reducerea cea mai puternică;
• după nivelul de pregătire, cel mai mare număr de şomeri s-a inregistrat in cazul
absolvenţilor de cursuri primare/gimnaziale sau profesionale, urmaţi de
absolvenţii de liceu sau studii post-liceale şi de absolvenţii cu studii superioare,
fapt ce a situat judeţul Constanţa pe locul 4 in ansamblul judeţelor regiunii.
Nr. someri inregistrati la sfarşitul fiecarei luni
in comuna Nicolae Bălcescu 5
luna
2011
2012
2013
2014
2015

5

ianuarie

180

133

132

104

126

februarie

165

140

129

117

126

martie

154

141

130

119

123

Aprilie

146

125

129

103

101

Mai

134

125

121

98

93

sursă date: INS Tempo online
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Iunie

143

132

110

106

94

Iulie

140

131

117

67

98

August

131

135

98

100

89

Septembrie

117

134

76

109

84

octombrie

123

130

107

112

88

Noiembrie

119

137

123

119

96

Decembrie

124

145

120

123

96

Analizând pe o perioadă mai îndelungată, s-a observat că de-a lungul timpului
numărul șomerilor a fluctuat, de la 180 de persoane în ianuarie 2011, cea mai mare
valoare inregistrata, la 67 de persoane în iulie 2014.

NUMĂRUL DE ŞOMERI ÎNREGISTRAŢI LA
SFÂRŞITUL LUNII ÎN COMUNA NICOLAE BĂLCESCU
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Evolutia numărului total de șomeri în comuna Nicolae Bălcescu în perioada 2011-2014 (sursă date: INS Tempo online)

La nivelul anului 2015, la nivelul comunei Nicolae Bălcescu, acesta a scazut fata
de cel înregistrat în anul 2014. Numărul total al șomerilor inregistrat este aproximativ
constant, numarul somerilor scazand in intervalul mai-septembrie al fiecarui an cu un
numar de 10-20 de persoane, fata de intervalul octombrie-aprilie cand se
repozitioneaza.

II.4.3. PROFILUL ECONOMIC AL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

Suportul potenţialului economic al comunei Nicolae Bălcescu este asigurat în
principal de activităţile agricole specifice zonei, reprezentate de principalele
componente de cultură a plantelor şi de creştere a animalelor, de activităţi industriale în
creştere, legate în special de valorificarea resurselor locale: depozitarea cerealelor,
sector zootehnic, confecţii metalice, transport auto, fabricare termopane, fabricare
mobilier, extractia pietrei, energie eoliana.
Majoritatea populației se ocupa cu agricultura (cultura cerealelor și plantelor
tehnice, legumicultura) și creșterea animalelor în gospodarii proprii.
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Nr. societati
comerciale pe obiect
de activitate

OBIECT DE ACTIVITATE

5
18
7
36
4
6
2
2
7
2
2
1
2
1
1
2
1

ACTIVITATI AGRICOLE
CULTIVAREA CEREALELOR
CRESTEREA ANIMALELOR
COMERT
BAR/ RESTAURANT
TRANSPORTURI RUTIERE DE MARFURI
LUCRARI INSTALATII
LUCRARI DRUMURI
CONSTRUCTII
FABRICARE TERMOPANE
FABRICARE MOBILIER
CONSTR. SI REPARARE NAVE
BRUTARIE
PECO
SUDURA MECANICA
RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE
EXTRACTIA PIETREI

Tabel: Societăţi comerciale pe raza Comunei Nicolae Bălcescu după numărul de personal

Agricultură

După cum se poate observa terenurile arabile deţin cea mai mare pondere. Condiţiile
bio-pedo-climatice favorabile permit practicarea unei agriculturi bazate pe cultivarea
cerealelor (grâu, porumb, sorg), a plantelor leguminoase și oleaginoase.

Pe teritoriul administrativ al Comunei Nicolae Bălcescu suprafaţa agricolă - ocupă
12957,4897ha, respectiv 92,32% din totalul teritoriului administrativ (14035,2468 ha).
Folosinţa dominantă a terenului agricol o constituie arabilul în suprafaţă de
12787,9413 ha -98,7% din terenul agricol. Alte folosinţe ale terenului agricol sunt
reprezentate de păşuni cu 138,8686ha (1,07%), vii si livezi cu 30,6798 ha (0,23%).

Industrie

La nivelul localităţii activitatea industrială este reprezentată de activităţi în creştere,
legate în special de valorificarea resurselor locale: depozitarea cerealelor, sector
zootehnic, confecţii metalice, transport auto, fabricare termopane, fabricare mobilier,
extractia pietrei, energie eoliana, energie fotovoltaica.

Servicii

Activităţile de servicii sunt reprezentate de cele din domeniul învăţământului, al
sănătăţii, activităţi comerciale şi prestări servicii.
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Învăţământul este structurat astfel:
•

Preşcolar: sat Nicolae Bălcescu-2 grădiniţe

sat Dorobantu-1 grădiniţă;
• Primar şi gimnazial : sat Nicolae Bălcescu 1 şcoală I-IV
sat Dorobantu 1 şcoală I-VIII;
• Liceal: Liceul l I.C .Bratianu: sat Nicolae Bălcescu
În domeniul sănătăţii, pe raza comunei funcţionează:
• 4 cabinete medicină de familie;
• un cabinet stomatologic;
• farmacie.
Activitatea comercială se desfăşoară în unităţi comerciale, majoritatea cu
profil mixt, , organizate în sistem privat, de regulă în spaţii proprii sau închiriate, dispuse
în principal pe traseul străzii principale.
Comuna dispune de doua cămine culturale funcţionale repartizate cate unul in
fiecare sat, care asigura condiţii optime acţiunilor cultural-educative.
Biserica din localitatea Dorobantu are hramul Sfintii Constantin si Elena, fiind
amplasata in partea centrala a comunei, in dreapta drumului rutier spre orasul
Constanta. Biserica din sat Nicolae Balcescu este deasemenea aplasata in partea centrala
a comunei, in dreapta drumului rutier spre orasul Constanta, iar Geamia in partea de NV.
Comuna mai dispune de: agenţie Poşta Română, sediu poliţie, etc.
Ca dotări sportive comuna dispune de baza sportiva in sat Dorobantu, inaugurata
in 2015 , care asigura conditii bune pentru fotbal, atletism, rugbi, iar complexul este unul
dotat cu parcare, tribune, vestiare şi nocturnă, pentru ca antrenamentele să se poată
desfăşura la orice oră.

II.4.4. FORȚA DE MUNCĂ. VENITURILE POPULAȚIEI

Structura forţei de muncă a suferit modificări de-a lungul timpului.
Judetul Constanta
Comuna Nicolae Bălcescu
Anul
(Nr. persoane)
(Nr. persoane)
Anul 1992
255004
2562
Anul 1993
257925
2613
Anul 1994
244135
2565
Anul 1995
231294
1449
Anul 1996
220130
1200
Anul 1997
224832
1117
Anul 1998
194915
1062
Anul 1999
178033
822
Anul 2000
170041
754
Anul 2001
172402
792
Anul 2002
172527
514
Anul 2003
169267
398
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Anul 2004
176263
426
Anul 2005
173762
410
Anul 2006
178498
383
Anul 2007
183586
393
Anul 2008
193725
466
Anul 2009
187134
407
Anul 2010
169984
384
Anul 2011
163019
413
Anul 2012
165211
426
Anul 2013
167739
448
Analizând forţa de muncă salariată din judetul Constanta si din comuna Nicolae
Bălcescu pe o perioadă de timp mai mare de 20 ani, s-a observat faptul că aceasta a
înregistrat importante scaderi.
În perioada 1992-2013, in comuna Nicolae Bălcescu, forta de munca s-a diminuat
de 5,71 ori. La sfarsitul anului 2013 a fost inregistrat un numar total de 448 persoane.

II.4.5. POPULATIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ȘI SOCIALE
STRUCTURA SOCIO -ECONOMICA ȘI DEMOGRAFICA A POPULATIEI
II.4.5.1. NUMĂRUL LOCUITORILOR ŞI EVOLUŢIA POPULAŢIEI

http://ro.wikipedia.org

Conform recensământului
efectuat în 2011, populația
comunei Nicolae Bălcescu se
ridică la 5.452 de locuitori,
în urcare față de
recensământul anterior din
2002, când se înregistraseră
5.249 locuitori.

POPULAŢIA STABILĂ LA 1 IANUARIE ÎN
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU
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II.4.5.2. STRUCTURA ETNICĂ
La recensământul din 2011, numărul cetăţenilor români era preponderent.

COMPONENŢA ETNICĂ A COMUNEI
NICOLAE BĂLCESCU
Români

Necunoscută

Romi

Tatari

Sursa: Baza de date Tempo online INSSE

II.4.5.3. STRUCTURA DEMOGRAFICĂ
STRUCTURA PE SEXE
Datele de la recensământul populaţiei realizat în 2011 relevă 2380 bărbaţi şi 2377
femei.

STRUCTURA PE SEXE A POPULAŢIEI
Femei

50%

Barbati

50%

Sursa: Baza de date Tempo online INSSE

Din diagrama privind structura pe sexe şi grupe de vârstă în anul 2011 se observă
existenţa unui excedent masculin la segmentul de populaţie între 30-54 ani.
STRUCTURA PE GRUPE DE VÂRSTĂ
Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite evaluarea gradului de
îmbătrânire al populaţiei.
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Sursa: INSSE, Baza de date Tempo online

În intervalul analizat a scazut ponderea tinerilor de la 23 la 19% si au crescut
ponderile persoanelor adulte cu 3% si celor in varsta cu 3%. În perioada 2002-2011,
structura pe grupe de vârste s-a modificat în sensul creşterii numărului persoanelor în
vârstă şi al adulţilor şi al scăderii numărului de tineri. Această situaţie arată începutul
unui proces de îmbătrânire demografică.

STRUCTURA PE
GRUPE MARI DE
VÂRSTĂ IN ANUL 2002

STRUCTURA PE
GRUPE MARI DE
VÂRSTĂ IN ANUL 2011
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Sursa: INSSE, Baza de date Tempo online
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19%

peste 60 ani

Modificarea structurii pe grupe de vârstă este mai importantă decât reducerea
efectivului populaţiei. Tendinţele de reducere a numărului de tineri şi de îmbătrânire
demografică se vor accentua în viitor dacă se va păstra tendinţa de migrare a tinerilor
spre alte oraşe şi se va reduce rata natalităţii.

PIRAMIDA VÂRSTELOR
Piramida vârstelor reprezentată pentru anul 2015 permite observarea structurii
demografice a populaţiei.
Piramida vârstelor realizată pentru anul 2015 are baza în descreştere, rata natalităţii
scazând în ultimii ani. Corpul piramidei arată o structură relativ echilibrată a populaţiei
adulte, numeroasă în special la grupele de vârstă 25-49 de ani. Partea superioară a
piramidei arată începutul unui proces de îmbătrânire demografică şi un număr mai
mare de femei decât bărbaţi la această grupă de vârstă.

PIRAMIDA VÂRSTELOR POPULAŢIEI COMUNEI LA 1
IANUARIE 2015
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Sursa: INSSE, Baza de date Tempo online
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EVOLUŢIA POPULAŢIEI
Populaţia comunei Nicolae Bălcescu cunoaste din 2010 (5452 locuitori) pana in
prezent un echilibru, respectiv 2015 (5462 locuitori).
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EVOLUŢIA COMPARATIVĂ A STABILIRILOR ŞI
PLECĂRILOR [INCLUSIV MIGRAŢIA EXTERNĂ] ÎN/DIN
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU
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În intervalul analizat, 1990-2012, numărul stabilirilor în localitate a fost în
general mai mare decât numărul plecărilor cu excepţia anului 1990 când legislaţia a
permis mobilitatea persoanelor.

RATA BRUTĂ A NATALITĂŢII ŞI MORTALITĂŢII
Populaţia comunei Nicolae Bălcescu se caracterizează prin insuficient demografic,
respectiv număr mai mare de persoane decedate decât născuţii vii in anii 2012-2013.
Populaţia din zona de studiu are un comportament caracterizat de o rată crescuta a
natalităţii.

EVOLUŢIA RATELOR NATALITĂŢII ŞI MORTALITĂŢII
POPULAŢIEI COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU
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Rata natalităţii a cunoscut o valoare maximă în anul 2000 de 15,87‰ şi
valoarea minimă de 9,71‰ locuitori în 2014. Menţinerea unei rate a natalităţii scazute
poate fi explicată de numărul mai mic de stabiliri în comuna sau de o mai mica stabilitate
a tinerilor.
Sporul natural Definit in literatura de specialitate ca diferenta între numărul
născuţilor vii si cel al decedaţilor într-un an, acest indicator relevă creşterea sau
diminuarea efectivului populaţiei.

EVOLUŢIA SPORULUI NATURAL AL POPULAŢIEI
COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU
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Sursa: INSSE, Baza de date Tempo online

În intervalul analizat, sporul natural a înregistrat în principal valori pozitive, mai
puţin în anii 2012,2013 valorile acestora fiind negative, astfel se constata deficit de
populatie in acesti 2 ani [2012-2013].

SPORUL MIGRAŢIEI
Calculat ca diferenţă între numărul de stabiliri de domiciliu şi de plecări, sporul
migraţiei relevă creşterea sau diminuarea populaţiei datorată fluxului rural-urban sau
urban-rural – numit şi de întoarcere.

EVOLUŢIA SPORULUI MIGRATOR AL POPULAŢIEI
COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

-200
-300
-400

-500
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Evoluţia comparativă a stabilirilor şi plecărilor arată o tendinţă de destabilizare
în comuna Nicolae Bălcescu. După cum se observă din graficul de mai sus în anul 1990
s-a înregistrat cea mai mare diferenta intre stabiliri si plecari, după care, în anii
urmatori, populaţia a început să revină cu domiciliul în comună, diferenţa atingând şi
valori pozitive si negative începând cu anul 1991 şi până în 2012 inclusiv.

II.5. CIRCULAȚII

Transporturile influenteaza, si la randul lor, sunt influentate de caracteristicile
dezvoltarii economice. Ele contribuie, in mod substanțial la formarea P.I.B., creează
oportunitați pentru angajarea fortei de munca si beneficii indirecte orientate catre
dezvoltarea regionala. Din aceste motive, putem aprecia ca transporturile reprezinta o
putere economica, un liant si un factor de influenta al celorlalte sectoare de activitate.
Totodata, nu trebuie uitat si faptul ca transporturile reprezinta “sursa” unor
externalitatii pozitive prin stimularea activitatilor conexe (de productie, comert, etc.)
influentand nivelul productivitatii si al cresterii economice in ansamblu.

II.5.1. GENERALITATI

Comuna Nicolae Bălcescu are un amplasament favorabil fiind pozitionat într-o
zonă de tranzit, de intersecţie a mai multor drumuri clasificate, fiind traversată şi pe cale
feroviară.

II.5.1. ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL DE INFLUENŢĂ

Judeţul Constanţa este situat in partea sudica a platoului Dobrogea. Dunarea este
granita judetului pe o lungime de 37km vest si la est granita este data de tarmul Marii
Negre. Judetul este traversat de la est la vest de Canalul Dunare-Marea Neagra, care are o
lungime de 64,5km. Porturile principale la Dunare sunt: Ostrov, Oltina, Cernavoda si
Harsova. Portul Constanta se gaseste pe tarmul vestic al Marii Negre, la 182 mile
maritime departare de Stramtoarea Bosfor si la 85 mile maritime de orasul-port Sulina,
locul unde Dunarea se varsa in Marea Neagra.
Judetul Constanta se caracterizeaza printr-o puternica axa de circulatie est-vest si
dotari specifice pe directia Cernavoda/Medgidia/Basarabi/Constanta/Agigea. Zonei de
Nord a judetului ii este specifica o mai mare densitate a retelei rutiere si dotare fata de
zona de Sud.
Autostrada Soarelui [A2] data in folosinta in 2012 leaga Bucureşti - Constanţa si
traversează patru judeţe: Ilfov, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa.

Localitatea Nicolae Balcescu, resedinta de comuna este amplasata la 34km N-V de
municipiul Constanta pe DN 2A Constanta- Harsova- Bucuresti.

Localitatea Dorobantu este amplasata la 5km N-V de localiatatea Nicolae Balcescu
pe aceeasi artera DN 2A.
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Relatiile cu teritoriul administrativ si teritoriul judetului sunt asigurate cu
mijloace de transport in comun, cele doua localitati ale comunei fiind traversate de artea
majora DN 2A pe directia E-V ce asigura legatura cu resedinta judetului.
Legatura rutiera cu restul judetului este asigurata de DJ 225 ce leaga loc.
N.Balcescu cu loc. Targusor, loc. Dorobant cu loc. Tortomanu.
Legaturile spre Sud a localitatilor se mai realizeaza cu DC 58 si DC59.
Comuna este traversata in partea sudica de linia de cale ferata Medgidia- Tulcea,
gara fiind situata in sudul localitatii N.Balcescu, iar halta de marfuri Derin este
amplasata la km. 13-km.14.

Nicolae Bălcescu se situează la nivel regional pe o axă majoră de comunicaţie
[Bucureşti -Constanţa prin DN2A] in sistem urban regional, prin proximitatea [34km]
reşedinţei de judeţ [Constanţa -centru urban], care la rândul său se incadrează în
sistemul polului regional- în jurul căruia gravitaţionează si Nicolae Balcescu.

II.5.2. ANALIZA CRITICA A CIRCULAȚIEI EXISTENTE - DIAGNOZA

Creșterea parcului auto, a mobilitatii, schimbarea structurii deplasarilor efectuate
pe teritoriul comunei, schimburile cu teritoriul de influenta, nivelul traficului sunt
elemente care necesita a fi luate in calcul in elaborarea actualului plan urbanistic
general.
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II.3.2.1. CIRCULATII RUTIERE MAJORE.DRUMURI CLASIFICATE
Pe teritoriul administrativ al comunei Nicolae Bălcescu, drumurile nationale
clasificate ce deservesc comuna au urmatorarele caracteristici:
• DN 2A [E60]: Urziceni- Hârşova – Nicolae Bălcescu –Constanța- o bandă pe sens
[care leagă Bucureşti - Constanţa];
Acest drum este de clasa tehnica III cu imbracaminte modernizata si traverseaza
comuna central pe directia EV.
• DJ 225: Tortomanu - Dorobanţu - Nicolae Bălcescu - Târguşor - Mireasa Pantelimon - Runcu - Vulturu - Dulgheru - Stejaru - Saraiu- o banda pe sens.
Acest drum este de clasa tehnica IV partial modernizat si traverseaza comuna pe directia
NS.
Conform Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor (Anexa 1), zonele
de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului
pana la:
• 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul
terenului;
• 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
• 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu, cu
inaltimea pana la 5,00 m inclusiv;
• 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea
mai mare de 5,00 m;
In zonele de siguranta se va rezerva terenul necesar:
• amplasarii semnalizarii rutiere;
• amenajari de trotuare pietonale;
• amenajari de rigole si santuri pentru scurgerea apelor;
• asigurarea vizibilitatii in curbe si intersectii;
• eventuale spatii de parcare
Conform Ordonantei nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, zonele de
protectie sunt cuprinse intre marginile exterioare ale zonelor de siguranta si marginile
zonei drumului, delimirar conform tabelului urmator:
Categoria drumului
Drumuri nationale
Drumuri judetene
Drumuri comunale

Distanta de la axul drumului pana la marginea
exterioara a zonei drumului
22 m
20 m
18 m
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DN 2A [E60] parcurge localitatea Nicolae Balcescu dinspre Harsova catre Constanta
si intersecteaza localitatea dupa cum urmeaza:

Profile DN 2A [E60] UAT Nicolae Balcescu:
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Profil DJ225 UAT Nicolae Balcescu:

Strazi deservire locala:

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea
localităţilor rurale, distanţa dintre axul drumului şi gardurile sau construcţiile situate de
o parte şi de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m pentru drumurile naţionale, de
minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de minimum 20 m pentru drumurile
comunale 6.
La intrarea in satul Nicolae Balcescu dinspre sat Dorobantu se propune un drum
colector paralel cu DN2A in vederea preluarii traficului local (generat de viitoarele
constructii ce se presupun a fi construite prin extinderea intravilanului localitatii
Nicolae Bălcescu) intre KM 175+121 si KM 175+368 conform profilului n3 [Plansa
Circulatii 4.2A]
Propietatile aflate la nord de DN2A au deschidere catre drumul colector propus.
Accesele din DN2A in incinte se vor realiza prin intermediul drumului colector.
Conf.art.19 alin.4 din OUG 43/1997, cu modificările ulterioare

6
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Profilul transversal al DN2A intre KM 175+121 si KM 175+368 va fi: 7,0m partea
carosabila (3,5m pe sens), 2 acostamente stanga-dreapta de catre 1,5m fiecare, 2 rigole
stanga-dreapta de catre 1,5m fiecare, 2 zone de sigurata stanga-dreapta de 1.5 m.
Profilul drumului colector va fi : 6,0m partea carosabila (3,0m pe sens), 2
acostamente stanga-dreapta de catre 0,75 m fiecare, rigola pe partea dreapta 1,5m, 2
zone spatii verzi stanga-dreapta, si trotuar de 1,5 m partea stanga.
Zona de protectie este prevazuta la 22m din ax stanga-dreapta iar limita
constructiilor viitoare este prevazuta la 26m din ax stanga-dreapta.
Drumul colector se va realiza prin implicarea autoritatii locale. Astfel autorizarea
constructiilor viitoare se va face in conformitate cu profilul nou propus si se va realiza
un proiect specific pentru implementarea drumului colector.
Accesul carosabil se va face prin drumul colector (in momentul realizarii
acestuia) atat catre constructiile viitoare cat si de cele existente.
Primaria comunei Nicolae Bălcescu isi asuma reglementarea si realizarea efectiva
a drumului colector.

Schema pozitii kilometrice
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Borne kilometrice UAT Nicolae Balcescu:
Teritoriu administrativ (UAT Balcescu) al comunei Nicolae Balcescu este traversat de la
Nord Vest la Sud Est de DN 2A.
Drumul DN 2A parcurge localitatea si traverseaza cele 2 sate componete Dorobantu
(Trup 2) si Nicolae Balcescu (Trup 1) .

Limita teritoriului administravit (UAT Balcescu) a fost preluata de la Oficiu de Cadastru
si Publicitate Imobiliara – Constanta.
Limitele teritoriului administrativ pe DN 2A (pozitii kilometrice):
-pe partea stranga : 165+490 - 179+987
-pe partea dreapta : 166+425 – 179+987

Limitele intravilanului existent fata de DN 2A (pozitii kilometrice):
Sat Dorobantu -pe partea stranga : 170+610 - 171+937
-pe partea dreapta : 170+610 – 171+937
Sat N.Balcescu -pe partea stranga : 175+368 - 176+877
-pe partea dreapta : 175+283 – 176+877
Pozitii kilometrice ale tablelor indicatoare de localitate :
170+700 intrare Dorobantu
171+937 iesire Dorobantu
175+386 intrare N.Balcescu
176+877 iesire N.Balcescu

Extinderea intravilanului :
-pe partea stranga : 175+121- 175+368 - intrare N. Balcescu
-pe partea dreapta : 171+937– 172+064 - iesire Dorobantu
Drumuri colectoare :
-pe partea stranga : 175+121- 175+368 - N. Balcescu
-pe partea dreapta : 171+940 - 172+064 Dorobantu

Intersectii existente intre DN2A si alte drumuri clasificate :
km 171+780 dreapta – DC 58
km 176+390 dreapta – DC 59
km 176+725 stanga – DJ 225
Parcaj existent amenajat :
- pe partea dreapta : 171+995 – 172+064

Accese rutiere existente la DN 2A :
- km 167+370 stanga – acces turbine eoliene
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- km 168+428 dreapta – acces turbine eoliene
- km 168+587 stanga – acces Trup 2.8 – ferma animale
- km 169+363 stanga – acces Trup 2.5-ferma animale,2.6-ferma animala,2.7 ferma agroindustriala
- km 169+495 dreapta – acces Trup 2.4-ferma agro-industriala, 2.11-ferma agroindustriala
- km 169+772 stanga – acces Trup 2.2- locuinte
- km 170+113 dreapta – acces Trup 2.9 -ferma agro-industriala
- km 177+970 dreapta – acces catre Gara prin extravilan
- km 178+200 stanga – acces Trup 1.4- fost I.A.S. Agro-industrial , locuinte
- km 179+760 dreapta – acces turbine eoliene

DISFUNCTII ALE RETELEI DE DRUMURI
Disfuncţionalităţile principale în circulaţia majoră a comunei Nicolae Bălcescu sunt
determinate de:
-Drumurile existente neclasificate(de servire locala), de pamânt, îngreunează accesul la
proprietăţi cât şi accesul la drumurile naţionale şi judeţene;
-Starea drumurilor clasificate(vezi mai sus) este in parte necorespunzatoare
-Stare in general necorespunzatoare a spaţiilor aferente strazilor din interiorul
localitatii.
DISFUNCTII ALE REGIMULUI JURIDIC PENTRU CFR
Exista terenuri reglementate provizoriu pana la stabilirea exacta a regimului
juridic. Clarificarea regimului juridic al imobilelor – terenuri și construcții se face in
urma inscrierii acestora în cartea funciară, potrivit legii.

II.6. ORGANIZARE FUNCTIONALA: INTRAVILAN, ZONIFICARE
În perioada comunistă, regimul cooperatist a dominat aceste locuri, cu întinse
terenuri agricole, un factor important fiind în acest răstimp modernizarea drumului
Bucuresti- Harsova- Constanta, acesta fiind pentru câteva decenii unul din cailele rutiere
importante ale turismului românesc.
Sub aspect funcţional, caracterul dominant al comunei Nicolae Bălcescu este cel
rezidenţial.
Comuna Nicolae Bălcescu este constituita din doua sate componente-sat resedinta
Nicolae Balcescu si sat Dorobantu.

II.6.1. INTRAVILAN

Suprafata teritoriului administrativ este 14035,2468ha din care intravilanul este
680,1103ha.
Se identifica 2 corpuri de intravilan în comuna Nicolae Bălcescu: satul Nicolae
Bălcescu si satul Dorobanţu.
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II.6.2. BILANT- ZONIFICARE FUNCTIONALA - INTRAVILAN
EXISTENT
Bilant extravilan existent
Functiune
ha
Arabil
12630,6531
Pasuni
136,8096
Livezi/ vii
28,7511
Ape/ canal
153,5089
Zona energie regenerabila
20,2272
Neproductiv
223,0843
Cai ferate
7,6220
Cai de comunicatie rutiera
147,2249
Curti construite [extravilan]
7,2554
Total extravilan
13355,1365

Bilant intravilan existent
Trup 1.1 - Trup principal sat Nicolae Balcescu
Functiune
ha
Dotari publice si servicii/comert
1,8674
Locuinte pe parcela si functiuni
179,0159
complementare
Locuinte colective pe parcela si
0,6920
functiuni complementare
Zona mixta locuire/ spatii comerciale
0,8220
Biserica
0,5350
Zona mixta comert/ industrie7,5677
depozitare
Zona mixta agroindustriala
30,2091
Gospodarie comunala
0,4046
Cimitir
3,5847
Cai ferate
5,3379
Sport/agrement
2,4890
Spatii verzi publice
19,1716
Cai de comunicatie rutiera si protectie 21,2839
Arabil
40,5675
Pasuni
1,2512
Livezi
1,2512
Neproductiv
2,4586
Ape/ canal
3,6637
Destinatie speciala [MAPN]
25,9585
Total trup
346,8803
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%
94,58
1,02
0,22
1,15
0,15
1,67
0,06
1,10
0,05
100

%
0,54
51,60
0,20
0,24
0,15
2,18

8,71
0,12
1,03
1,54
0,71
5,53
6,15
11,69
0,36
0,36
0,71
1,06
7,48
100

Trup 1.2 - PUZ Cariera HCL 68/15.07.2013
Functiune
ha
Zona mixta comert/ industrie26,3154
depozitare
Ape/ canal
0,8472
Destinatie speciala [MAPN]
3,2920
Total trup
30,4546

Trup 1.3 - Statie transformare
Functiune
Gospodarie comunala
Total trup

Trup 1.4 - Castel apa
Functiune
Gospodarie comunala
Total trup
Trup 1.5- Cimitir musulman
Functiune
Gospodarie comunala
Total trup
Trup 1.6- Fostul I.A.S. Nicolae Balcescu
Functiune
Dotari publice si servicii/comert
Locuinte pe parcela si functiuni
complementare
Biserica
Zona mixta agroindustriala
Spatii verzi publice
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Arabil
Pasuni
Livezi
Neproductiv
Ape/ canal
Total trup

Trup 1.7 - Captare apa
Functiune
Gospodarie comunala
Total trup
Trup 1.8 - Captare apa
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%
86,41
2,78
10,81
100

ha
0,4464
0,4464

%
100
100

ha
0,2823
0,2823

%
100
100

ha
0,3873
3,4452

%
0,67
5,95

ha
0,7734
0,7734

0,1118
30,5027
3,0272
1,3868
13,3401
1,5192
0,6775
2,0710
1,4621
57,9309
ha
0,510
0,510

%
100
100

0,19
52,65
5,23
2,39
23,03
2,62
1,17
3,57
2,53
100
%
100
100

Functiune
Gospodarie comunala
Total trup
Trup 1.9 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 1.10 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup

ha
0,450
0,450

%
100
100

ha
2,7181
2,7181

%
100
100

ha
1,2228
1,2228

%
100
100

Trup 1.11 - PUZ PARC FOTOVOLTAIC HCL 107/29.16.2013
Functiune
ha
%
Zona energie regenerabila
10,0000
100
Total trup
10,0000
100
11 Trupuri TOTAL Nicolae Balcescu 451,6690ha
Trup 2.1 - Trup principal sat Dorobantu
Functiune
Dotari publice si servicii/comert
Locuinte pe parcela si functiuni
complementare
Locuinte colective pe parcela si
functiuni complementare
Zona mixta locuire/ spatii comerciale
Biserica
Zona mixta agroindustriala
Cimitir
Sport/agrement
Spatii verzi publice
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Arabil
Pasuni
Neproductiv
Ape/ canal
Total trup
Trup 2.2 - Locuinte
Functiune
Locuinte pe parcela si functiuni
complementare
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ha
1,2661
99,1189

%
0,67
52,27

0,7009
0,2365
16,2896
0,9079
0,9968
8,5857
10,3013
29,7901
0,8078
18,7795
0,9952
189,6215

0,37
0,12
8,59
0,48
0,53
4,54
5,43
15,71
0,43
9,90
0,51
100

0,8452

ha
2,4866

0,45

%
90,68

Functiune
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Neproductiv
Total trup
Trup 2.3 - Industrie - depozitare
Functiune
Zona mixta comert/ industriedepozitare
Total trup
Trup 2.4 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.5 - Ferma animale
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.6 - Ferma animale
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.7 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.8 - Ferma animale
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Neproductiv
Ape/ canal
Total trup

Trup 2.9 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.10 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
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ha
0,1425
0,1130
30,4546

%
5,20
4,12
100

1,4974

100

ha
1,4974
ha
4,2562
4,2562

%
100
%
100
100

ha
7,8900
7,8900

%
100
100

ha
1,2498
1,2498

%
100
100

ha
7,0668
7,0668

ha
8,7778
0,5876
0,0059
0,0167
9,3880
ha
3,0478
3,0478
ha
0,2710

%
100
100

%
93,50
6,26
0,06
0,18
100
%
100
100
%
100

Functiune
Total trup
Trup 2.11 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.12 Functiune

ha
0,2710

%
100

ha
0,0934
0,0934

%
100
100

ha
0,7137
0,7137

Total trup
Trup 2.13 - Ferma agro-industriala
Functiune
ha
Zona mixta agroindustriala
0,6032
Total trup
0,6032
13 Trupuri TOTAL Dorobantu 228,4410ha
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%
100
100

%
100
100

II.7. ZONE DE RISC
II.7.1. RISCUL SEISMIC

Conform normativului P100-1/2013, perimetrul Comunei Nicolae Bălcescu
este caracterizat prin urmatoarele valori:
perioada de colt a spectrului de raspuns: Tc = 0,7 sec (vezi figura de mai jos).

Fig. 1Zonarea Romaniei in termeni de perioada de control (colt) Tc a spectrului de raspuns conf.P100-1/2013

valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR=225 ani și
20% probabilitate de depășire în 50 de ani: ag =0,16 g(vezi figura următoare)

Fig. 2Zonarea Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleratiei terenului ag pentru cutremure avand
intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani și 20% probabilitate de depășire în 50 de ani conf.P100-1/2013
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II.7.2. RISCURI DE INSTABILITATE
Coeficienţii de influenţă s-au calculat conform Legii 575/2001, privind aprobarea
Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a V- a, zone de risc natural.
Factorul litologic (Ka): În amplasament predomină rocile sedimentare detritice,
neconsolidate sensibile la umezire (loessuri) și roci consolidate expuse ca urmare a
eroziunii pe văi. Astfel, coeficientul litologic are valori intre 0,4 pentru zonele cu roci
semistâncoase și 0,8 pentru zonele acoperite de loess.
Factorul geomorfologic (Kb): Zona studiată prezintă un relief caracteristic zonelor
de podiș, cu pante mici, de maxim 8°. Probabilitatea de producere a alunecărilor de
teren, în funcţie de criteriul geomorfologic, respectiv de valorile pantelor este 0 pentru
majoritatea zonelor și 0,1 pentru pante mai mari de 4°.
Factorul structural (Kc): Depozitele loessoide stau pe un relief preexistent, având
grosimi diferite, putând forma atât limite stratigrafice conforme cu panta cât și inverse.
Factorul structural are valoarea de 0,15.
Factorul hidrologic şi climatic (Kd): Zona aridă, cu precipitații anuale scazute,
Kd=0,15
Factorul hidrogeologic (Ke): curgerea apelor subterane freatice are loc la
gradienți mici; s-a atribuit valoare Ke = 0.15.
Factorul seismic (Kf): În funcţie de intensitatea seismică (scara MSK), zona
studiată se încadrează în valoarea de 71, din care rezultă o valoare a probabilităţii de
producere a alunecărilor de teren de Kf = 0,5.
Factorul silvic (Kg): Pe teritoriul administrativ al comunei N Bălcescu există
plantaţii foarte restrânse de pomi fructiferi și podgorii, factor care influenţează pozitiv
din punct de vedere al alunecărilor de teren, însă densitatea pomilor este relativ mică cu
un factor de 0,1. Pentru zonele agricole s-a apreciat factorul Kg=0.6.
Factorul antropic (Kh): Pe versanţi nu sunt executate lucrări ce pot influenţa
stabilitatea taluzului activitatea economică fiind preponderent agricolă cu un factor
antropic de 0,1. La sud de localitatea Dorobanțu există o carieră de calcar, zona cu un
factor antropic de 0,4.
Factorul mediu de hazard este K(m) = 0,2769 ÷ 0,4031, rezultând un potenţial de
alunecare mediu, probabilitate de producere a alunecărilor de teren medie (Fig. 7,
Planșa 3, 5). 7

II.7.3. RISCUL DE INUNDATII

Teritoriul administrativ al comunei este drenat de trei văi principale, una a dintre
ele aflându-se la limita nordică administrativă. Direcția generală de curgere a acestora
este NV-SE, iar canalele amenajate drenează apa scursă de pe versanți către colectoarele
principale.

7

Conform "Studiu Geotehnic Preliminar si Analizarea Hazardelor"
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Sursa: Admin. Bazinala de Apa Dobrogea Litoral

Cantitatea medie anuală a precipitațiilor este scăzută, însă precipitațiile extreme
în 24 h pot ajunge la 150 mm (înregistrată în anul 1911 la Valea Dacilor, jud. Constanța).
Conform zonării precipitațiilor maxime din România (Diaconu și colab, 1995),
amplasamentul studiat se încadrează în zona de intensitate maxima orară de 125 mm.
Pentru o probabilitate de 1% de depășire, precipitația zilnică extremă evaluată la 226
mm, iar pentru o probabilitate de 5%, precipitația zilnică extremă 159 mm.
Ca urmare a pantelor mici și a litologiei din suprafață, există posibilitatea formării
unor crovuri unde poate stagna apa pluvială.

II.7.4. RISCURI ANTROPICE

CIRCULAȚII
Căile rutiere si facilitațile adiacente reprezintă surse de poluare a solului cu
produse petroliere, funingine, hidrocarburi rezultate din arderea incompleta a
combustibililor si in special cu plumb. Plumbul este poluantul cel mai periculos legat de
trafic, el regasindu-se pe zonele ce marginesc drumurile publice atat in sol cat si in
plante care il preiau din sol sub forma de compusi solubili sau din suspensiile depuse pe
suprafata frunzelor.

DEPOZITELE DE DEȘEURI
Depozitarea necontrolată a deșeurilor constituie un pericol pentru mediu și
sănătatea populației.
Prin deșeuri menajere se înțelege totalitatea deșeurilor provenite din activități
casnice și care fac parte din categoriile ambalaje - inclusiv deșeurile de ambalaje
comunale colectate separat și deșeuri comunale și asimilabile din comert, industrie,
instituții, inclusiv fracțiuni colectate separat, care prezintă compoziție și proprietăți
similare cu deșeurile menajere și care sunt colectate, transportate, prelucrate și
depozitate împreuna cu acestea) din Anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 856/2002
privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile,
inclusiv deșeurile periculoase, colectate în amestec sau selectiv.
Cantitățile de deșeuri comunale înregistrate cuprind deșeuri menajere provenite
de la populație, deșeuri menajere de la agenții economici și deșeuri rezultate din alte
servicii comunale (stradale, din piețe, din grădini și spații verzi).
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INDUSTRIE

Zona de Sud-Est a României este considerată de experții europeni în energie alternativă
ca fiind Regiunea cu cel mai mare potențial eolian terestru din Sud-Estul Europei,
evaluat la 14.000 de MW.
• Parc fotovoltaic
Amplasamentul parcului fotovoltaic se afla in nordul extravilanul comunei Nicolae
Balcescu, la limita administrativa a localitatii.
• Parc eolian
Amplasamentul parcului eolian se afla in extravilanul comunei Nicolae Balcescu.
Instalatiile eoliene sunt amplasate intr-o zona vasta de terenuri arabile, principalele
tipuri de culturi agricole practicate in zona sunt de: porumb, floarea-soarelui, gramineae
(grau, orz, orzoaica), rapita.
• Cariera piatra
S.C CONSAL TRADE S.R.L executa in present activitati miniere de extractive/prelucrare
valorificare a calcarului industrial si de constructie in perimetrul Dealul Carierei, in baza
Permisului de exploatare nr.10374/19.05.2008 .
Treapta de descoperta are inaltimea de 1-4 m. Solul este depozitat pe o platforma din
incinta perimetrului , in vederea utilizarii acestuia la lucrarile de ecologizare .
Activitatea de extractive se realizeaza prin 2 trepte de util de 6 m respectiv 10 m.
Automonitorizarea factorilor de mediu consta in buletine de analiza pentru
determinarea nivelului de zgomot, pulberi sedimentabile si in susupensie, ape menajere
si pluviale.
Deseurile generate din activitate sunt colectate in pubele inscriptionate conform Legii
211/2011.
Din exploatarea calcarului in cariera au rezultat urmatoarele depozite miniere: halde
temporare de sol vegetal care este depozitat separat pentru a fi valorificat la refacerea
suprafetelor exploatate, halda de steril in care este depozitata roca sterila rezultata din
decoperta. Materialul rezultat ca pierdere de extractie este valorificat ca material de
intretinere si impanare la diverse drumuri si platforme din interior si exteriorul carierei.

II.8. ECHIPARE EDILITARĂ

II.8.1. RETELE ALIMENTARE CU APA SI EVACUAREA APELOR
UZATE
II.8.1.1. ALIMENTAREA CU APĂ
Alimentarea cu apă potabilă in comuna Nicolae Bălcescu se realizeaza astfel:
- administrator sat Dorobanţu- SC NIC BAL PREST SRL
- administrator sat N.Bălcescu- SC RAJA SA, Centrul Zonal Nord
In sat Dorobantu sistem de alimentare cu apa, pentru care a fost obtinut Avizul
de gospodarire a apelor nr. 145 / 12.09.2016, emis de ABA Dobrogea-Litoral.
Capacitati de productie:
- 6 puturi forate cu o capacitate totala Qi = 4,05 l/s
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- capacitati care genereaza marimea parametrilor functionali si constructivi: numar

locuitori racordati: 1.774.
Sistemul centralizat alimentare cu apa cuprinde:
A. Sursa de apa:
Sursa de alimentare este constituita din 6 puturi forate, cu urmatoarele caracteristici:

Puturile sunt amplasate astfel:

- 3 puturi de-a lungul drumului De75, dintre care unul in incinta gospodariei de apa
- 3 puturi de-a lungul drumului De63 [prelungirea lui De75].

Puturile forate sunt echipate astfel:

- 17H/P1: cu o pompa Grundfos SP 3A-6, cu Q = 0,75 l/s, H = 22 mCA, P = 0,37 kw

- 18H/P2: cu o pompa Grundfos SP 3A-9, cu Q = 1,00 l/s, H = 25 mCA, P = 0,55 kw
- 19H/P3: cu o pompa Grundfos SP 3A-6, cu Q = 0,60 l/s, H = 30 mCA, P = 0,37 kw
- 20H/P4: cu o pompa Grundfos SP 3A-6, cu Q = 0,50 l/s, H = 30 mCA, P = 0,37 kw
- 22H/P5: cu o pompa Grundfos SP 3A-9, cu Q = 0,60 l/s, H = 30 mCA, P = 0,55 kw
- 23H/P6: cu o pompa Grundfos SP 3A-9, cu Q = 0,60 l/s, H = 35 mCA, P = 0,55 kw

B. Instalatii de tratare a apei:
Apa captata din sursa este tratata cu clor gazos. Statia de clorinare propusa este o
constructie containerizata, amplasata in cadrul gospodariei de apa. Tratarea apei se
realizeaza prin injectarea solutiei de clor in conducta de aductiune de la foraje la
rezervorul de inmagazinare. Capacitatea statiei de clorinare este de 3,00 l/s.
Gospodaria de apa este amplasata in vest, de-a lungul unui canal de desecare.
C. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei
Aductiunea apei de la puturi la rezervorul de apa este executata din conducte PEHD, cu
diametrul De = 63-75 mm si lungimea L = 1.083 m.
Inmagazinarea apei se face intr-un rezervor suprateran, din elemente prefabricate
(panouri metalice), cu capacitatea V = 250 mc.
Statia de pompare booster este echipata cu 3 electropompe tip Grundfos cu urmatoarele
caracteristici tehnice: Q = 17 mc/h, H = 42,7 mCA, P = 3 kw, n = 2.902 rot/min.
D. Reteaua de distributie a apei potabile
Reteaua de distributie este executata din conducte PEHD, PN 6, cu diametrul De = 63160 mm si lungimea totala L= 9.237 m.
Distributia apei la consumatori se realizeaza prin cismele amplasate in curti.
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Apa pentru stingerea incendiilor
Apa necesara pentru stingerea unui eventual incendiu, cu volumul intangibil V = 54 mc,
se stocheaza in rezervorul de inmagazinare, cu capacitatea V = 250 mc. Debitul
suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din sursa este de 0,625 l/s.
In incinta gospodariei de apa se prevede 1 hidrant de incendiu.
In sat Nicolae Bălcescu sistem de alimentare cu apa, pentru care a fost obtinut
Avizul de gospodarire a apelor nr. 7 / 15.01.2016, emisa de ABA Dobrogea - Litoral:
Capacitati de productie:
- 3 puturi forate cu o capacitate totala Qi = 38 mc/h

- capacitati care genereaza marimea parametrilor functionali si constructivi:

o numar locuitori racordati: 2.450
o numar cismele amplasate in curti: 496
o numar gospodarii cu instalatii interioare: 210
o nr. animale: 7.776 capete, din care: bovine = 99, cabaline = 106, caprine si ovine =
520, porcine = 302, pasari = 4.749 capete
Sistemul centralizat alimentare cu apa cuprinde:
A. Sursa de apa:
Sursa de alimentare este constituita din 3 puturi forate, cu urmatoarele caracteristici:

Puturile forate sunt echipate astfel:

- F1: cu o pompa Grundfos, cu Q = 20 mc/h, H = 50 mCA, P = 5,5 kw
- F2: cu o pompa Hebe, cu Q = 9 mc/h, H = 50 mCA, P = 7,5 kw

- F3: cu o pompa Grundfos, cu Q = 9 mc/h, H = 50 mCA, P = 2,0 kw

B. Instalatii de tratare a apei:
Apa captata din sursa este tratata cu clor gazos 0,4 - 0,5 mg/l (conf. Legii nr. 458 /
2002), prin injectarea solutiei de clor prin conducta OL, Dn = 50 mm, in conducta AZBO
Dn = 200 mm, (conducta ce preia apa captata din puturile P1 si P2), dupa care amestecul
intregului volum de apa se realizeaza in rezervoare, Gospodaria de ape est in nord-vest,
ca trup izolat- 1.3.
Aparatul de clorinare este de tip “Craiova” si este amplasat in cladirea statiei de
clorinare aflata la o distanta de 100 m vest de putul P3.
C. Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei
Aductiunea apei de la puturi la rezervorul de apa este executata din AZBO, cu diametrul
Dn = 200 mm si lungimea L = 2,4 km.
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Inmagazinarea apei se face in doua rezervoare din beton armat, semiingropate, fiecare
cu capacitatea V = 300 mc.
D. Reteaua de distribute a apei potabile
Reteaua de distributie este executata din conducte de OL si AZBO, cu lungimea totala L=
12,50 km.
Distributia apei la consumatori se realizeaza prin 496 cismele amplasate in curti si prin
instalatii interioare la 210 gospodarii.
Apa pentru stingerea incendiilor
Apa necesara pentru stingerea unui eventual incendiu, cu volumul intangibil V = 186,50
mc, este cantonata in cele doua rezervoare de inmagazinare, fiecare cu capacitatea V =
300 mc. Debitul suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din sursa
este de 7,7 mc/h. Timpul de refacere a rezervei de incendiu este de 3 ore.

II.8.1.2. CANALIZAREA

Comuna Nicolae Balcescu nu dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor
uzate pentru nevoile gospodaresti ale populatiei. Apele uzate menajere sunt evacuate in
latrine uscate si uneori in bazine vidanjabile.
Evacuarea apelor pluviale se face la terenul natural prin dirijare in zonele mai joase cu
ajutorul santurilor de pe lateralele drumurilor.

II.8.2. RETELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Conform adresei Serviciu Tehnic nr.14283/16.11.2015 de catre COMPANIA
TRANSELECTRICA SA, SUCURSALA SUCURSALA DE TRANSPORT CONSTANTA:
-pe teritoriul administrativ al Comunei Nicolae Balcescu se afla: LE A 400 kV CernavodaConstanta Nord obiectiv ce se afla in gestiunea C.N.T.E.E. Transelectrica SA, Sucursala de
Transport Constanta;
-culoarul de funcţionare care coincide cu zona de protectie si siguranţa a LEA 400 kV este
de 75 metri, (conform Ordinului ANRE nr. 4/2007 modificat si completat de Ordinul ANRE
nr. 49/2007 si NTE 003/04/00);
Distribuţia energiei electrice, din posturile de transformare, către consumatori se
asigură prin linii electrice aeriene de joasă tensiune.

II.8.3. ALIMENTARE CU GAZ METAN, ENERGIE TERMICA

Teritoriul administrativ al comunei este strabatut de 3 magistrale de gaz: IsacceaNegru Vodă.
La ora actuală în cadrul comunei Nicolae Bălcescu nu există reţea de distribuţie a
gazului metan.
Majoritatea clădirilor sunt încălzite cu sobe cu lemne. Numărul clădirilor cu
încălzire centrală este destul de mic. Consumatorii casnici pentru încălzire folosesc sobe
sau cazane mici la instalaţiile individuale de încălzire centrale. Se utilizează drept
combustibil lemne de foc. Prepararea hranei se realizează cu lemne de foc şi butelii de
aragaz.
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II.9. PROBLEME DE MEDIU
În ansamblu, ecosistemul comunei Nicolae Bălcescu este influențat de ocuparea
terenului de populație prin crearea de locuințe, utilizarea apei din subteran în evacuarea
apelor uzate, poluarea aerului si solului generată de activitățile agenților economici și
traficul rutier.
În capitolele urmatoare este prezentată situația actuala a factorilor de mediu aer,
apa, sol, zgomot, biodiversitate și comunitatii umane.

II.9.1. AERUL

În aglomerarea Constanţa, calitatea aerului este monitorizata prin masuratori continue
in 7 statii automate amplasate in zone reprezentative; aglomerarea reprezentand o zona
cu o populatie al carei numar depaseste 250000locuitori sau densitatea populatiei pe
km2 justifica necesitatea evaluarii si gestionarii calitatii aerului inconjurator.

II.9.2.APA

În comuna Nicolae Bălcescu si în împrejurimi există surse de ape subterane si de
suprafaţă.
APE DE SUPRAFATA

Teritoriul localității Nicolae Bălcescu este drenat de trei văi: Dorobanțu, Carierei și
Siliștea cu direcții de curgere VNV-ESE. Valea Dorobanțu, care drenează zona centrală a
zonei cercetate, este afluentul Văii Țibrinu, are bazinul hidrografic cu o suprafață de
7085 ha și are o lungime totală de 16,5 km. Valea Siliștea, cu un bazin cu suprafața de
11574,9 ha și lungimea totala de 21,35 km, drenează partea nordică a perimetrului.
Acesta este se varsă în Valea Țibrinului în apropierea confluenței acestuia cu Dunărea.

conform Studiu Geotehnic
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Valea Țibrinu, în zona de studiu are caracter temporar, fiind denumita Valea
Carierelor, este afluent al Dunării și este colectorul principal din nordul Podișului
Mehedinți, cu bazin hidrografic total de 37827,1 ha (inclusiv afluenții) și o lungime
totală de 38,3 km.
Toate cele trei văi se formează pe teritoriul administrativ al comunei Nicolae
Bălcescu, iar direcția generală a curgerii este către SE. Se menționează ca doar partea
sudică a bazinului Siliștea drenează zona de nord a perimetrului studiat.
ape subterane
La scară regională, în cadrul formaţiunilor ce alcătuiesc cuvertura sedimentară a
Dobrogei de Sud sunt cantonate trei sisteme acvifere:
acviferul inferior, cantonat în depozitele de calcare şi dolomite din intervalul Jurasic
superior – Cretacic inferior, cu grosimi cuprinse între 200 m şi 1200 m;
acviferul superior, cantonat în depozitele de calcare lumaşelice sarmaţiene, cu grosimi
de la 2 – 5 m în partea de vest până la 150 – 170 m în zona litorală şi cu regim de curgere
mixt;
acviferul Cuaternar, cantonat la baza loessurilor.

II.9.3. SĂNĂTATEA

Pe raza comunei funcţionează:
• 4 cabinete medicină de familie;
• un cabinet stomatologic;
• farmacie.

II.9.4. SOLUL

Majoritatea solurilor se caracterizează prin însusiri fizice si chimice bune, fapt care le
conferă o fertilitate naturală ridicată. Terenurile sunt, de asemenea, accesibile, relativ
usor, la mecanizare pe cea mai mare suprafaţă, datorită aceloraşi condiţii favorabile de
sol si relief.

Harta pedologica a Romaniei
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În succesiunea depozitelor cuaternare din Dobrogea de Sud se poate distinge un nivel
bazal format dintr-o argilă roşie (Pleistocen inferior), peste care se dispune o pătură
groasă de până la 40 m de loess cu intercalaţii de soluri fosile (Pleistocen mediu şi
superior) şi depozite loessoide coluvial – aluviale (Pleistocen terminal –Holocen). La
acestea, în special de-a lungul văilor, se adaugă o serie de aluviuni.

II.9.5. DEȘEURI

În anul 2008 a fost elaborat Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Constanta. Prin
implementarea acestuia se vor produce schimbări semnificative ale practicilor curente
de gestionare a deşeurilor si se va îmbunătăţii calitatea managementului deşeurilor la
nivelul întregului judeţ.
La nivelul judeţului Constanţa, în mediul urban nu există iniţiative pentru colectarea
separată a deşeurilor biodegradabile. În mediul rural, compostarea deşeurilor
biodegradabile se realizează în foarte mică măsură în gospodăriile particulare.
ZONAREA GESTIONARII DESEURILOR IN JUDETUL CONSTANTA

Sursa PJGD Constanta 2008
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Principalele tipuri de deșeuri rezultate din activitatile menajere si industriale
desfasurate in comuna Nicolae Bălcescu sunt:
• Deșeuri menajere produse de locuitori.
• Deșeuri stradale rezultate de la salubrizarea cailor publice si a spatiilor verzi.
Gestionarea acestora presupune colectarea, transportul, valorificarea si eliminarea,
inclusiv monitorizarea depozitelor de deșeuri dupa inchidere.
Responsabilitatea pentru gestionarea deșeurilor comunale aparține administratiilor
publice locale, care, in mod direct sau prin concesionarea serviciului de salubrizare catre
un operator economic autorizat, trebuie sa asigure colectarea, (inclusiv colectarea
selectiva), transportul, tratarea, valorificarea si eliminarea finala a acestor deșeuri.
Deseurile menajere si industriale asimilabile celor menajere incadrate in clasa
"DESEURI NEPERICULOASE"rezultate din comuna Nicolae Balcescu sunt colectate si
transportate pe baza de contract cu SC TRACON SRL. Firma primeste, depoziteaza si
trateaza deseurile in cadrul "DEPOZITULUI ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI
INDUSTRIALE Ovidiu - jud Constanta", unitate exploatata de SC TRACON SRL.

II.10. DISFUNCȚIONALITATI

Din analiza situaţiei existente și din analiza în teren rezultă urmatoarele
disfuncționalitati:

II.10.1. ASPECTE ECONOMICE

Ramura economică

•

Agricultura

•

Industria

•

Comerţul

•

Transportul

Principalele probleme și disfuncţionalităţi
Gradul ridicat de uzură a infrastructurii specifice (în special cea
legată de irigaţii);
Accesul redus al producătorilor locali pe pieţele de desfacere;
Costurile ridicate în ceea ce privește practicarea unei agriculturi
tehnologizate și moderne în comparaţie cu veniturile reduse în
rândul locuitorilor din comuna Nicolae Bălcescu;
Organizarea deficitară a proprietăţilor agricole.
Lipsa resurselor pentru finanţarea investiţiilor în industrie;
Absenţa unui mecanism de selectare a activităţilor industriale și de
promovare a industriilor nepoluante și care produc bunuri cu valoare
adăugată mare și conforme cu normele Uniunii Europene;
Instabilitatea legislativă în domeniul economic, fapt ce descurajează
potenţialii investitori;
Gradul de polarizare ridicat al municipiului Constanta;
Accesul scăzut al producătorilor pe pieţele locale;
Gradul de polarizare ridicat al municipiului Constanta;
Migratia formei de munca
Stare precare a unor drumuri carosabile;
Intersecţii între străzile secundare şi trama majoră nerezoivate sau
rezolvate necorespunzător;
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Ramura economică

•

Turismul

Principalele probleme și disfuncţionalităţi
Deteriorare sau stare fizică precară a construcţiilor cu valoare
arhitecturală;
Gradul foarte redus [aproape inexistent] de valorificare turistică a
patrimoniului arheologic existent.

II.10.2. ASPECTE SOCIALE
•
•
•
•
•
•
•

Imbatranirea demografica
Indicele de vitalitate este în scadere și se situeaza sub nivelul necesar inlocuirii
generatiilor
Tendinţă descrescătoare a populaţiei civile ocupate
Spiritul antreprenorial este scazut
Migratia fortei de munca
Scaderea demografica
În ultimii ani putem vorbi de tendinta de plecarea populatiei si de scadere
atractivitatii pentru locuire in comuna.

II.10.3. CIRCULAȚIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Drumuri partial nemodernizate;
Lipsa pistelor pentru bicicliști;
Lipsa trotoarelor si marcajelor rutiere;
Intersecţii între străzile secundare şi trama majoră nerezolvate sau rezolvate
necorespunzător;
Lipsa parcajelor în preajma instituţiilor publice;
Spatii alveolare de stationare a vehiculelor de transport intercomunal DN2 A
neamenajate;
Statii de asteptare transport intercomunal nemodernizate/ neintretinute.
Lipsa plantarii de arbori, flori si alte plante ornamentale pe marginea căilor de
acces.

II.10.4. ECHIPAREA EDILITARA
•
•
•
•
•

Lipsa staţiei de epurare;
Lipsa canalizare;
Lipsa unui sistem integrat/ grupat de alimentare cu caldură a clădirilor publice şi
a gospodăriilor care ar permite economisirea carburanţilor;
Lipsa alimentarii cu gaze naturale;
Starea necorespunzătoare a unora dintre reţelele energie electrică si telefonie
fixă (reţele aeriene);

II.10.5. IMAGINE URBANA
•

Incompatibilităţi funcţionale: imediata vecinătate a cimitirului cu locuirea fară
respectarea zonei de protecţie, zona agro-industriala cu locuire si zona mixta
comert-industrie cu locuire;
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•

•
•
•
•
•
•

•
•

Lipsa perdelelor de protecţie a localităţii faţă de vânturile dominante şi faţă
de elementele generatoare de poluanţi ca: cimitirele, arterele de circulaţie
rutieră;
Imobile, gospodarii si împrejmuiri degradate;
Constructii cu valoare arhitecturală in stare avansata de degradare sau în curs de;
Străzi neamenajate sau amenajate necorespunzator;
Marginea cailor de acces neplantată, neîntretinuta;
Reţele aeriene;
Construcţii cu calitate arhitectural-estetică neadecvată (materiale de proastă
calitate, ce se degradează ușor, culori stridente, nearmonizarea cu cadrul existent
etc.);
Intervenţii inadecvate la construcţii existente;
Construcţii necorespunzător inserate în sit;

II.10.6. PROBLEME DE MEDIU

Solul din raza teritoriului prezintă unele probleme de poluare, ca efect al diferitelor
activităţilor antropice desfăşurate în trecut:
• practicarea unei agriculturi intensive: utilizarea neraţională a îngrăşămintelor şi
mecanizarea neraţională care a condus la lăsarea solurilor;
• utilizarea unor mari cantităţi de îngrăşăminte chimice pentru a fertiliza solul, în
scopul remedierii dezechilibrelor nutritive (cu efect asupra solului, apelor
freatice şi de suprafaţă);
• dereglarea sistemului hidric şi hidrogeologic al solului;
• apariţia şi dezvoltarea fenomenelor de salinizare secundară;
• inexistenţa unui sistem de colectare şi depozitare a deşeurilor solide şi lichide,
conducând la poluare solului şi a apelor subterane.
Impactul activităţilor din sectorul agricol asupra solului
Agricultura, alături de industrie, poate deveni una dintre sursele importante de agenţi
poluanţi cu impact negativ asupra calităţii mediului ambiant prin degradarea sau chiar
distrugerea lor.
Agricultura contribuie la poluarea mediului natural prin utilizarea volumului mare de
îngrăşăminte chimice şi pesticide. Aceste substanţe ajung, prin intermediul scurgerii de
pe versant, în lacuri şi cursuri de apă şi determină distrugerea unor nevertebrate
folositoare, intoxicarea unor păşuni şi moartea animalelor.
Exploatarea neraţională a pământului şi chiar irigaţiile, atunci când sunt efectuate
incorect sau exagerat, pot să ducă la degradarea solului şi la pierderea unor suprafeţe
din circuitul agricol.
Fermele zootehnice sunt importante surse de poluare, atât a aerului cât şi a apelor.
Pentru ca un animal să câştige în greutate 1 kg, el elimină 6-25 kg reziduuri; aceste
reziduuri ajung, prin intermediul apei folosite la curăţirea grajdurilor, să polueze grav
râurile şi lacurile.
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Spre deosebire de industrie, agricultura este vulnerabilă la schimbările climatice.
Capriciile climatice constituie unul dintre factorii ce influenţează puternic producţia
agricolă şi alimentară, prin blocarea fluxurilor energetice naturale către sistemele de
lucru ale plantei.
Limitele tehnologice în agricultura durabilă, intensivă sunt reprezentate de dependenţa
de un consum ridicat de energie şi de arealul ecologic favorabil diferitelor culturi.
Trebuie subliniat că energia înglobată în produsul agricol provine 95% din mediu şi
numai 5% din surse convenţionale de energie.
Deşi agricultura, prin natura să biologică, ar fi trebuit să contribuie la protecţia şi
îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător, totuşi, practicarea unor sisteme de
agricultură neraţionale au condus la deteriorarea mediului înconjurător, ea devenind
astfel un factor de poluare a mediului din care face parte.
In prezent, din cauza folosirii unor tehnologii neadecvate, agricultura poate fi
considerată o sursă potenţială de impurificare a mediului şi de degradare a acestuia. De
asemenea, considerate ca parte integrantă a agriculturii, industriile de prelucrare a
produselor agricole sunt responsabile şi ele de impurificarea mediului (în special a
apelor).
De multe ori, dezvoltarea agriculturii pe noi terenuri aduce schimbări peisagistice în
sens negativ din punct de vedere al esteticii şi al spaţiului recreativ.
Alte probleme de mediu sunt reprezentate de:
• nefunctionarea rețelelor de canalizare cu efecte de poluare a solului și apelor și
riscuri asupra sănătății locuitorilor
• Slaba capacitate de colectare și valorificare a deșeurilor reciclabile (lipsa
furnizorilor de servicii).

II.11. NECESITĂȚI ȘI OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

II.11.1. PRINCIPALELE ELEMENTE DE DISCONFORT SEMNALATE
DE POPULAȚIE
-

Lipsa locurilor de muncă
Strazi neamenajate, lipsite de pietonal
Profile necorespunzatoare (insuficiente) ale drumurilor în unele zone
Lațimi insuficiente ale trotuarelor în unele zone
Starea necorespunzatoare a carosabilului în unele zone
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III. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI NICOLAE
BĂLCESCU
Conform Strategiei de dezvoltare 2016-2021 pentru Comuna Nicolae Bălcescu sunt
prevăzute o serie de proiecte, după cum urmează:
1. Renovarea si modernizarea infrastructurii rutiere a comunei Nicolae Bălcescu

2. Reabilitarea si modernizarea retelei de apa potabila si infiintarea retelei de canalizare
si statie de epurare

3. Extinderea şi reabilitarea reţelei de iluminat public

4. Dotarea şi exploatarea cu mijloace tehnice performante în vederea acţionării în caz de
situaţii de urgenţă

5. Introducerea reţea de distributie a gazelor naturale

6. Amenajare unor spaţii de depozitare a deşeurilor (centru de colectare selectivă)
inclusiv a gunoiului de grajd

7. Amenajarea curţii şcolii I – IV din Nicolae Bălcescu

8. Lucrari de reabilitare, modernizare, dotare Scoala clasele I – VIII din Dorobantu
9. Amenajarea curţii liceului I.C.Bratianu din Nicolae Bălcescu

10. Amenajare curţi gradinite din Nicolae Bălcescu si Dorobantu
11. Dotarea căminelor culturale

din Nicolae Bălcescu si Dorobantu
12. Construire afterschool

13. Dotarea unitatilor de invatamant din comuna cu laboratoare, cabinete, sala de sport
si material didactic

14. Dotarea corespunzatoare a dispensarelor
15. Amenajare de parcuri şi spaţii verzi

16. Creare locuri de joacă pentru copii si amenajare locurilor de joacă existente
17. Construirea unor locuinte sociale si a unor locuinte pentru tineri

18. Achizitionarea unui sistem de supraveghere video la unele intersectii si puncta de
interes local

19. Realizarea perdelelor forestiere pe terenurile neproductive de pe raza UAT

20. Educarea cetăţenilor privind importanţa protejării mediului
21. Educarea spiritului civic
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22. Revitalizarea tradiţiilor prin activităţi culturale

23. Crearea unui club la căminul cultural si infiintarea unei biblioteci
24. Revitalizarea activităţilor sportive

25. Conservarea patrimoniului cultural

26. Sprijinirea activităţilor economice în domeniul agriculturii şi creşterii animalelor
27. Construirea unei piete agroalimentare cu produse proprii

28. Încurajarea diversificării activităţilor economice (dezvoltarea sector IMM)
29. Încurajarea şi atragerea intreprinzatorilor in turism si agroturism

30. Specializarea personalului propriu al instituţiei în accesarea fondurilor
nerambursabile

31. Creşterea capacităţii de investire a instituţiei prin accesarea fondurilor
nerambursabile

32. Realizarea unor schimburi de experienţă cu alte comunităţi rurale din judeţ, ţară şi
străinătate

IV. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
IV.1. PRINCIPII DIRECTOARE
La organizarea urbanistică a comunei vor sta următoarele principii ale dezvoltării
durabile:
- vocatia comunei
- dorintele locuitorilor și a autoritatilor locale
- corelarea dezvoltarii cu planurile de amenajare suprateritoriale
- strategia de dezvoltare a comunei
- utilizarea rationala a terenurilor

IV.2. OPTIMIZAREA RELAȚIILOR ÎN TERITORIU

Comuna are o densitate bună de căi de comunicații.
Comuna are legătura directa si rapida cu Constanta si Hârşova – prin intermediul DN2A.
Pentru optimizarea relațiilor este necesară modernizarea și întreținerea cailor de
comunicații, asigurarea transportului în comun.

IV.3. DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚILOR

Se urmăreste stimularea prin mijloace urbanistice a:
Prezervării funcției de bază a spațiului rural de obţinerea produselor agricole şi a altor
bunuri materiale realizate de ramurile productive din amonte şi din aval de agricultură
Diversificării activităților economice:
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•
•
•
•

Facilitarea înființării de exploatații agricole cu caracter mixt (prin permisivități
de regulament)
Stimularea dezvoltării micii producții și serviciilor în zone din intravilan
Stimularea activităților economice compatibile cu vecinătatea
Dezvoltării serviciilor publice de bază

IV.4. EVOLUȚIA POPULAȚIEI

După cum se arată în capitolele Populatia.Elemente demografice și sociale structura
socio -economica și demografica a populatiei și Disfuncționalitati - Aspecte sociale,
populața comunei Nicolae Bălcescu a cunoscut o reducere continuă însoțită de
îmbatranirea demograficași scăderea indecelui de vitalitate sub nivelul necesar
înlocuirii generațiilor.
Pentru combaterea acestei tendințe sunt combinate cuprinse măsuri complexe pentru
creșterea nivelului de trai încluzând masuri de înființare de locuri de muncă, creșterea
calității locuirii, creșterea calității serviciilor, țelul fiind reducerea treptată a tendinței de
depopulare și îmbătrânire și inversarea acestei tendințe până la sfârșitul perioadei de 10
ani.

IV.5. ORGANIZAREA CIRCULAȚIEI; ELEMENTE DE
MOBILITATE
IV.5.1. CIRCULAȚIA RUTIERĂ

Propunerea de optimizare a circulației are în vedere necesitatea modernizării rețelei
stradale existente, prevăzându-se:
• Modernizarea drumurilor;
• Amenajarea pistelor pentru bicicliști;
• Amenajarea trotoarelor si marcajelor rutiere;
• Asfaltarea strazilor;
• Rezolvarea corespunzatoare a intersectiilor intre strazile secundare si trama
majora;
• Amenajarea parcajelor în preajma instituţiilor publice;
• Amenajarea spatiilor alveolare de stationare a vehiculelor de transport
intercomunal DN2 A;
• Modernizarea si intretinerea statiilor de asteptare transport intercomunal;
• Plantarii de arbori, flori si alte plante ornamentale pe marginea căilor de acces.

IV.5.2. CIRCULAȚIA FEROVIARĂ

Documentia PUG actuala preia conform adresei CNCF "CFR" S.A. nr.
7/2/503/28.02.2017 inventarierea entitatilor feroviare dupa cum urmeaza:
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Staţia CF Derin de la km 13+600 la km 14+598, unde limita zonei cf pe partea
dreaptă variază între 13 m şi 30 m, iar pe partea dreaptă stângă între 16 m şi 70
m. Menţionăm că limita de 70 m este în dreptul perdelei forestiere de protecţie a
căii ferate de la km 13+450 la km 13+950;
• Interstatia CF Derin-Nicolae Bălcescu de la km 14+598 la km 18+304, unde limita
zonei cf pe partea dreaptă variază între 6-50 m, iar pe partea dreaptă stângă între
7-50 m. Menţionăm că limita de 50 m este în dreptul perdelelor forestiere de
protecţie a căii ferate de la km 15+000 la km 15+500;
• Staţia CF Nicolae Bălcescu de la km 18+304 la km 19+933, unde limita zonei cf pe
partea dreaptă variază între 17-60 m, iar pe partea stângă între 6-45 m.
Menţionăm că limita de 60 m este în dreptul perdelei forestiere de protecţie a căii
ferate de la km 18+200 la km 18+515.
• Interstaţia CF Nicolae Bălcescu -Tărşusor de la km 19+933 la km 25+763, unde
limita zonei cf pe partea dreaptă şi pe partea stângă variază între 7-20 m.
Dat fiind atractivitatea actuală redusă a căii ferate Tulcea- Medgidia sunt necesare
eforturi susținute din partea autorităților locale și județene pentru revitalizarea
transportului pe această cale, având în vedere că este un mijloc avantajos din
perspectiva dezvoltării durabile.
• Se propune amenajarea stației Nicolae Bălcescu (amenajare peron, parcare, grup
sanitar)
• Revitalizarea zonei de depozitare (bază de recepție) din vecinătatea stației
pentru transportarea produselor agricole pe calea ferată
•

IV.5.3. PROPUNERI PENTRU STIMULAREA MOBILITĂȚII
DURABILE
•
•
•
•
•

Ierarhizarea circulației
Mobilitate controlată, cu trafic monitorizat în zona centrală și, în afara acesteia,
pe drumurile clasificate din intravilan
mobilitate redusă și controlată, cu viteze reduse de deplasare și prevalența
modurilor de deplasare nemotorizate, pe străzile neclasificate
Mobilitate auto ridicată cu viteză sporită pe drumul național și, în perspectivă,
amenajarea de piste de biciclete în afara carosabilului
Măsuri de stimulare a deplasărilor pe calea ferată

IV.6. REGLEMENTARI URBANISTICE
•
•
•
•
•
-

Principalele obiective din punct de vedere al dezvoltării urbanistice sunt
următoarele:
Conturarea unei zone centrale care sa grupeze echipamentele publice si alte
dotari de interes public
Stabilirea zonelor de protectie pentru siturile arheologice;
Stabilirea intravilanului functie de necesitatile de dezvoltare
Restructurarea si revitalizarea unitatilor economice existente in comuna prin:
Interzicerea activitatilor incompatibile cu vecinatatea potrivit OMS 119/2014
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-

•
•
-

Orientarea acestor incinte spre activitati necesare comunei si compatibile cu
amplasamentul:
Servicii pentru agricultura: depozitarea si conditionarea produselor
agricole vegetale, mecanizarea agriculturii, service utilaje agricole, servicii
fitosanitare, cercetare si consultanta agricola,
Productie agricola compatibila cu amplasarea in intravilan: sere,
ciupercarii, etc.
Productie mica/medie cu impact redus sau nesemnificativ asupra
vecinatatii (morarit, panificatie, alte activitati legate de prelucrarea
produselor agricole, alte activitati de prelucrare)
Depozitare comerciala (in special in zona CF-DN)
Servicii diverse
Amplasarea incintelor zootehnice ce necesita zone de protectie se va face in
extravilan, la distantele prevazute in OMS 119/2014 sau in studiile de impact.
Echipare edilitara si gospodarie comunala:
Se prevede realizarea Statie de epurare
Se prevede realizare retea canalizare
Se prevede infiintarea distributiei de GN.

IV.6. 1. PROPUNERI DE ORGANIZARE FUNCTIONALA:
INTRAVILAN, ZONIFICARE

Comuna Nicolae Bălcescu are o suprafata de 14035,2468ha, din care teritoriul intravilan
propus 654,7451ha [sat Nicolae Balcescu 416,7704ha / sat Dorobantu 237,9747ha] şi
13380,5017ha extravilan.
Zona cu destinatie speciala
Pe teritoriul administrativ al localitatii Ministerul Apararii Nationale are in administrare
imobilul nr. 327, cu destiantia depozit de munitii, in suprafata totala 259.585,00mp.
In zona acestuia se va permite construirea numai cu avizul Statului Major General.
In zona de siguranta [200m de la gardul exterior al unitatii] este instituita interdictie
totala de construire[conf. adresei nr. A299/31.01.2017].
BILANT ZONIFICRE FUNCTIONALA PROPUS
Trup 1.1 - Trup principal sat Nicolae Balcescu
Functiune
ha
Zona centrala
9,9508
Dotari publice si servicii/comert
0,4840
Locuinte pe parcela si functiuni
182,8987
complementare
Locuinte colective pe parcela si
0,2505
functiuni complementare
Zona mixta locuire/ spatii comerciale
25,7531
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%
1,12
0,13
51,87
0,07

7,30

Functiune
Zona mixta comert/ industriedepozitare
Zona mixta agroindustriala
Gospodarie comunala
Cimitir
Cai ferate
Sport/agrement
Spatii verzi publice
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Ape/ canal
Destinatie speciala [MAPN]
Total trup
Trup 1.2
Functiune
Gospodarie comunala
Total trup

Trup 1.3 - Gospodaria apelor
Functiune
Gospodarie comunala
Total trup

Trup 1.4 - Fostul IAS Nicolae Balcescu
Functiune
Dotari publice si servicii/comert
Locuinte pe parcela si functiuni
complementare
Zona mixta agroindustriala
Gospodarie comunala
Spatii verzi publice
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Ape/ canal
Total trup
Trup 1.5- Ferma agroindustriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 1.6- Ferma agroindustriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala

60
Memoriu General comuna Nicolae Bălcescu

ha
7, 6997

%
2,18

ha
0,4464
0,4464

%
100
100

39,1882
0,8875
4,3582
5,1931
2,4890
31,6960
18,2437
3,5828
25,9585
346,8803

11,11
0,25
1,24
1,47
0,71
8,99
5,18
1,02
7,36
100

ha
0,2824
0,2824

%
100
100

ha
0,4991
5,8331

%
0,84
9,80

ha
1,2228
1,2228

%
100
100

44,4801
0,0263
4,0991
3,0045
1,5264
0,2823

ha
2,7181

74,80
0,04
6,89
5,06
2,57
100

%
100

Functiune
Total trup

ha
%
2,7181
100
6 Trupuri TOTAL Nicolae Balcescu 416,7704ha

Trup 2.1 - Trup principal sat Dorobantu
Functiune
Zona centrala
Dotari publice si servicii/comert
Locuinte pe parcela si functiuni
complementare
Locuinte colective pe parcela si
functiuni complementare
Zona mixta locuire/ spatii comerciale
Zona mixta agroindustriala
Gospodarie comunala
Cimitir
Sport/agrement
Spatii verzi publice
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Ape/ canal
Total trup
Trup 2.2 - Locuinte
Functiune
Locuinte pe parcela si functiuni
complementare
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Spatii verzi publice
Total trup
Trup 2.3 - Industrie - depozitare
Functiune
Zona mixta comert/ industriedepozitare
Total trup
Trup 2.4 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
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ha

0,7601

%

115,2024

57,85

0,9837

0,49

ha
2,4866

%
90,68

ha
1,4975

%
100

1,6095

9,8023
20,2887
1,1547
1,0744
0,9968
32,8972
12,2829
2,1023
199,1550

0,1425
0,1131
2,7422

1,4975
ha
4,2562
4,2562

0,81
0,38

4,92
10,19
0,58
0,54
0,50
16,52
6,16
1,06
100

5,20
4,12
100

100
%
100
100

Trup 2.5 - Ferma animale
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup

Trup 2.6 - Ferma animale
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.7 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.8 - Ferma animale
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Cai de comunicatie rutiera si protectie
Spatii verzi publice
Ape/ canal
Total trup
Trup 2.9 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup

Trup 2.10 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.11 - Ferma agro-industriala
Functiune
Zona mixta agroindustriala
Total trup
Trup 2.12 Functiune
Total trup
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ha
7,8900
7,8900

%
100
100

ha
7,0668
7,0668

%
100
100

ha
9,0004
0,3647
0,0170
0,0059
9,3880

%
95,87
3,88
0,19
0,06
100

ha
1,2498
1,2498

%
100
100

ha
3,0478
3,0478

%
100
100

ha
0,2711
0,2711

%
100
100

ha
0,0934
0,0934

%
100
100

ha
0,7137
0,7137

%
100
100

Trup 2.13 - Ferma agro-industriala
Functiune
ha
Zona mixta agroindustriala
0,6032
Total trup
0,6032
13 Trupuri TOTAL Dorobantu 237,9747ha
DOTARI DE INTERES PUBLIC SAT NICOLAE BĂLCESCU
1
PRIMARIA Comunei Nicolae Bălcescu
2
BISERICA Nicolae Bălcescu
3
GEAMIE Nicolae Bălcescu
4
LICEUL "I.C.Brătianu" Nicolae Bălcescu
5
POSTA Nicolae Bălcescu
6
SCOALA Gimnaziala IAS Nicolae Balcescu
7
2 GRADINITE Nicolae Bălcescu
8
DISPENSAR Nicolae Bălcescu
9
FARMACIE
10
CAMIN CULTURAL, Nicolae Bălcescu
11
BISERICA "Sfantul Ierarh Nicolae" Nicolae Bălcescu
12
STADION COMUNAL Nicolae Bălcescu
13
Parc
14
CIMITIR Nicolae Bălcescu
15
Gospodaria de Ape Nicolae Bălcescu
16
Statia de Epurare Nicolae Bălcescu
DOTARI DE INTERES PUBLIC SAT DOROBANŢU
1
BISERICA Dorobantu
2
LICEUL "I.C.Brătianu" Dorobantu
3
SCOALA I-VIII
4
GRADINITA Dorobantu
5
BISERICA Dorobantu
6
STADION COMUNAL Dorobantu
7
Parc
8
CIMITIR Dorobantu
9
Gospodaria de Ape Dorobantu
10
Statia de Epurare Dorobantu
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%
100
100

IV.7. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Studiile geotehnice şi avizele pentru fiecare amplasament se vor redacta în conformitate
cu prevederile Normativului NP074-2011 şi vor avea următorul conţinut minim:
• stratificaţia terenului pe amplasament,
• adâncime de fundare
• calculul terenului de fundare
• coeficienţi geotehnici ai terenului de fundare
• pânza de apă freatică
• efectul construcţiei asupra stabilităţii generale
• condiţiile de efectuare a săpăturilor.
La proiectarea construcțiilor se vor respecta prevederile normativului P1001/2013(vezi capitolul II.2.5. Riscul seismic)

IV.8. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

IV.8.1. ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZAREA

Alimentare cu apa- Prin noul Plan Urbanistic General al Comunei Nicolae Bălcescu s-a
prevazut reabilitarea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa astfel incat sa se
acopere toti consumatorii din zonele propuse spre extindere.
Extinderea se va face prin prelungirea retelelor existente.
Se propune:
pentru sat Nicolae Balcescu:
- extinderea retelei existente pentru trup 1 - trup principal astfel incat sa acopere
toate zonele de locuinta [inclusiv PUZ locuinte nord-vest];
-executarea unui foraj F4 in nordul trup 1.4 care sa asigure alimentarea zona
locuinte-scoala-gradinita-Biserica.
pentru sat Dorobantu:
- extinderea retelei existente pentru trup 1 - trup principal astfel incat sa acopere
toate zonele de locuinta [conf. Plansa 5.1b]
Dimensionarea conductelor se face prin proiecte elaborate de firme de specialitate in
concordanta cu dezvoltarea urbanistica.
Canalizare-Prin noul PUG, se prevede eliminarea treptata a foselor septice si a
haznalelor existente si racordarea consumatorilor de apa la sistemul centralizat de
colectare a apelor uzate menajere ce se afla in curs de realizare la faza de proiect "SF
Alimentare cu apa" la momentul intocmirii documentatiei de fata.
Deasemenea se propune extinderea actualului proiect de canalizare in sat Nicolae
Balcescu astfel incat sa deserveasca zone de locuinte ce nu sunt cuprinde in proiect "SF
Alimentare cu apa" dupa cum urmeaza:
-alimentarea cu apa a trupului 1.4 [fostul IAS]- zona locuinte-scoala-gradinitaBiserica;
-zona PUZ locuinte nor-vest;
-drumurile de acces catre parcelele nou create din sud.
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In sat Dorobantu se propune completarea retelei de canalizare pt drumurile ce nu au
fost prevazute in proiect.

Prin documentatia de fata se propun statii de epurare in fiecare sat, conform
demersurilor Primariei:
• in sat Nicolae Balcescu- Statie de epurare cu localizarea in sud-vestul satului, pe
DC59, in dreptul zonei agroindustriale;
• in sat Dorobantu- Statie de epurare cu localizarea in sud-vestul satului;

IV.8.2. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA

Prin noul PUG s-au propus imbunatatiri si extinderi ale retelelor existente de
trafic, noi zone de dezvoltare urbanistica, care vor cuprinde diverse categorii de locuinte
(locuinte individuale), imobile pentru servicii, realizate prin extinderea intravilanului.
Aceste zone se vor prevedea cu retele noi tehnico-edilitare, care asigura alimentarea
cu enegie electrica.
Fata de cele prezentate, se propune realizarea urmatoarelor lucrari:
Posturi de transformare nou construite vor alimenta cu energie electrica consumatorii
prin intermediul unor retele electrice de joasa tensiune.
Aceste retele vor asigura atat iluminatul public al zonelor noi, cat si consumatorii
finali (casnici, comert, servicii, mica industrie).
Retelele electrice de joasa tensiune se pot realiza cu cabluri montate ingropat si/sau
cu conductori torsadati montati pe stalpi din beton armat.
Odata cu dezvoltarea prevazuta prin noul PUG, se vor realize studiile de solutie
necesare pentru alimentarea cu energie electrica prin intermediul institutiilor de
proiectare specializate.
Necesarul de putere ce trebuie asigurat la nivelul postului de transformare pentru o
locuinta este estimat la 0,98W pentru anul 2025 (conform PE 132-95). Aceasta valoare
ia in consideratie factori de simultaneitate intre diferitii consumatori, precum si gradul
de utilizare a diferitelor tipuri de receptoare ce sunt in dotarea unei locuinte cu 2-5
camere cu o dotare de tip A. Dotarea de tip A se refera la modul de satisfacere a
utilitatilor si anume: dotare cu receptoare electrocasnice pentru iluminat, conservare
hrana, igiena, audiovisual, activitati gospodaresti, etc. Asigurarea apei calde, a incalzirii
locuintei si a gatitului se realizeaza prin centralele proprii si cu record de gaze la
bucatarii.

IV.8.3. INTRODUCEREA ALIMENTĂRII CU GAZE NATURALE ÎN
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU

Se propune prin actualul Plan Urbanistic General bransarea comunei la reteaua
magistrala de distributie gaze naturale Isaccea- Negru Voda -care traverseaza comuna
Nord-Sud, in intervalul urmatorilor 10 ani.
Extinderea se va face in baza unei documentatii secifice .
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IV.9. PROTECTIA MEDIULUI
Reglementarile Planului Urbanistic General sunt de natura sa continue si sa intareasca
politicile de protectie a mediului si dezvoltare durabila.

IV.9.1. AERUL

Pentru mentinerea și îmbunătățirea calitatății aerului in viitor sunt prevazute masuri
privind:
• Incurajarea utilizarii transportului in comun (inclusiv pe calea ferată) si a
bicicletei
• Amplasarea numai a unitatilor productive cu impact redus asupra mediului
• Introducerea gazelor naturale în locul combustibililor solizi
• Amplasarea unităților potențial producătoare de dezagremente (poluare a
aerului) la distanțele prevăzute de OMS 119/2014

IV.9.2. APA

•
•
•
•

Apa potabila se va încadra in parametrii legali admisi.
Se va extinde alimentarea cu apă potabilă in zonele propuse spre extindere
Se va realiza rețeaua de canalizare menajeră și se va realiza stația de epurare
Se vor lua masuri de prevenire a infestării pânzei freatice cu produse din
chimizarea excesivă a terenurilor sau din depozitarea necorespunzătoare a
dejecțiilor animale

IV.9.3. SOLUL. FLORA SI FAUNA

Efectele poluarii constau in:
• extinderea spatiilor antropizate prin constructii aferente, dispersia deseurilor
generatoare de poluare;
• dereglarea echilibrelor intre elementele componente ale mediului prin
dezechilibre ale circuitelor hidrologice, ale compozitiei atmosferei, modificarea
structurii si calitatii covorului vegetal;
• inrautatirea starii de sanatate a populatiei din zonele puternic afectate de
poluare, marcata de o speranta de viata printre cele mai reduse din tara.
Protectia impotriva poluarii se poate realiza prin masuri, cum ar fi:
• monitorizarea surselor de poluare;
• penalizarea depasirii limitelor reglementate;
• alcatuirea si aplicarea programelor de conformare, pana la eliminarea
disfunctionalitatilor create de emisiile de poluanti;
• amendarea neaplicarii programelor de conformare;
• inchiderea poluatorilor;
• utilizarea combustibililor superiori pentru incalzire;
• utilizarea energiei verzi
• scoaterea traficului greu din localitate;
• decontaminarea solului;
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IV.9.4. DESEURI
Deseurile menajere si industriale asimilabile celor menajere incadrate in clasa
"DESEURI NEPERICULOASE"rezultate din comuna Nicolae Balcescu sunt colectate si
transportate pe baza de contract cu SC TRACON SRL. Firma primeste, depoziteaza si
trateaza deseurile in cadrul "DEPOZITULUI ECOLOGIC DE DESEURI MENAJERE SI
INDUSTRIALE Ovidiu - jud Constanta", unitate exploatata de S.C. TRACON SRL.

IV.9.5. ZGOMOTUL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pentru reducerea nivelului de zgomot se vor lua masuri la sursa:
Interzicerea activitatilor care au un nivel de zgomot peste normele admise in
zona de amplasare
Luarea masurilor de ecranare in cazul surselor punctiforme; masurile trebuie sa
includa si protectia la propagarea sunetului solid
Evitarea ambuteiajelor
Protectia la receptor
Protectia intre sursa si receptor
Amplasarea de perdele de protectie
Amplasarea de ecrane de protectie
Indepartarea cladirilor cu functiuni protejate de sursele de zgomot
Conformarea cladirilor si ansamblurilor astfel incat sa reduca propagarea
zgomotelor

IV.10 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ

Obiective de utilitate publică - obiective care aparţin domeniului public şi sunt supuse
regimului de drept public instituţii şi servicii publice – organismele care asigură
administrarea, apărarea teritoriului, a vieţii şi bunurilor persoanelor fizice precum şi
satisfacerea necesităţilor de instruire, cultură, sănătate şi ocrotire socială şi asigurarea
fondurilor necesare; la nivelul unei localităţi acestea au caracter de unicat sau pot avea
şi o reţea construcțională prin care asigură difuzarea serviciilor în teritoriul localităţii
(poşta, poliţie, protecţie contra incendiilor, protecţie civilă, etc.); sunt finanţate de la
bugetul public naţional şi local iar în majoritatea cazurilor personalul angajat are
statutul de construcționar public. Structura acestora cuprinde următoarele categorii:
• instituţii publice cu caracter județean/zonal (de nivel supracomunal)
• instituţii publice de nivel local (comunal)
Conform CAEN lista serviciilor publice cuprinde pe tipuri de activităţi, integral sau
parţial, următoarele categorii:
H - comerţ (pieţe comerciale)
J - transporturi ( rutier, feroviar, naval)
K - posta, telecomunicaţii, audio vizual
L - activităţi financiar bancare
N - administraţie publică şi asistentă socială obligatorie
O - învăţământ (grădiniţe, şcoli, licee + scoli profesionale + grupuri
şcolare, scoli, + creşe + grădiniţe + licee speciale, învăţământ superior
M - cercetare proiectare
67
Memoriu General comuna Nicolae Bălcescu

P - spitale, sanatorii , azile, policlinici, dispensare, creşe, leagăne de copii, case de copii
R - cultură, culte, baze şi complexe sportive, agrement
T - activităţi ale organizaţiilor și organismelor extrateritoriale
Domeniile prioritare pentru municipiu:
La nivel supracomunal
• Administratie publica și asistenta sociala de nivel supraorasenesc (județean,
zonal)
• Transport/conexiuni în teritoriu
• Sanatate cu servire la nivel județean (centru de permanență medicală, cabinete
medicale de specialitate
• Invatamant liceal
La nivel comunal(prezente si pe teritoriul administrativ al com. Nicolae Bălcescu):
• Invatamant– prescolar, primar, gimnazial, liceal
• Sanatate: asistenta primara
• Asistenta sociala
• Organizarea de piete agroalimentare
• Paza și protectia cetateanului
• Institutii culturale
• Petrecerea timpului liber (locuri de joaca, cluburi ale elevilor, cluburi sportive,
asociatii pentru sport de masa, cluburi ale varstnicilor, etc.)

V. CONCLUZII și MĂSURI în CONTINUARE

Este necesara urmarirea consecventă a aplicării prevederilor regulamentului local de
urbanism asociat prezentului PUG.
Se va urmari cu consecvență aplicarea interdicțiilor de construire care au rolul de a
sprijini dezvoltarea coerentă, armonioasă a comunei (exemple: interdictiile din zonele
de dezvoltare/restructurare a tramei stradale).
Planul Urbanistic General trasează cadrul necesar dezvoltarii urbanistice ulterioare a
comunei. Pe baza propunerilor din prezentul PUG pot fi intocmite strategii, programe,
proiecte.
Este obligatorie elaborarea unor astfel de programe de dezvoltare și a unor proiecte
necesare transpunerii în practică a prevederilor din prezentul PUG.
În vederea etapizării proiectelor și programelor este necesara nu numai asigurarea
finanțării ci și cuantificarea efectelor pe care programul/proiectul respectiv îl are pentru
dezvoltarea ulterioară a comunei (potențialul de atragere a unor fonduri publice sau
private pentru dezvoltari ulterioare, crearea de locuri de munca, cresterea satisfactiei
cetatenilor, etc).
Elaborat,
Urb. Radu Andreescu
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