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4.

Concluzii, mãsuri în continuare.

B. ANEXE
1. Memoriu echiparea hidro-edilitară
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1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI
Denumirea lucrării: PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TORTOMAN,
ACTUALIZARE 2016
Beneficiar : Primăria Comunei Tortoman, Strada 1 Decembrie nr.32, Comuna
Tortoman, Satul Tortoman, tel. 0241 / 827 111, Cod poştal 907290,
e-mail: primaria_tortoman@yahoo.com;
Proiectant general : S.C.”Pro Urba” S.R.L. Constanţa, Bd.Tomis nr. 143A; 900591
Constanţa, telfax. 0241/ 520498, e-mail: prourba@proiectsa-cta.ro
Data elaborării : 2016
1.2. OBIECTUL ACTUALIZĂRII P.U.G. 1999
Semnificația denumirii localității
Dată fiind semnalarea existenței comunei încă din anii 1640 cu această denumire este evident că
aceasta este de proveniență din limba turcă; în istoricul comunei este dată ca posibilă
semnificație derivată din cuvântul ,,torto” care s-ar traduce cu ,,turtă de ulei”; o altă posibilă
proveniență ar fi un derivat din cuvântul ,, dort” = ,, patru”.
1.2.1.SOLICITĂRI ALE TEMEI DE PROIECTARE
a. Actualizarea P.U.G. comuna Tortoman 2016 are ca obiect de studiu problemele
specifice categoriei respective de proiect urbanistic pentru unităţi administrativ-teritoriale
la nivel de comună, conform conţinutului-cadru aprobat, constând în următoarele:
- actualizarea limitei teritoriului administrativ al comunei şi evoluţiile înregistrate în
relaţiile cu unităţile administrativ-teritoriale, adiacente şi din ansamblul teritoriului;
- evidenţierea modificărilor intervenite în structura, dimensiunile şi caracteristicile
zonelor funcţionale şi a amenajărilor urbanistice din localităţile componente ale
comunei, cu propuneri de ameliorare a situaţiei lor în etapele următoare;
- schimbări intervenite în mărimea şi stuctura populaţiei şi în economia comunei;
- modificările înregistrate de reţeaua căilor de comunicaţie, de toate categoriile, măsuri
pentru încadrarea ei corespunzătoare în teritoriu, şi de dezvoltare pentru a asigura
legăturile şi accesele necesare, precum şi funcţionalitatea ansamblului urbanistic;
- propuneri de extindere şi de modernizare a reţelelor tehnico-edilitare, în corelare cu
dezvoltarea zonelor construite, existente şi prevăzute.
- măsuri de ameliorare a condiţiilor mediului natural şi antropic, cu protejarea
obiectivelor patrimoniului cultural, de cunoaştere şi de salvare a zonelor naturale,
valoroase, din cuprinsul comunei.
- documentaţia PUG aprobată va servi ca bază pentru accesarea de fonduri structurale
b.Sub aspect spaţial, obiectul de studiu al actualizării P.U.G. îl constituie teritoriul
administrativ al Comunei Tortoman, care are suprafaţa de 8010ha, având ca localități
componente satele Tortoman și Dropia.
Aceasta este prezentat pe planul de încadrare în teritoriu şi permite înţelegerea
aspectelor de intercondiţionare a relaţiilor funcţionale (direcţii de acces ale căilor de
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comunicaţie, reţele tehnice şi tehnico-edilitare, zone construite şi servicii diverse,
continuităţi ale formelor de relief, fire de vale, probleme de mediu, etc.).
1.2.2.PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢILOR,
INIŢIAT ŞI APROBAT DE CONSILUIUL LOCAL
Elementele tematice privind actualizarea P.U.G., enumerate au fost discutate cu
beneficiarul, efectuându-se consultări pe parcursul elaborării lucrării
asupra
problemelor proiectului şi asupra propunerilor de soluţionare care să asigure
completarea şi eficientizarea programelor de dezvoltare în etapele următoare, obţinerea
avizelor necesare de la organisme teritoriale şi naţionale, interesate.
Primăria TORTOMAN are ca program de dezvoltare ,,STRATEGIA DE DEZVOLTARE
A COMUNEI TORTOMAN” pentru perioada 2014-2020.
Aceasta constituie o înscriere a evoluţiei comunei Tortoman în contextul evoluţiei
judeţene, naţionale şi a Uniunii Europene pentru perioada respectivă.
EXTRASE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI TORTOMAN–etapa 20142020
OBIECTIVUL GENERAL SI DIRECTIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
Obiectivul general al strategiei de dezvoltare îl constituie stabilirea unui cadru general
de dezvoltare pe perioada 2014 - 2020 a comunei Tortoman. În acest context se doreşte
dezvoltarea comunei prin creşterea capacităţii sale economice, astfel încât acesta să devină un
centru de referinţă al dezvoltării economico-sociale.

Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care urmează a fi
atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum oportunităţile de finanţare
disponibile, atât europene cât şi naţionale.
Obiectivele specifice
Construirea, extinderea și modernizarea infrastructurii de utilități publice și a rețelei de drumuri;
Dezvoltarea urbanistică coerentă și protejarea mediului;
Dezvoltarea și promovarea agriculturii
Promovarea identității culturale și tradiționale a comunei
Dezvoltarea și promovarea agendei culturale
Dezvoltarea turismului rural și a zonelor de agrement
Eficientizarea serviciilor publice și a relației cu cetățenii
Dezvoltarea resursei umane, formare profesională, încurajarea dobândirii de noi competențe și
creșterea ratei de ocupare a populației;

Pentru perioada 2014 – 2020 au fost stabilite următoarele proiecte:
1. Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, introducerea sistemului de canalizare
și stație de epurare în localitatea Tortoman,
2. Aducțiune rețea de alimentare cu apă și sistem de canalizare în localitatea Dropia,
3.Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă
4. Modernizare prin asfaltare DC 58 - 3,650 km
5. Modernizare prin asfaltare DC 59 – 7,430 km
6.Moderizarea prin asfaltare a rețelei de drumuri locale
7.Înființare A.D.I. în vederea modernizării drumurilor comunale
8.Extinderea rețelei electrice cu 5 km în zona loturilor de casă în localitatea Tortoman
9.Reabilitarea și modernizarea rețelei de iluminat public în localitățile Tortoman și Dropia
10.Construire platformă de compost pentru gunoiul de grajd
11. Achiziționare și implementare sistem de monitorizare video a comunei Tortoman
8

S.C. PRO URBA s.r.l.

 pr. nr. 10/2015

 PUG COMUNA TORTOMAN – ACTUALIZARE 

12. Aducțiune rețea de distribuție gaze naturale în comuna Tortoman
13. Înființare parc eolian în comuna Tortoman
14. Modernizarea sediului administrației locale din comuna Tortoman
15. Reabilitarea și modernizarea clădirii Postului de Poliție Tortoman
16. Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Tortoman
17. Întocmirea cadastrului general al comunei Tortoman
18. Expertiză tehnică a blocurilor TM 1 și TM 1a din localitatea Tortoman
19. Reabilitarea blocurilor TM 1 și TM 1 a din localitatea Tortoman,
20.Construire sală de sport 50x51 m în localitatea Tortoman,
21. Modernizare ministadion Tortoman prin acoperirea terenului, înlocuirea gazonului
sintetic și montare sistem de iluminat
22. Construire grădiniță 4 grupe în localitatea Tortoman,
23. Înființarea și dotarea laboratoarelor școlare la Școala Gimnazială din comuna Tortoman
24. Înființare after-school în comuna Tortoman
25. Înființare și dotare ansamblu folcloric la Căminul Cultural din comuna Tortoman
26. Modernizarea Bibliotecii Comunale Tortoman prin achiziționare fond de carte,
mobilier adecvat și informatizare
27. Înființare și dotare centru de consiliere pentru tineri în comuna Tortoman
28. Construire centru de îngrijire pentru persoane vârstnice, achiziționare echipamente și
mobilier în comuna Tortoman
29. Construire clădire de utilitate publică în localitatea Dropia, comuna Tortoman
30. Elaborare și editare monografia comunei Tortoman
31. Înființare și amenjare muzeu comunei Tortoman
32. Construire capelă în localitatea Tortoman, comuna Tortoman
33. Amenajare piață agroalimentară în comuna Tortoman
34. Lucrări de reabilitare a pășunii comunale
35. Execuție foraje apă și amenajarea spațiilor de adăpare a animalelor pe pășunea comunei
Tortoman
36. Împădurirea suprafețelor degradate/ neproductive și realizarea perdelelor de protecție
37. Amenajare parc comunal în localitatea Tortoman, comuna Tortoman
38. Amenajarea unor zone de agrement în comuna Tortoman
39. Construirea unui complex turistic în comuna Tortoman
40. Demolare clădire veche, igienizare teren, împrejmuire și construire clădire
administrativă în localitatea Tortoman, comuna Tortoman
41. Construire adăpost pentru câinii fără stăpân
1.2.3.EDIŢII ANTERIOARE ALE P.U.G.
Ultimul Plan Urbanistic General al Comunei TORTOMAN, conceput în contextul noii
organizări social-economice, intervenită după anul 1990, a fost întocmit în anul 1999S.C. PROMARH s.r.l. Constanța (pr. 186/1999) și aprobat cu HCL 19/23.08.2000.
Proiectul a fost avizat de CJ Constanţa cu nr. 20593 din 7.08.2002.
Ulterior a apărut necesitatea și exigența elaborării proiectelor de urbanism în format
digital, cu repere în coordonate STEREO 70.
1.3. SURSE DOCUMENTARE
1.3.1. Cadrul legislativ
- Legea 50/ 1991 - a autorizării construcţiilor
- Legea 18 / 1991 - a fondului funciar
- Legea 69 / 1991 - a administraţiei locale
- Legea 33 / 1994 - privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică
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- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia
- Legea 265/2005 privind protecţia mediului
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
- HGR 525 / 1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism
- HGR 540/2000 pentru aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice
şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice.
-HGR 930/2005-pt. aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor
de protecţie sanitară şi hidrogeologică
- Ordinul 119 / 2014 - a Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă a
populaţiei şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei.
- Ordinul MLPAT nr.13 N /10.03.1999–de aprobare a Ghidului privind metodologia de
elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic General – indicativ GPO 38 / 99
Ordinul 2.314/2004 al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea Listei
monumentelor istorice – ediția 2015.
Ordonanţa de Urgenţă 114/2007 – pentru modificarea Legii 195/2005
Ordonanţa nr. 27 din 27/08/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
Ordin nr. 1269 din 14/10/2008-pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul
Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului
nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor
pentru evaluarea calităţii aerului în România
 HCJConstanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi şi a
numărului minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor
realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa
PATN – secţiunea I – căi de comunicaţie (aprobat cu Legea 363/2006)
PATN – secţiunea II – Apa (aprobat cu Legea 171/1997)
PATN – secţiunea III – zone protejate (aprobat cu Legea 5/2000)
PATN – secţiunea IV – reţeaua de localităţi (aprobat cu Legea 351/2001)
PATN – secţiunea V – zone de risc natural (aprobat cu Legea 575/2001
PATN– secţiunea VIII – zone cu resurse turistice (aprobat cu Legea 190/2009)

notă:cadrul legislativ menţionat cuprinde formularea iniţială şi modificările
ulterioare
1.3.2.Sursele de informaţii utilizate
- Plan urbanistic general, Comuna Tortoman, Judeţul Constanţa-pr. nr. 186/1999 elaborat de
S.C. PROMARH s.r.l. Constanţa, care include şi primul regulament local de urbanism al
comunei.

- P.A.T.J. Constanţa, pr. nr. 153 / II- 1994, elaborat de Urbanproiect Bucureşti;
- Studiu pentru reorganizarea teritorial-administrativă a Judeţului Constanţa, etapa I-a,
pr. nr. 380/ 1991, elaborat de S.C. „Proiect” S.A.Constanţa;
- Fişele statistice ale comunei Tortoman pentru anii 2014, Direcţia Judeţeană de
Statistică Constanţa;
-Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2011, Judeţul Constanţa-D.J.S.Cţa
-„Rezervaţii, monumente şi frumuseţi ale naturii din Judeţul Constanţa” de dr. Gh.
Sălăgeanu, dr. Adrian Bavaru şi dr. Klaus Fabritius
- Strategia de dezvoltare a comunei Tortoman – etapa 2014-2020
- Studiul istorico – arheologic elaborat pentru teritoriul comunei Tortoman
- plan de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale – 2014-2017
1.3.3. Suportul topografic al PUG
- planul topografic scara 1 / 5.000 – reprezentare în coordonate STEREO 70 –pentru
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intravilanul existent şi pentru suprafețele ce ce se propun la includere în intravilan,
furnizate de topometru autorizat – S.C. GEOGAD srl.
1. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. EVOLUŢIE
2.1.1.DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNITĂŢII TERITORIAL ADMINISTRATIVE
CE FACE OBIECTUL ACTUALIZĂRII P.U.G.
Comuna Tortoman este o comună tânără, înființată în 1989 prin desprinderea
satului Tortoman din comuna Siliștea și a satului Dropia din comuna Nicolae Bălcescu.
Satul Dropia a cunoscut încă din 1966 o depopulare masivă.
Satul Tortoman s-a aflat din vechime în apropierea unor drumuri comerciale
importante care străbăteau Dobrogea. Astfel, descoperirile arheologice au scos la
iveală un exemplar de denar cu numele Marcus Antonius.
Mărturiile vechilor localnici spun că până la Războiul de Independență, Tortoman
era un cătun locuit de turci și tătari. După 1880 a fost colonizat de români ardeleni din zona
Sibiului, ulterior venind în comună și familii din județele Brăila și Galați.
Printre primii care au venit au fost Ion Boroș, Radu Cazacu etc. Unii dintre ei au
ajuns moșieri cu sute de hectare de pământ. După ei au venit țărani muncitori din comunele
Ianca, Șuțu, Golășel, Viziru din județul Brăila care au fost la fel împroprietăriți cu cate 30
ha teren agricol de familie.

Toți locuitorii s-au ocupat cu agricultura și cu creșterea animalelor, datorită
dealurilor din jurul satului, pe care le foloseau ca pășune naturală. Astazi aproape toți
locuitorii satului se ocupă cu agricultura și creștere animalelor.
Cele mai vechi date, privind istoria comunei Tortoman sunt din anii 1641 - 1642.
Aceste date sunt înscrise într-un „defter” (caiet – limba turcă) de „avariz hane” (biruri plătite
Porții Otomane – limba turcă) al „livalei” Silistra (regiune – limba turcă), în care Kazaua
Karasu, alias Tekfur-golu (Medgidia de astăzi) apare înscrisă cu 16 sate, printre care și
satul Tortoman, astăzi comuna Tortoman. Toate aceste înscrisuri se află în „Basbakalic
Arsivi” din Istambul, Maliyeden Mulevver Defterler nr. 12.584, pag.39 - 45 și 158 - 172.
Numele comunei vine din limba turcă, unde cuvântul „torto” înseamnă turtă cu ulei.

Cei mai mulți dintre urmașii românilor veniți să populeze zona se află și acum în
comuna Tortoman.
„Dicționarul geografic, statistic, economic și istoric al județului Constanța” de
Grigore Dănescu, București, 1897, prezintă localitatea Tortoman ca o importantă zonă
rurală din județul Constanța, plasa Medgidia, cu o suprafață de 14.412 ha din care 123
ha ocupate de vetrele satelor și caselor gospodarilor. Totalul populției era de 2.037
suflete și 423 familii. Avea în componență cătunele: Tortoman cu 1477 ha întindere, din
care 18 ha vatra satului în care se aflau 92 case, respectiv 91 familii, majoritate români,
care se ocupau cu agricultura și creșterea animalelor. Celelalte cătune componente
erau: Derekioi, Geabacu Mare și Mic, Țibrinu, Devcea, Azizie, Făcria, Satu-nou. În toate
aceste așezări satele erau risipite, mici și localnicii se ocupau cu agricultura. Alături de
români mai trăiau în comună bulgari, turci, germani.
Biserica ortodoxă nu se afla decât într-un cătun apropiat, Tașpunar azi Siliștea, două
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geamii se aflau la cătunele Celebichioi azi Mircea Vodă și Devcea, iar în cătunul Făcria se
afla o capelă catolică, ceea ce indică prezența locuitorilor de origine germană.

Școli mixte erau la Celebichioi și Tortoman, cu câte un învățător. Mai funcționau
și două școli musulmane pe lângă geamii.
Comercial zona era activă pentru că se exportau vite și cereale și se importau
manufactură și coloniale.
În „Marele Dicționar Geografic al României” alcătuit după dicționarele parțiale de
județe de George Ioan Lahovari, C.I. Brătianu și Grigore G. Tocilescu și apărut între anii
1898
– 1902, satul Dropia apare cu denumirea sa turcească Derinchioi sau Derichioi (din alte
surse) care depindea administrativ de Tortoman, plasa Medgidia. Avea 3656 ha întindere
din care în sat 8 ha era vatra satului și grădini, erau stabilite 18 familii cu 87 locuitori, de
origine transilvăneană, casele erau puține, dar destul de mari și frumos aliniate.
În 1916, comuna era alcătuită din satele: Tortoman, Defcea, Geabacu (azi
Țibrinu care aparține de comuna Mircea Vodă) și Derinchioi.
Etimologic, denumirile Tortoman și Geabacu erau considerate ca nume proprii,
Defcea ca venind de la turcescu dairea, un fel de tobă, iar pentru Derinchioi ca
însemnând în turcește satul din vale.
Populația comunei era în 1916 de 1575 locuitori, în Tortoman fiind 1028 români,
în Defcea erau 4 români, Geabacu 129 români, în timp ce în Derechioi trăiau 221
români. Locuitorii se ocupau cu agricultura. În zonă se afla cariera de argilă T.
Manicatide. Existau patru școli: una cu cinci clase în local propriu, ridicată în 1896, o
alta în local cu chirie în Tortoman, în Defcea o școală cu cinci clase din 1908 în local cu
chirie, o școală cu cinci clase în Geabacu din 1913 și o școală în Derechioi din 1904
care în 1907 va avea și local propriu.
Biserica ortodoxă Sf. Cuv. Parascheva datează din 1893 și a fost construită din
blocuri de piatră cenușie.
În revista Analele Dobrogei pe anul 1930, împărțirea administrativă repartizase
comunei Tortoman din plasa Dunărea un număr mare de sate: Băltăgești, Dropia,
Făclia, Gherghina, Mircea Vodă, Saligny, Satu-Nou, Ștefan cel Mare, Țepeș - Vodă,
Țibrin și
Tortoman.
În lucrarea Mocanii în Dobrogea, publicată în 1946, Dumitru Șandru arată că în satul
Dropia, ancheta de teren în 1940 identifica 48 familii de ardeleni și 37 familii de brăileni.
Numele multora dintre cei considerați brăileni erau tot de origine tansilvăneană, concluzia
fiind că un număr mare de locuitori erau de origine de dincolo de Carpați.

În anul 1895 se consemnează comuna Tortoman – plasa Medgidia, cu localitățile:
- Tortoman
- Saligny (Azizie)
- Faclia (Facria)
- Mircea Vodă (Celebi Chioi)
12
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- Gherghina (Defce)
- Țibrinu (Geabacu)
- Ștefan cel Mare (Derechioi)
- Satu Nou
În anul 1926 – plasa Cernavodă – comuna Tortoman, cu localitățile:
- Tortoman
- Gherghina
- Țibrinu
- Dropia
În anul 1956- raionul Medgidia – comuna Tortoman, cu localitățile:
- Tortoman
- Gherghina
- Țibrinu
Satul Dropia – face parte din comuna Nicolae Bălcescu
Aceiași situație se înregistrează și în anul 1966.
Prin Legea 2/1968 – de reorganizare teritorial-administrativă localitatea Tortoman face
parte din comuna Siliștea cu localitățile:
- Siliștea
- Tortoman
- Țepeș Vodă
În Legea 2/1989 comuna Tortoman are următoarea compunere:
- Tortoman
- Dropia
- Satu Nou
Prin Decizia CJC nr. 31/1989 comun Tortoman este alcătuită din:
- Tortoman
- Dropia
2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢILOR,
REPERE ÎN EVOLUŢIA SPAŢIALĂ A LOCALITĂŢILOR
Comuna Tortoman are ca elemente caracteristice, semnificative următoarele:
- situarea în zonă de câmpie, preponderent agricolă
- are o populație destul de redusă, ocupând locul 48 din cele 58 comune ale județului,
sub jumătate din media pe județ
- este traversată de un drum județean – DJ 224, prin care se leagă de două drumuri
naționale (DN 2A și DN 22C)
- este lipsită de păduri
- este traversată de două văi, colectoare pluviale ale teritoriului, cu creșteri de debite la
ploile abundente, dar fără a genera probleme deosebite în zona de locuit.
- existența în intravilanele celor două localități a multor curți fără construcții.
EVOLUŢIA LOCALITĂŢILOR DUPĂ ANUL 1990
Distanța relativ mare față centrele urbane (10km față de Medgidia și 15 km față de
Cernavodă) a făcut ca această comună să evolueze mai ales pe baza resurselor proprii,
fără a face parte din bazinul de forță de muncă care generează navetism.
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Exploatarea terenurilor arabile de pe teritoriul comunei, cele din curțile proprii – ca
suport de subzistență, și lipsa altor alternative de ocupare a forței de muncă a dus la
menținerea populației comunei la nivel relativ redus.
Maximul demografic a fost înregistrat la recensământul din 2002 – cu o populație de
1817 locuitori; din anul 1902 (când apare primul recensământ) cu 673 locuitori până în
anul 2002 populația are o evoluție lentă ascendentă, iar din 2002 se înregistrează
scădere demografică.
Situația fondului locuibil
S.locuibilă medie/persoană
Nr. pers / familie
Nr. camere/persoană

Com.Tortoman-2011 Jud.Constanța-2011-rural
13,78mp
17,9
3,1
2,8
1,0
1,2

2.2.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.2.1 AŞEZARE, LIMITE, VECINĂTĂŢI
Comuna Tortoman este situată în partea nordică a Podișului Dobrogei de Sud, în
Podișul Medgidia. Relieful are aspect general de câmpie înaltă, calcaroasă, acoperită
de depozite groase de loess.
Teritoriul comunei Tortoman este situat în partea central-vestică a Judeţului Constanţa,
la cca 12km de Dunăre.
Are ca vecinătăţi:
- la nord-vest: comuna Siliștea
- la nord-est: comuna Nicolae Bălcescu
- la sud-est: comuna Cuza Vodă
- la sud-vest: comuna Mircea Vodă
Localitatea Tortoman are următoarele coordonate geografice :
4420 latitudine nordică
2813 longitudine estică
2.2.2. CARACTERISTICILE RELIEFULUI
Teritoriul administrativ al comunei se înscrie în zona învecinată Dunării, fiind la o
distanță de cca 12km de malul Dunrii, cu o formă având o lungime de cca 14,00km pe
direcția est/vest și de 12,00km pe direcția nord/sud.
Panta generală este orientată spre sud / vest – spre Canalul Dunăre- Marea Neagră, și
spre Dunăre, de 0,4%, cota cea mai ridicată fiind în capătul nord-estic – cota +124m și
cota cea mai scăzută – în partea de sud - cota +60m; Cote mai scăzute se înregistrază
pe firele de vale ce traversează teritoriul comunei:
- Valea Tortoman - ce continuă traseul Văii Dorobanțu, cu vărsare în Lacul Țibrinu
- Valea Dropiei – care se termină în Valea Tortoman în dreptul vetrei satului Tortoman.
Energia de relief este relativ scăzută.
REŢEAUA HIDROGRAFICĂ
Pe teritoriul comunei Tortoman nu există luciuri de apă și nici ape curgătoare cu debit
constant; pe Valea Tortoman există un fir de apă cu debit relativ permanent, cu creșteri
la ploile însemnate cantitativ, mai ales la ploile torențiale. De asemenea firul Văii Dropiei
devine colector pluvial în zonă.
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2.2.3.CLIMA
Climatul continental, specific ţării, iar specificul zonei se încadrează la topoclimatul stepic,
caracterizat prin ariditate, amplitudini ale temperaturii anuale și diurne mari, media anuală a
precipitațiilor variind între 400-450 mm.
T E M P E R A T U R A M E D I E L U N A R Ã Ş I A N U A L Ã
Lunile
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
AN
- Media -1,7 0,3 4,1 10,1 15,8 20,1 22,4 21,7 17,3 11,8 6,8 1,3
10,8
lunarã şi anualã
- Media 2,1 4,4 9, 4 16,5 21,7 26,2 29,1 28,6 24,1 18, 1 11,2 4,9 16,4
maximelor zilnice
- Media -4,8 -2,9 0, 1 5,1
minimelor zilnice

10,6 14,1

16,1 15,5 11,7

7, 0

3,2 -1,8

6,2

- Maxima 17 20, 2 31,4 31,4
absolutã

36 35,4 38,6 39,4 38,6 34, 2 27 20,5
1958, 1963

- Minima-19,9 –23 -13
absolutã

2,2 5,6

-3,4

10,1

6,6

0,5

-5,2 -13,4 -18,0
1954

DURATA MEDIE DE STRÃLUCIRE A SOARELUI ( Valori medii anuale pe durata a 10 ani )
Lunile:
- durata în ore -

ianuarie
f ebruarie
martie
aprilie
mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembr ie
decembrie
TOTAL ANUAL

70,8
89,2
136,5
200,4
266, 2
307,4
321,3
313,0
339,0
198,7
109,5
62,5
2 315,3 ore

PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE ( medii, înregistrare multianualã )
Luna
Valori medii
Cantitãţi
Nr. mediu zile Nr. mediu zile
mm
maxime în cu precipitaţii cu precipitaţii
24ore-mm  1,0 mm
solide
ianuarie
30,4
36,6
5,5
5,2
februarie
30,8
32,0
5,3
5,1
martie
23,0
69,0
4,7
3,5
aprilie
27,7
29,6
4,9
0,3
mai
47,5
77,1
6,6
iunie
41,8
59,5
6,1
iulie
49,7
63,0
5,1
august
37,0
92,0
3,9
septembrie
34,0
67,2
3,2
octombrie
29,2
52,0
3,8
0,1
noiembrie
36,8
33,0
5,6
1,0
decembrie
38,2
37,0
6,0
3,7
ANUAL
426,5
92,0
19. VIII. 1949
60,7
18,9
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REGIMUL EOLI AN
a) FRECVENŢA MEDIE PE LUNI, ŞI MEDIE ANUALÃ
( înregistrãre multianualã % - zile / an )
Direcţii
Luna
N.
NE.
E.
SE.
S.
SV.
I.
11,2
7,6
5,5
4,6
5,4
3,4
II.
10,0
11,2
8,4
5,8
7,3
7,1
III.
10,2
12,6
7,8
7,4
9,2
7,2
IV.
7,6
8,4 10,5
12,6
9,8
6,0
V.
5,6
8,2
9,0
10,7
8,5
4,8
VI.
5,6
5,4
5,8
10,1
7,3
5,0
VII.
7,4
7,4
5,8
6,6
7,2
3,8
VIII.
6,4
5,8
6,0
9,9
5,3
2,9
IX.
7,2
9,4
5,5
8,4
5,8
2,5
X.
9,7 11,0
5,0
5,0
6,5
6,0
XI.
6,4
7,6
6,6
6,0
7,6
9,1
XII.
8,8
6,7
4,8
2,8
7,0
6,0
Anual
8,0
8,4
6,7
7,5
7,2
5,3

PE DIRECŢII

V.
15,7
12,5
14,0
9,2
10,0
13,3
10,7
9,1
7,1
8,2
15,8
13,9
11,7

NV.
17,8
14,3
10,0
7,8
11,7
14,5
19,1
16,7
12,8
10,3
12,4
22,6
14,2

Calm
28,8
23,4
21,6
28,1
31,5
33,0
32,0
37,9
41.3
38,3
28,5
27,4
31,0

b) VITEZA MEDIE ( multianualã, m/s )
Direcţia
N.
NE.
E.
SE.
S
SV.
V.
NV.
Viteza
5,6
5,1
4,1
4,0
4,4
3,9
4,8
Datele climatice sunt importante pentru desfăşurarea activităţilor în teritoriu (în agricultură, în
transporturi, pentru proiectarea, conformarea şi executarea construcţiilor, la orientarea şi
amenajarea străzilor, pentru intervenţii, la incendii, etc). Clima zonei prezintă caracter de
continentalism uşor excesiv, având oscilaţii mari diurne, dar şi anuale ale temperaturii aerului,
precipitaţiilor, stării de umiditate.
Specificul zonei este dat de volumul redus al precipitaţiilor comparativ cu restul ţării,
seceta fiind mai accentuată în anotimpul rece. Precipitaţiile solide (zăpada) înregistrează o
frecvenţă mai redusă, înscriindu-se în perioada 5 decembrie – 17 martie, durata acoperirii
solului cu zăpadă având o medie mult mai mică (cca 25,3 zile / an), faţă de alte zone ale
ţării.
Datele climaterice sunt înregistrate pe o durată de 10 ani la Staţia meteorologică Medgidia,
situată la cca 10 Km sud/est faţă de satul Tortoman.
Regimul eolian al locului a favorizat amplasarea de centrale eoliene.
2.2.4.CARACTERISTICI GEOTEHNICE
Conform normativului P 100/92 " Normativ pentru proiectarea antiseismica a
constructiilor de locuinte si social - culturale, agrozootehnice si industriale " ,
elaborat de Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice, amplasamentul se
afla in :
- coeficient de seismicitate
ag = 0,16g
- perioada de colt
Tc = 0,7 sec
De mentionat ca in zona nu se semnaleaza fenomene fizico- geologice active
(alunecari sau prabușiri ) care sa pericliteze stabilitatea constructiilor.
Adancimea maxima de inghet in perimetrul respectiv conform STAS 6054/77 este
de 0,80m.
Adâncimea apei freatice variază între 1,40m pe firul văilor și 25 -30m în zonele
înalte.
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CERCETARI GEOTEHNICE
Din punct de vedere geologic, perimetrul propus spre cercetare se afla in unitatea
structurala a Dobrogei de Sud, având aspect de câmpie plană cu ondulații lente.
In general suprafata podisului este acoperita cu un depozit de loess, sub care se
dezvolta depozitele de pamanturi argiloase, ce repauzeaza pe fundamentul de
calcar sarmatian.
Terenul de fundare este alcătuit în majoritatea incintelor construite din loess cu strat de
pământ vegetal la suprafaţă, gros de cca 30 cm. Pentru clădirile parter şi P + 1 nu sunt
necesare studii geotehnice aprofundate. Nivelul apelor subterane se află la cca 1 m
adâncime în apropierea derelei şi creşte treptat până la cca 15 m în partea de vest a vetrei.

În subsolul comunei predomină calcarul, conglomeratele şi şisturile verzi.
RISCURI NATURALE
Localitatea Tortoman este străbătută de Valea Tortoman și este adiacentă cu
marginea de sud/vest la Valea Dropiei, care se unește cu Valea Tortoman cu debit
redus (cca 0,05 l/s) care la ploi de intensitate redusa nu pune in pericol zona joasa a
localităţii.
La ploi torenţiale (intensitate de cca 180 l/s ) pot fi in pericol de inundare
construcţiile din zona joasa a localităţii care sunt astfel afectate din punct de vedere al
stabilităţii.
Comuna Tortoman figurează în anexele Legii nr. 575/ 2001, prin care s-au aprobat
zonele de risc natural, cu probleme în acest sens, la categoria localităților cu risc de
inundații – pe torenți.
Pentru evitarea fenomenului de inundare a zonei joase a localității Tortoman este
necesară redimensionarea canalului de evacuare a apelor pluviale existent format din
Valea Tortoman. De asemenea, pentru prevenirea acestui fenomen de inundare și în
localitatea Dropia este necesară amenajarea Văii Dropiei.
Gospodarirea apelor - lucrari hidrotehnice in teritoriul comunei Tortoman, precum si
lucrari necesare pentru apararea contra inundatiilor:
a) amenajarea firelor de vai existente in extravilanul si intravilanul localitatilor, prin
extinderea derelei existente si dalarea malurilor;
b) punerea in functiune a sistemului de irigatii.
În ultimii ani localitățile Tortoman și Dropia nu s-au aflat pe lista localităților care au avut
de suferit de pe urma inundaţiilor.
2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU
Comuna Tortoman este traversată de la sud spre nord de DJ 224 care leagă doua
drumuri naţionale DN 22C Constanța – Cernavoda (din orașul Medgidia) și DN 2A
Constanța – Hârșova (în vatra satului Crucea). Aceasta este un drum asfaltat.
Pe direcția est/vest există traseul DJ 225 care leagă DN 2A – în dreptul localității
Dorobanțu, de DN 22C. În zona de traversare a teritoriului comunei DJ 225 este drum pietruit.
Teritoriul comunal nu este străbătut de cale ferata. Staţia de cale ferata cea mai
apropiata este gara Medgidia, situata la o distanta de cca 9 km – spre sud.
Relațiile cele mai intense au loc pe direcția spre Medgidia, pe DJ 224.
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2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
În teritoriul comunei se desfăşoară activităţi derivate mai ales din potențialul agricol al
teritoriului comunei, care constă în terenuri arabile, terenuri în pantă amenajate prin
terasare pentru vie, și pășuni - pe terenuri în pantă sau cu stratul vegetal mai subțirecare favorizează creșterea animalelor.
Mediul economic al comunei Tortoman se confrunta cu o situație caracteristică multor
comune, atât la nivel de țară, cât și la nivelul județului Constanța. Incapacitatea sectorului
mic de a absorbi excendentul de forță de muncă a determinat o situație relativ precară a
mediului economic din Tortoman, și în consecință, probleme pe plan social.
Caracteristica economica predominantă pentru comuna Tortoman este agricultura,
majoritatea populației fiind implicată în acest sector.
Comuna Tortoman, cu localitățile componente Tortoman și Dropia, a constituit
permanent un centru economic cu caracter agricol.
Demografic, comuna Tortoman a avut o creștere lentă, dar continuă. Din 2002
până în 2011 a avut loc o scădere de populație – de la 1817 la 1697.
In prezent, localitățile Tortoman și Dropia își mențin profilul agricol.
Pe raza comunei functioneaza societăţi comerciale, asociatii familiale si persoane fizice
autorizate:
S.C. M.C.M. AGRICULTURA S.R.L. – PROFIL AGRICOL (cereale, leguminoase)
S.C. FUDULEA S.R.L. – PROFIL AGRICOL (cereale, leguminoase)
S.C. SIMPLEX TRADING S.R.L. – PROFIL AGRICOL (cereale, leguminoase)
S.C. BRISE GROUP S.R.L. – comerț cu ridicata- cereale, semințe, furaje,tutun
S.C. CERNAVODA POWER S.R.L. – producție energie electrică
S.C. A.G.V. AGRICOLA S.R.L. – PROFIL AGRICOL (cereale, leguminoase)
S.C. OPEXIM S.R.L. – PROFIL AGRICOL (cereale, leguminoase)
S.C. GIMASO INVESTMENT S.R.L. – imobiliare
S.C. MAU AGROCEREAL S.R.L. – PROFIL AGRICOL (cereale, leguminoase)
S.C. FRUNZA SI FIICELE S.R.L. – PROFIL AGRICOL (fermă mixtă)
S.C. ECOPLANT CATINA S.R.L. – cultivare arbuști și pomi fructiferi, căpșuni
S.C. DAIRY FARMS INTERNATIONAL – cresterea bovinelor
S.C. AVIPOLO S.R.L. – cresterea puilor de carne
S.C. AMEROPA GRAINS S.R.L. – colectare cereale
S.C. PAVICOM S.R.L. – brutarie
S.C. OMV PETROM WIND POWER S.R.L.- prod. energie electr. eoliană
S.C. ELECTRA WIND POWER S.R.L. - prod. energie electr. eoliană
S.C. AGRISOL CONSTRUCT srl (cereale, leguminoase)
S.C. AGRICOLA SERV srl (cereale, leguminoase)
S.C. REBELPLANT srl (cereale, leguminoase)
S.C. DORADA AGROZOOMILK srl (creștere bovine de lapte)
A.A. AGROSAT – ferme mixte
PFA UNGUREANU CONSTANTIN – AGRICOL
IF POPESCU VASILE - AGRICOL
Pe site-ul comunei Tortoman sunt specificate și alte societăți comerciale cu activitate pe
teritoriul comunei:
AGRITRANS MAGIC SRL
MANDROIU SRL
NEAGU MIH SRL
COMEXIM MIHAIESTI SRL
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G.S. LUIGI CASTELLANO SRL
SIMIGERIA DANI SRL
CERES FRAROM SRL
STIZO IULIAN CONS SRL
PMM EXTRA ALIMENT SRL
CRISTINA PRESS SRL
CON & DIO CONSTRUCT SRL
MARTEH ENGINEERING SRL
FABRICA DE BRICHETE SRL
ENACHI DIVERS SRL
TRO ALBIRAL SRL
In structura suprafetei cultivate si a productiei vegetale, cele mai mari ponderi le detin
culturile de grau, porumb, plante de nutret, legume si struguri. Potrivit surselor din
cadrul Primariei Tortoman, principalele tipuri de culturi au fost:
- prasitoare: floarea soarelui, porumb
- paioase: orzoaica, grau
- tehnice: rapita
Comuna Tortoman detine si in domeniul zootehnic un real potential, dar care ca si
celelalte sectoare nu este suficient exploatat.
2.4.1. Agricultura
- suprafaţa de teren arabil, a determinat practicarea dintotdeauna a activităţilor
agrozootehnice, devenite tradiţionale şi de bază în economia comunei;
- Pe teritoriul comunei activitatea agricolă se orientează la tipul de agricultură de tip
cerealier.
- De asemenea pe teritoriul comunei se desfăşoară activitatea zootehnică cu unităţi
de dimensiuni mici şi mijlocii, mai ales ca afacere familială.
Suprafața comunei Tortoman este de 8.009,8172 ha (8010ha) din care 273 ha intravilan și
7.737ha extravilan.

Aşa cum rezultă din datele recensământului agricol din 2011 din cele 319 exploataţii
agricole înregistrate 83% au teren între 0,1–0,5ha şi numai 7% au suprafeţe peste
100ha.
În evidențele Primăriei – pentru anul 2014 – sunt înregistrate următoarele culturi
agricole:
- porumb: 270ha
- grâu: 3100ha
- orz: 1850ha
- orzoaică: 210ha
- floarea soarelui: 1300ha
Legumicultura: este un sector dezvoltat pe o suprafață medie de aproximativ 50 ha,
cultivându-se în principal cartofi, varză și tomate.
Pomicultura: Acest sector al agriculturii nu este dezvoltat, neexistând nici o plantație
de pomi fructiferi. Există însă o plantație de cătină pe o suprafață de 6 ha și alte plantații
de goji, afine, zmeură și mure. Astfel de plantații devin din ce în ce mai atractive, au o
productivitate bună și multiple posibilități de a dezvolta linii de producție (sucuri
naturale, dulcețuri, gemuri, produse fito - terapeutice etc.).
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Viticultură: În registrul agricol al comunei Tortoman sunt cuprinse 262 ha viță de vie
nobilă care au aparținut fostului I.A.S. Tortoman. În prezent această suprafață face
obiectului unui litigiu, iar plantația este deteriorată în totalitate. Acest lucru rezultă și din
datele consemnate la recensământul agricol 2011, unde comuna figurează cu 0,00ha la
categoria viticol.
La recensământul agricol din 2011 s-a înregistrat următoarea situaţie a animalelor:
- bovine – 1301
- ovine – 2765
- caprine – 1768
- porcine – 823
- păsări – 11449
- cabaline – 99
- măgari şi catâri- 2
- familii albine – 15
2.4.2. Transporturi
- transporturi rutiere
Teritoriul comunei este traversat de un drum de importanță zonală – DJ224- cu capătul
sudic în DN 22C -spre Medgidia și capătul nordic în localitatea Crucea- DN 2A, dar nu
există unități economice implicate în activitatea de transporturi rutiere. Aceasta este un
drum asfaltat.
Pe direcția est/vest există traseul DJ 225 care leagă DN 2A – în dreptul localității
Dorobanțu, de DN 22C. În zona de traversare a teritoriului comunei DJ 225 este drum pietruit.
Relațiile cele mai intense au loc pe direcția spre Medgidia, pe DJ 224.
- transporturi feroviare
Pe teritoriul comunei Tortoman nu există linie ferată; cea mai apropiată gară feroviară
se află la Medgidia, la cca 9km.
- transporturi navale
Pe teritoriul comunei Tortoman nu există suprafețe de apă navigabile.
2.4.3. Activităţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestări servicii
Din 1992 si pana in prezent, pe teritoriul comunei Tortoman nu au mai fost desfasurate
activitati industriale cu relevanta economica, lucru ce a defavorizat populatia si
dezvoltarea socio-economica a comunei.
Pe teritoriul comunei sunt amplasate 10 turbine eoliene racordate la sistemul energetic
național (SEN) – ce aparțin S.C. OMV PETROM WIND POWER S.R.L și S.C.
ELECTRA WIND POWER S.R.L.
Comert – servicii
In sfera comertului si a serviciilor, pe raza comunei Tortoman activeaza agenti
economici in majoritate societati cu raspundere limitata dar si asociatii familiale.
Ponderea cea mai mare o au societatile comerciale care au ca obiect de activitate
principal, comertul cu amanuntul. Produsele comercializate in cadrul acestora sunt de
provenienta externa teritoriului comunei Tortoman. Excepție face societatea AMEROPA
GRAINS – care se ocupă de colectarea și comercializarea de cereale produse pe
teritoriul comunei și în zonă. Nu exista o piata de legume – fructe, poate și pentru că
fiecare gospodărie își produce necesarul în propria gospodărie.
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Turismul
Activitatea turistica este inexistenta pe teritoriul comunei Tortoman. Aici nu au fost
construite înca pensiuni agroturistice și nici alte spații de cazare turistică nu există.
Comuna nu dispune de un potențial turistic deosebit. Se poate valorifica însa
potentialul agroturistic dat de o natura nepoluată.
Localitatea Dropia poate fi readusă la viață și exploatat cadrul natural existent
dacă vor fi făcute investiții în infrastructură pentru a asigura o bună accesibilitate,
introducerea rețelei de apă și canalizare, împădurire, amenajarea unor zone de
agrement. O dată creat un mediu propice dezvoltării agroturistice, plecând de la Dropia
sau Tortoman se pot face excursii în zonele apropiate unde există obiective turistice
care pot fi vizitate.
La nivelul comunei Tortomana s-au stabilit relatii de infratire cu comuna
OCOLINA, raionul Soroca, din Republica Moldova. Cooperarea constă în schimburi de
informații și experiență în următoarele domenii: administrație publică locală, educație,
cultură, comerț, industrie, telecomunicații, transport, agricultură, medicină, turism, sport
și altele, folosind forme moderne de colaborare, specifice stadiului actual de dezvoltare,
prin care trec cele două țări.
Comuna Tortoman nu este menționată în PATN secțiunea VIII – zone cu resurse
turistice – aprobat cu Legea 190/2009.
2.4.4. Echipare şi dotare urbană, instituţii
Comuna Tortoman face parte din Grupul de Acțiune Locală Dobrogea Centrală.
GAL Dobrogea Centrală este un parteneriat public - privat constituit conform
programului LEADER, inițiat în calitate de promoter de către Asociația de Dezvoltare
Zonală Medgidia.
Comuna Tortoman face parte și din ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
DOBROGEA.
Asociația cuprinde toate U.A.T.-urile din județul Constanța, asociere constituită în
scopul înființării, organizării, reglementării, finanțării, exploatării, monitorizării și
gestionării în comun a serviciilor de utilități publice:
- producția, tarnsportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem
centralizat;
- salubrizarea localităților;
- iluminatul public;
- administrarea domeniului public și privat al UAT-urilor, precum și altele
asemenea;
- transportul public local;
- alte servicii de utilități publice.
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SILIȘTEA – TORTOMAN s-a
organizat în vederea satisfacerii nevoilor colectivității locale legate de accesarea și
gestionarea fondurilor comunitare, gestiunea eficientă a resurselor și optimizarea
cheltuielilor publice în comun a acestora de către UAT-urile membre, dezvoltarea
activităților turistice în zonele rurale și îmbunătățirea condițiilor de viață pentru
populație, asigurarea accesului la serviciile de bază și protejarea moștenirii culturale și
naturale din spațiul rural în vederea realizării unei dezvoltării durabile și pentru
exercitarea competențelor autorităților administrației publice locale în aceste domenii, în
baza mandatului încredințat prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților
administrative - teritoriale fondatoare.
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De asemenea comuna face parte din ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ
APĂ – CANAL.
PROGRES RURAL – constituie un proiect realizat prin Programul Operațional
POSDRU prin parteneriatul realizat între Centrul Regional de Resurse pentru
Organizații Neguvernamentale, S.C. CEPECA CONSULTING CENTER S.R.L. și
COMUNA TORTOMAN.

 Administraţie
- Primãria–amplasată în localitatea reşedinţă de comună–Tortoman– str.1 Decembrie
32
- Poliţie – în Tortoman

 Învãţãmânt

Din recensământul populaţiei din 2011 pentru comuna Tortoman au fost înregistrate
următoarele date referitoare la populaţia de vârstă şcolară:
Tortoman:
- populaţie de 6ani şi peste, care urmează o instituţie de învăţământ:
total- 342 din care:
- înv. superior: 18
- posticeal: 5
- liceal – 86
- gimnazial- 131
- primar- 102
Dropia:
total- 4
- primar- 4
Structura unitatilor de invatamant din cadrul comunei Tortoman, se prezinta astfel :
• 1 gradiniță cu program normal: 71 copii / 3 grupe – 3 cadre didactice
• 1 școală gimnazială: 248 elevi / 11 clase – 21 cadre didactice
2 corpuri de clădire: școala veche – parter, școala nouă – P+1
Copii din satul Dropia sunt transportați cu microbuzul școlar.
 Sănătate
Comuna Tortoman beneficiază de un dispensar uman în care își desfășoară
activitatea un medic de familie și un asistent medical. Medicamentele sunt procurate
prin farmacia existentă în localitatea Tortoman. Imobilele sunt funcţionale, dar baza
materială este minimă.
Asistenţa în regim de urgenţă (salvarea) este asigurată de staţia de salvare a oraşului
Medgidia. Tot în Medgidia este şi o policlinică şi un spital care asigură asistenţa
sanitară de specialitate.
Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de un dispensar veterinar, iar deşeurile de
natură animalieră sunt colectate și neutralizate de o societate de profil.
 Culte
În comuna Tortoman funcționează trei biserici aparținând cultelor religioase
ortodoxe, catolice și penticostale:
Biserica Ortodoxă Sf. Cuv. Parascheva (1893)– Tortoman;
Biserica Catolică – Tortoman;
Biserica Apostolică Betleem – Tortoman.
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 Cultură
Siliștea – cămin cultural + bibliotecă
Biblioteca comunală funcționează în clădirea căminului cultural, cuprinde un număr de
volume de 7680 volume.
Manifestările zilei comunei Tortoman se desfășoară cu ocazia sărbătorii religioase
„Pogorârea Sfântului Duh”, prima ediție a acestei sărbători debutând în anul 2010.

Comuna Tortoman nu este menționată la niciun capitol al Listei Monumentelor istoriceediția 2015.
 Comerţ, servicii
Există amenajate spaţii comerciale în clădiri de locuit sau construcţii anexă ale
acestora.
Ca spațiu de prestări servicii funcționează un spațiu de servicii IT.
 Sport, spații verzi, locuri de joacă pentru copii
Pe teritoriul comunei se află o bază sportivă care a fost modernizată, unde tinerii
pot desfăşura activităţi sportive. Baza sportivă este una modernă şi multifuncţională
care pe lîngă terenul de fotbal mai sunt construite vestiare, tribună.
În localitatea Tortoman se află amenajat un loc de joacă pentru copii, în
vecinătatea grădiniței.
2.5 POPULAŢIA . ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
2.5.1. Populaţia actuală
Populaţia comunei însuma 1697 locuitori la recensământul din 2011, din care 1646 în
satul Tortoman și 51 în satul Dropia.
2.5.2. Evoluţia populaţiei
Populaţia comunei, repartizată pe localităţi la recensăminte, a avut următoarea evoluţie:
Anul
1902
1912
1930
1941
1948
1956
1966
1977
1992
2002
2011
2014

total Tortoman
673
547
1068
873
1068
895
1162
972
1064
898
1088
885
1336
1171
1335
1232
1607
1513
1817
1737
1697
1646
1916

Dropia
126
195
173
190
166
203
165
103
94
80
51
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evolutia populatiei
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Din datele recensământului din 2011, pentru comuna Tortoman și comparativ cu județul
Constanța și la nivel național, rezultă următoarele grupe de vârstă principale, care pot fi
considerate la dimensionarea capacităţilor dotărilor şi în evaluarea aspectelor privind
populaţia, resursele de muncă etc.:
grupă
vârstă
0-4
5-19
20-29
30-64
65-85
peste 85
TOTAL

Comuna Tortoman Județ
România
%
%
Nr.
%
129
7,6
5,6
5,2
423
24,9
15,4
16,2
227
13,4
14,0
13,3
763
44,9
51,3
49,2
147
8,7
12,8
14,8
8
0,5
0,9
1,3
1697
100
100
100

60
44,9

50
40
30

20

24,9
7,6

13,4

10
COMPONENŢA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ
0
2.5.3. Componenţa
0-4ani populaţiei:
5-19ani
20-29ani
pe naţionalităţi
- română ------------------ 94,5%
- altele (nedeclarate) --- 5,5%
pe religii
- ortodoxă -------------------- 90,8%
- romano-catolică --------- 1,5%
- penticostal --------------- 2,0%
- nedeclarat ----------------- 5,7%
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2.5.4. Locuire
La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011 pentru comuna Tortoman au fost
consemnate următoarele date:
comuna medie judeţ/rural
Populaţie stabilă
1697
Nr. locuinţe
547
Nr. camere
1728
Nr. gospodării
547
S. locuibilă
23382
Sl. medie/locuinţă
42,75
51,1
Sl.medie / persoană
13,78
17,9
Nr.pers/locuință
3,1
2,8
Nr.camere/pers
1,0
1,2
-

Din fişa statistică a comunei pentru anii 2012-2014 reiese şi dinamica populaţiei în
comună:
Născuți vii: 2012-21, 2013-19, 2014-19
Stabiliri de resedinta: 2012-2, 2013-1, 2014-1
Plecari cu resedinta: 2012-12, 2013-18, 2014-11, 2015-9
Stabiliri cu domiciliul: 2012-52
Plecari cu domiciliul: 2012-35

2.5.5.Resursele de muncă şi populaţia ocupată
Numărul mediu, total, al salariaţilor din comună, în anul 2011 era de 438 din care
masculin – 243, feminin-195, şi pe grupe de activitate:
-agricultură, silvicultură, pescuit
226
- industria alimentară
17
- reparații, întreținere mașini
6
- construcţii
28
- comerţ
17
- transport, depozitare
16
- administraţie publică, sigurări sociale
11
- învăţământ
11
- sănătate, asistenţă socială
5
- alte activităţi
101
Din analiza situaţiei populaţiei pe grupe de vârstă rezultă că grupa de vârstă activă (2064ani) reprezintă 58% din totalul populaţiei, ceeace înseamnă un număr de 990 persoane
de vârstă activă.
Din acestea numai 44 % sunt înregistraţi ca salariaţi.
Într-o comună în care baza economică o formează agricultura, mai ales cea de
subzistenţă – din curţile proprii este dificil de stabilit numărul de activi şi ca urmare
numărul de şomeri.
La recensământul din 2011 au fost înregistrați 56 șomeri , din care masculin – 47 ( cu o
distribuție relativ uniformă pe grupe de vârstă) și feminin - 9
Distanţa relativ mică faţă de centre urbane (9km faţă de Medgidia – situată în izocrona
de 15min), favorizează navetismul forţei de muncă.
Evidenţa incompletă a activilor comunei la nivelul administraţiei, implicit la organele de
statistică, numărului lor, domeniilor de activitate, etc. constituie una din
disfuncţionalităţile notabile privind structura populaţiei. Cunoaşterea aspectelor detaliate
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asupra populaţiei poate ajuta formularea programelor de dezvoltare, intervenţii
justificate şi eficiente în dezvoltarea comunei.
2.6.CIRCULAŢIA
2.6.1. Circulaţia rutieră
Comuna Tortoman este traversată de DJ 224 pe direcția sud/est – nord/vest, care leagă
doua drumuri naţionale DN 22C Constanța – Cernavoda (din orașul Medgidia) și DN 2A
Constanța – Hârșova (în vatra satului Crucea). Aceasta este un drum modernizat.
Pe direcția est/vest există traseul DJ 225 care leagă DN 2A – în dreptul localității
Dorobanțu, de DN 22C. În zona de traversare a teritoriului comunei DJ 225 este drum pietruit.
Legătura dintre satul reședință de comună și satul Dropia se face prin Dc 59 – drum de
pământ.
Adiacent la partea de vest a satului Dropia trece Dc 58 care leagă DN 22C (în Castelu)
de DN 2A (în Dorobanțu) trecând prin satul Cuza Vodă.
Transportul călătorilor este asigurat de un operator economic, zilnic (6 curse), pe ruta
Medgidia - Țepeș Vodă. Sunt amenajate trei stații de așteptare în localitatea Tortoman.
Localitatea Dropia nu beneficiază de transport public.
Străzi:
Tortoman: 16.462 m, din care:
1.950 m asfaltați
13.305 m pietruiți
1.207 m pământ
Dropia: 2.713 m pietruiți
Localitatea Tortoman are acces curent la servicii ale unităţilor existente în Municipiul
Medgidia.
Instituţii, obiective economice sau activităţi din cuprinsul comunei sunt subordonate sau
arondate celor similare, de interes teritorial din municipiu: policlinica şi spitalul, gara CFR
etc. Majoritatea elevilor din învăţământul liceal frecventează liceele din Medgidia, recoltele
de cereale se predau la silozul Medgidia, produsele agrozootehnice se desfac în pieţele şi
oborul Medgidia. Apropierea la 9 km de municipiu, face ca intensitatea relaţiilor comparativ
cu alte localităţi să fie cea mai ridicată.
2.6.2. Circulaţia feroviară
Pe teritoriul comunei Tortoman nu există linie ferată; cea mai apropiată gară feroviară
se află la Medgidia, la cca 9km.
2.6.3. Circulaţia navală
Pe teritoriul comunei Tortoman nu există suprafețe de apă navigabile.
2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL
Suprafaţa intravilanului localităţilor comunei aprobată prin P.U.G. pr.nr. 5/2000 a fost
de 273,45 ha din care:
- în vatra satului Tortoman: 153,83ha
- în vatra satului Dropia: 51,24ha
- în trupuri izolate (27 trupuri): 68,38ha
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Bilanţul teritorial al folosinţelor terenului pe întreg teritoriul administrativ este următorul:
teritoriul
c a t e g o r i i
d e
f o l o s i n ţ ă
administrativ
agricol
neagricol
al comunei
arabil
păşune vie
drumuri,canale irig. constr. neprod total
ha

6.877
85,8

%

425
5,3

262
3,3

118
1,5

273
3,4

55
0,7

2.7.1.TABEL TRUPURI COMPONENTE ALE INTRAVILANULUI – PUG 2016
TRUP
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T

DENUMIRE TRUP
TORTOMAN - vatra
DROPIA - vatra
Sediu fermă TOP...
Sediu fermă AGRISOL CONSTRUCT
Sediu fermă ECOPLANT
Stație epurare – zoo
Microferma Satu Nou
Rezervor apă Tortoman Sud
Incintă exploatație agricolă
Puț forat Baby Beef
Puț forat CEZOTOR
Puț forat Tortoman
SP –SNIF
Rezervor + puț forat Dropia
SP –SNIF
Sediu fermă 1 AGROSAT Satu Nou
Sediu fermă 2 AGROSAT Satu Nou
Depozit deșeuri menajere
Stație de epurație Tortoman

SUPRFAȚĂ - ha
EXISTENT PROPUS
200,09
209,57
43,88
43,88
3,90
3,90
1,31
1,31
1,00
1,00
0,62
0,62
0,67
0,67
0,44
0,44
0,66
0,66
0,06
0,06
0,06
0,06
0,02
0,02
0,62
0,62
0,01
0,01
0,22
0,22
0,35
0,35
0,50
0,50
17,25
17,25
0,50

TOTAL

271,66

281,34

2.7.2. Bilanţuri teritoriale
BILANŢ TERITORIAL – TORTOMAN
NR.
ZONA FUNCŢIONALĂ
CRT.
1 LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
2 DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
3 CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO
4 REȚEA STRADALĂ
5 SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT
6 GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
7 CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
8 TERENURI NEOCUPATE INTRAVILAN
9 FIR DE VALE CU APORT DE APĂ PERMANENT
10 ALTE TERENURI
TOTAL
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EXISTENT
HA
%
98,44
49
2,28
1
28,24
14
22,72
11
1,50
1
1,36
1
11,65
6
7,66
4
2,15
1
24,09
12
200,09 100

8.010
100,0
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BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI DROPIA
NR.
ZONA FUNCŢIONALĂ
CRT.
1 LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
2 DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
3 CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO
4 REȚEA STRADALĂ
5 GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIR
6 CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
7 TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
8 FIR DE VALE CU APORT DE APĂ
9 ALTE TERENURI
10 AGROTURISM
TOTAL

EXISTENT
HA
%
10,52
24
0,25
1,32
3
1,80
4
0,15
19,89
46
5,56
13
2,20
5
2,19
5
43,88 100

2.7.3 Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale
A. Zona de locuit
Zona de locuit din cele două sate ale comunei are o structurare diferită, reieșită mai
ales din categoria de mărime; au ca trăsătură comună faptul că sunt traversate de un fir
de vale.
- în satul Tortoman zona de locuit este formată din două zone separate de Valea
Tortoman, având o structură relativ rectangulară, păstrând ca orientare traseul văii.
În structura zonei de locuit se remarcă zona vetrei vechi – având curți mari cu suprafața
de peste 2500mp până la peste 9000mp, și zona cu parcelare recentă în care se află
140 loturi cu supafața de cca 1000mp. Suprafața medie a unei curți este de 2500mp.
În intravilan au fost depistate cca 40 curți fără construcții – în zona vetrei vechi, fără a
ține seama de loturile neocupate din parcelarea din partea de nord/vest a satului.
Locuințele sunt în stare medie, în cea mai mare parte, cu regim de înălțime parter.
Lățimea străzilor – în cea mai mare parte - corespunde normelor și permite realizarea
unui carosabil de minim 6m și a trotuarelor aferente, a șanțului de scurgere a apelor.
Așa cum s-a remarcat din analiza rețelei stradale din cele două sate conformația
existentă a curților în partea dinspre stradă – fără o aliniere riguroasă - a dus la
existența unor străzi cu lățimi variabile și trasee cu abateri de la linia dreaptă ( exemplu
străzile N. Bălcescu, Zorilor, Merișor, Frunzelor – în satul Tortoman).
În zona centrală există două tronsoane de bloc P+1 începute înainte de 1990 și
nefinalizate.
La fel, în partea de sud a vetrei satului (în apropierea stadionului) există un tronson de
bloc P+1 și o altă construcție în aceiași situație.
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- în satul Dropia zona de locuit în situația actuală este consecința depopulării
accentuate: de la 203 locuitori în 1956 la 51 locuitori în 2011. Strucura zonei de locuit
este caracterizată prin curți dispuse disparat de o parte și alta a văii Dropia și a
drumului ce traversează satul Dc 59. La recensământul din 2011 au fost înregistrate 29
locuințe.
Locuințele sunt în stare medie, în cea mai mare parte, cu regim de înălțime parter.
Lățimea străzilor corespunde normelor și permite realizarea unui carosabil de minim 6m
și a trotuarelor aferente, a șanțului de scurgere a apelor.
Locuințele existente sunt realizate din chirpici, cărămidă sau bca și nu au caracteristici
arhitecturale deosebite, care să necesite propuneri de protecție sau de încadrare ca
fiind cu valoare de patrimoniu.
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B. Zona activităţilor economice
În satul Tortoman activitățile economice sunt dispuse în trei zone:
- în partea de sud/est a vetrei- și la est de șosea
- în partea de nord/est a vetrei - și la est de șosea
- în trupuri izolate – situate adiacent la DJ 224, la cca 2,00km la nord de vatra satului.
În satul Dropia există o incintă cu activități economice.
Activitățile economice desfășurate sunt cu profil agro-zootehnic, valorificând potențialul
agricol al zonei.
În o parte din incintele de producție se află și fostele locuințe de serviciu.
C. Spaţii verzi
În cele două sate nu există spaţii verzi amenajate de tipul parcurilor sau scuarurilor; în
localitatea Tortoman există o bază sportivă amenajat corespunzător pentru a răspunde
exigențelor pentru competiții: are clădire cu vestiare, grupuri sanitare, împrejmuire,
gradene.
În localitatea Tortoman există amenajat un spațiu de joacă pentru copii, în vecinătatea
grădiniței.
În satul Dropia nu există spații verzi amenajate.
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Ceeace este înregistrat la bilanţul teritorial ca spaţiu verde constituie spaţiul aferent
celor două văi ce traversează cele două sate.
Statistic spaţiul verde este deficitar, dar ţinând seama de specificul rural al comunei şi de
faptul că fiecare locuinţă îşi are minispaţiul său verde, acest lucru nu se resimte ca o lipsă.
Necesitatea spaţiului verde apare mai ales dacă aceasta este privit ca un spaţiu de
socializare.
D. Obiective de interes public
Obiectivele de interes public sunt grupate în vatra satului Tortoman, în zona centrală, în
lungul șoselei DJ 224.
Există următoarele obiective de interes public:
- primărie
- poliție
- cămin cultural
- școală gimnazială
- biserică ortodoxă
- biserică catolică
- biserică penticostală
- dispensar uman
- farmacie
- spații comerciale
- baza sportivă – amplasată în partea de sud a vetrei satului, amenajată pe 1,5 ha cu
teren de fotbal, pistă de alergări, groapă de sărituri, tribune și vestiare.
În 2004 a fost înființată Asociația Sportivă „Sportul Tortoman” care joacă în divizia
județeană.
2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE
Comuna nu figurează pe listele anexelor Legii nr.575 /2001 privind zonele cu riscuri
naturale.
Singurul element natural care poate genera riscuri este Valea Tortoman, care
traversează de la nord/est la sud/vest satul Tortoman prin partea ei mediană, iar în satul
Dropia este valea Dropia care, tot așa, traversează vatra satului prin partea ei mediană.
Panta generală este orientată spre sud / vest – spre Canalul Dunăre- Marea Neagră, și
spre Dunăre, de 0,4%, cota cea mai ridicată fiind în capătul nord-estic – cota +124m și
cota cea mai scăzută – în partea de sud - cota +60m; Cote mai scăzute se înregistrază
pe firele de vale ce traversează teritoriul comunei:
- Valea Tortoman - ce continuă traseul Văii Dorobanțu, cu vărsare în Lacul Țibrinu
- Valea Dropiei – care se termină în Valea Tortoman în dreptul vetrei satului Tortoman.
Energia de relief este relativ scăzută.
În partea de sud/vest a vetrei satului are loc joncțiunea Văii Dropiei cu Valea Tortoman.
2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ
2.9.1.GOSPODĂRIREA APELOR
Pe teritoriul comunei Tortoman nu există cursuri de apă. Cele două văi care se unesc
în dreptul satului Tortoman și care traversează îi teritoriul constituie colectoare pluviale
la ploi abundente, cu debușare în Lacul Țibrinu.
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Terenurile arabile au dispus de lucrări de irigaţii cu apă din sistemul Carasu cu stațiile
de pompare SPP4 și SRP 3; în prezent tot sistemul de irigații de pe teritoriul comunei
este nefuncțional, și cele două stații de pompare sunt parțial dezafectate.
Relativa vecinătatea cu Dunărea și cu canalul Dunăre- Marea Neagră ca surse de apă
pentru irigații cu cheltuieli mai reduse decât pentru terenuri situate în partea mediană a
județului și pentru care sunt necesare repompări cu consum de energie, face ca sistmul
să fie în continuare cu perspective de a fi repus în funcțiune.
În cursul ultimilor ani, pe ansamblul județului sistemul a fost utilizat într-o
proporţie redusă, datorită costurilor mari ale serviciilor prestate. Datorită eliminării
subvenţiilor de la apa pentru irigaţii în anul 2011, sistemul de irigaţii nu a mai fost utilizat
intrucât costurile de exploatare sunt foarte mari în comparaţie cu surplusul de producţie
adus de beneficiile irigaţiilor.
2.9.2. ALIMENTAREA CU APĂ
Sistemul de alimentare cu apă al satului Tortoman este administrat de RAJA Constanța
– prin Centrul zonal vest.
Sursa de apa a localitatii Tortoman este constituita din trei puturi, echipate cu pompe
submersibile ce asigura un debit de 15÷30 mc/h amplasate pe partea stanga a DJ224..
Puturile existente au o capacitate instalata de 140 mc/h (41,67 l/s). Este necesara
asigurarea unei noi surse de apa din cauza faptului ca sura are o calitate
necorespunzatoare datorata cresterii continutului de nitrati, fata de prevederile impuse
de normativele in vigoare.
Q
H
Cota
Nr. crt
PUNCT LUCRU
[mc/h]
[mCA]
ad. Foraj
1
P1
30
100
42
2
P2
15
90
90
3
P3
15
104
90
Complexe de tratare – inmagazinare - pompare
Apa captata din sursa Tortoman este tratata prin injectarea solutiei de clor direct in
conducta de refulare de la putul P1. Rezervoarele existente 2x500mc sunt dezafectate
datorita alunecarilor de teren.
Aductiuni de apa
Apa este transportata de la sursa prin conductele de aductiune direct in reteaua de
distributie prin intermediul unei conducte de refulare din otel, cu diametrul Dn100 mm.
Reteaua de distributie
Reteaua de distributie ce serveste localitatea Tortoman are lungimea totala de L =
14,80 km, cu diametre cuprinse intre 50 si 160 mm si este alcatuita din diverse
materiale. Reteaua este clasificata in functie de material, lungime, diametru si material
dupa cum urmeaza:
Materiale si lungimea conductelor de distributie aferente Sistemului zonal Tortoman
Lungime [m]
Diametru [mm]
Material
Vechime (ani)
900
50
OL
>30
1150
63
PEID
<15
3900
80
OL
>30
3800
100
OL
>30
700
110
PEID
<15
4350
160
AZBO
>30
14800
TOTAL
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Sursa: SC. RAJA CONSTANTA SA.
In mare parte configuratia generala a retelei este inelara.
In prezent, in localitatea Tortoman, reteaua de distributie existenta are o lungime totala
de 14,80 km, din care 10,594 km necesita reabilitare datorita pierderilor mari si a
avariilor frecvente.
Datorita starii avansate de uzura a retelelor de apa potabila apar frecvent avarii care pot
afecta calitatea apei prin contaminarea bacteriana a apei potabile. Interventiile dese
asupra retelei de apa atrag si intreruperea apei spre consumatori pentru remedierea
defectelor, fapt care cauzeaza mari neplaceri abonatilor.
Principalele deficiente ale sistemului zona de alimentare cu apa Tortoman
Analiza situatiei existente pentru localitatea Tortoman din punct de vedere al
indicatorilor de performantă aferenti precum si gradului de acoperire, scoate în evidentă
următoarele aspecte:
 Nivelul ridicat al pierderilor fizice si implicit al apei care nu aduce venituri (49,86%
pierderi fizice si respectiv 52,27% apă care nu aduce venituri – procente
raportate la volumul intrat în sistem
 Frontul de captare este alcatuit din 3 foraje, din care unul functional (P1) si doua
in conservare, in cazul acestora nu se respecta zona de protectie sanitara. De
semenea calitatea apei nu se incadreaza in limitele impuse de legea prinvind
calitatea apei potabile, apa din puturi fiind puternic mineralizata cu concentratii
importante de sulfati si sodiu.
 Rezervoarele existente sunt dezafectate datorita alunecarilor de teren;
 Instalatia de clorinare este intr-o stare avansata de uzura
 Existenta unor tronsoane de retea aflate intr-o stare avansata de uzura, pe
acestea inregistrandu-se pierderi de apa importante, ceea ce implica reducerea
semnificativa a sigurantei in exploatare;
 Existenta unor tronsoane de retea subdimensionate, fara posibilitate de instalare
de hidranti si care conduc la reduceri semnificative ale presiunii disponibile la
bransamentele consumatorilor;
Apele pluviale sunt colectate, în principal în derelele amenajate în cele două
localităţi componente ale comunei.
În satul Dropia există sistem de alimentare cu apă format din puț forat, pompă de apă și
cișmea amplasat în partea centrală a vetrei satului. În aceiași zonă există și o fântână
funcțională.
2.9.3. CANALIZAREA
Localităţile comunei nu dispun de sistem de canalizare menajeră.
In prezent nu exista un sistem centralizat de colectare si evacuare a apelor uzate
menajere. Evacuarea apelor uzate menajere se face catre bazine vidanjabile, haznale
sau fose septice.
2.9.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Alimentarea cu energie electrică a comunei se realizează din sistemul energetic
național, rețeaua electrică însumând 35 km. În localitatea Tortoman funcționează 9 posturi
de transformare aeriene, iar în Dropia un singur post trafo aerian. Sistemul de alimentare
cu energie electrică cuprinde rețeaua de distribuție de medie tensiune 20 KV în montaj
aerian, posturi de transformare 20/0,4 KV de tip aerian și rețele de distribuție de joasă
tensiune 0,4 KV care alimentează consumatorii și asigură iluminatul public stradal.
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2.9.5. TELEFONIE
Cele două localităţi sunt racordate la sistemul naţional de telefonizare fixă şi se
foloseşte pe scară largă telefonia mobilă.
2.9.6. ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ
Încălzirea majorităţii clădirilor se face cu sobe care folosesc lemnele drept combustibil.
Există unele dotări care dispun de centrale termice proprii pe combustibili solizi şi lichizi.
2.9.7. GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Gospodăria comunală cuprinde evacuarea deșeurilor menajere și cimitirele.
În prezent deșeurile menajere ale comunei sunt colectate de o firmă specializată care a
încheiat contracte de prestări servicii cu populația, agenții economici și instituțiile
publice și care transportă deșeurile la rampa autorizată de pe teritoriul comunei.
Pe teritoriul comunei a fost amenajat un depozit de deșeuri dat în funcțiune recent și
care urmează să servească localităţile Hârşova, Medgidia, Tortoman, Deleni şi
Cernavodă.
Depozitul are o capacitate de 970.000t (850.000mc), cu stație de tratare mecanobiologică și compostare. Prima celulă are o capacitate de 250.000mc și suprafața de
2,4ha; celelalte celule vor avea 2,90ha și 3,20ha.
Alte caracteristici ale stației TMB:
- materiale intrate pentru tratarea mecanică: 35.000t/an
- materiale intrate - deșeuri verzi pentru compostare: 950t/an
Caracteristici pentru stația de sortare:
- materiale intrate: 11.000t/an
- materiale rezultate: 7500t/an
În cele două localități există câte un cimitir creștin.

2.10. PROBLEME DE MEDIU
Flora şi fauna
Vegetaţia naturală este specifică zonei de stepă aici găsindu-se atât elemente floristice
est-europene, cât şi specii din flora mediteraneană şi balcanică.
Pe teritoriul comunei s-au dezvoltat specii de plante care s-au adaptat condiţiilor
climatice de umiditate redusă, dintre care amintim negara, păpădia, scaiul tătăresc, pirul,
colilia, păiuşul cu diverse ierburi. Mai putem întîlni şi arbuşti ca măceş şi porumbar.
Faunistic, se înregistrează dominarea rozătoarelor şi a păsărilor, dar şi reptile.
Ca animale specifice zonei de stepă din care face parte comuna Tortoman, amintim
popândăul, şoarecele de câmp, orbetele mic, şobolanul, iepurele, hârciogul, vulpea. Din
categoria păsări, amintim prepeliţa, vrabia, cioara, graurul, pupăza, potârnichea,
graurul, coţofana, uliul porumbar şi uliul şerpar. Specia reptilelor este bine reprezentată
de şopîrlă.
Calitatea aerului
Pe teritoriul comunei Tortoman nu îşi desfăşoară activitatea societăţi care să fie
considerate poluatoare. Lipsesc obiectivele cu emisii de noxe sau cu deversări de
lichide poluante. Aşadar, nu există surse de poluare cu pericol major pentru populaţie,
vegetaţie şi animale
Calitatea apei
Comuna Tortoman nu se află în evidenţa Agenţiei Judetene pentru Protecţia
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Mediului Constanţa ca fiind zonă critică din punct de vedere al poluării aerului, apelor de
suprafaţă sau subterane şi nici din punct de vedere al poluării cu nitraţi (peste 50 mg/l).
Apa potabila furnizată populaţiei se încadrează în limitele de potabilitate.
Reţeaua hidrografică
Zona Tortoman se înscrie în subgrupa hidrografică tributară fluviului Dunărea, aflat la
12 km distanţă, în vest. La 9km spre sud se află Canalul Dunăre- Marea Neagră.
Comuna este străbătută pe direcţia NE – SV de văile Tortoman şi Dropiei; Valea
Dropiei se întâlnește cu Valea Tortoman la sud/vest de vatra satului Tortoman, care la
rândul ei are capătul în lacul Țibrinu. În teritoriu nu există ape curgătoare cu debit
permanent, apele provenite din ploile torenţiale scurgându-se pe cele două văi.
Acumularea apelor subterane în zona Tortoman constituie următoarele categorii de
acvifere:
- Acvifere de mică adâncime, cantonate în nivelele permeabile din cadrul
depozitelor loessoide de vârsta cuaternară, precum şi la limita dintre loessuri şi partea
terminală a depozitelor cretacice ce se dezvoltă în zonă;
- Acvifere de mare adâncime, dezvoltate în sistemul de fisuri şi goluri de dizolvare ale
formaţiunilor carbonatate de vârsta Jurasic superior – Cretacic inferior. Conţine ape
subterane sub presiuneşi este cantonat în depozitele predominant calacaroase, precum
şi în depozitele subjacente. În teritoriu nu există ape curgătoare cu debit permanent.
Apele provenite din ploile torenţiale se scurg pe cele două văi. Adâncimea pânzei
freatice variză între 1,40 m pe firul văilor şi 25-30 m pe formele de relief înalte.
Fluviul Dunărea asigură alimentarea cu apă a canalelor de irigaţii. Terenul arabil
al comunei din extravilan este amenjat integral la irigaţii, dar la această oră el este în
conservare fiind alimentat prin 2 staţii de pompare din Canalul Dunăre Marea Neagră.
Sursele de apă potabilă sunt: puțurile forate și rezervoarele de apă din sistemul
de alimentare cu apă a localității.
Biodiversitate
Pe teritoriul comunei nu există situri din rețeaua NATURA 2000 sau alte areale naturale
protejate.
Cele mai apropiate situri naturale protejate se află la diferite distanțe de limitele
teritoriului administrativ al comunei:
- la 6,5km de RO SPA 0002- Allah Bair- Capidava
- la 8,0km de RO SCI 0022 – Canaralele Dunării
- la 11,0 km de RO SPA 0019- Cheile Dobrogei și RO SCI0215 – Recifii jurasici Cheia
Alte prevederi legale sau normative privind protecția mediului nu au menționări sau
specificații pentru comuna Tortoman - Legea 5/2000 sau Ordinele MMDD 1964/2007,
2387/2011 – privind siturile de importanță comunitară (SCI), OUG 57/2007 și HG
1284/2007 pentru ariile de protecție specială avifaunistică (SPA).
Nu se semnalează evenimente generate de cele două văi ce traversează teritoriul
comunei.
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În anexa 1 a Ordinului MMDD nr. 1269 din 14/10/2008: pentru aprobarea încadrării
localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor
şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea
aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România–comuna Tortoman
este menţionată la următoarele capitole:
LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau
mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită
SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai
mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta şi pragul superior de evaluare

3.1.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)
3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)

SUBLISTA 3.2. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi
sunt mai mici decât valoarea-limită, dar se situează între pragul superior de evaluare şi
pragul inferior de evaluare.
3.2.2. Pentru dioxid de azot (NO2)
SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai
mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare
3.3.3. Pentru plumb (Pb)
3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)
3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

Dată fiind vecinătatea cu centrala nucleară de la Cernavodă -o problemă care necesită
atenție în această zonă este radioactivitatea.
În cursul anului 2014 SSRM Cernavodă a prelevat cu frecvenţă semestrială, în cadrul
programului de monitorizare a funcţionării CNE, probe de sol necultivat din: Seimeni,
Capidava, Medgidia, Tortomanu, Cochirleni, zona Ecluză Cernavodă, Feteşti, Rasova
şi Mircea Vodă. Probele au fost prelucrate şi analizate beta global şi gama
spectrometric.
Valorile activităţilor specifice beta globale ale solului necultivat (Bq/kg m.u.)
colectat din zona de influenţă a CNE Cernavodă
Locul prelevării -Tortomanu
Minim a anuală: 389.13
Media anuală: 431.38
Maxim a anuală: 473.62
Data maximei: 12.09.2014
Nr.val :2
Nr.val semnificative:2
 (%):10-12
În cadrul programului de monitorizare a funcţionării CNE, SSRM Cernavodă a prelevat
cu frecvenţă semestrială, probe de vegetaţie spontană din: Seimeni, Capidava,
Medgidia, Tortomanu, Cochirleni, zona Ecluză Cernavodă, Feteşti, Rasova şi Mircea
Vodă. Probele au fost prelucrate şi măsurate beta global.
Valorile activităţilor specifice beta globale ale vegetaţiei spontane (Bq/kg masă
verde ) colectate din zona de influenţă a CNE Cernavodă
Locul prelevării -Tortomanu
Minim a anuală: 205.5
Media anuală: 223.9
Maxim a anuală: 242.3
Data maximei: 12.09
Nr.val :2
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Nr.val semnificative:2
 (%):9-9
Sol arabil
În cursul anului 2014, SSRM Cernavodă a prelevat cu frecvenţă semestrială, în cadrul
programului de monitorizare a funcţionării CNE, probe de sol arabil de pe o suprafaţă
de 10x10 cm2 , adâncime 5 cm, din următoarele locaţii: Seimeni, Tortomanu, Mircea
Vodă. Probele au fost analizate gama spectrometric pentru identificarea radionuclizilor
gama emiţători, iar rezultatele sunt raportate în Bq/kg masă uscată. În probele analizate
au fost identificaţi radionuclizi naturali din seriile radioactive naturale şi K-40. Nivelul
concentraţiilor radionuclidului natural K-40, cel care are contribuţia cea mai mare la
iradierea externă, a fost între 439.2 – 558.3 Bq/kg, În toate probele analizate a fost
identificat radionuclidul artificial Cs-137, a cărui prezenţă în sol se datorează
accidentului de la Cernobâl. Concentraţiile de Cs-137 din sol s-au situat între 3.8 – 7.0
Bq/kg
2.11. MONUMENTE ŞI VESTIGII ARHEOLOGICE ŞI DE ARHITECTURĂ
În Lista monumentelor istorice, actualizată-2015, comuna Tortoman nu este menționată.
Pe teritoriul comunei nu au fost puse în evidență vestigii arheologice cu urme de locuire
din perioade anterioare.
Comuna nu face parte din unităţile administrative cu densitate mare a patrimoniului cu
valoare însemnată, conform anexelor Legii nr.5/ 2000, privind aprobarea P.A.T.N.Secţiunea a III-a, zone protejate.
2.12. DISFUNCŢIONALITĂŢI, ASPECTE CRITICE, (la nivelul teritoriului şi localităţiilor)
Disfuncții la nivel teritorial:
- Potenţialul socio-economic este insuficient exploatat: pe terenurile arabile nu există
sere şi solarii, unităţi dotate cu utilaje agricole, adăposturi moderne de animale,
spaţii pentru prelucrarea produselor agricole, şi nici amenajări de desfacere a
produselor într-un mod satisfăcător.
- Cu toate că în apropiere există o sursă de apă pentru irigații sistemul de irigații de
pe teritoriul comunei este nefuncțional
- Cele două văi care traversează teritoriul comunei precum și intravilanele celor două
sate constituie un element de risc la inundații
- Teritoriul comunei este travesat de două fascicole de linii electrice de înaltă
tensiune
(400kv, 220kv și 110kv) care impun distanțe de protecție pentru construcții.
DISFUNCŢII - PRIORITĂŢI - satul TORTOMAN
DOMENII
DISFUNCŢIONALITĂŢI
I. CIRCULAŢIE

II. FOND CONSTRUIT
UTILIZAREA
TERENURILOR

1. pe zonele perimetrale sunt
străzi de pământ, neamenajate
2. majoritatea străzilor nu au
amenajate trotuare
3.drumuri de exploatare neamenajate
4.există străzi cu lățimi neuniforme, cu
zone înguste de până la 4,60m (pe
străzile Mihai Viteazu, Ghiocei, Zorilor, N.
Bălcescu
1. fond construit cu loturi mari,
stare mediocră
2. există în intravilan curţi fără construcţii
3.există străzi cu front de acces pe o
singură parte

37

PRIORITĂŢI

1. întocmirea documentaţiilor pentru străzi, potrivit
legislaţiei şi amenajarea lor în consecinţă
2. amenajarea străzilor cu totuare eventual din dale
prefabricate
3. pietruirea principalelor drumuri de exploatare
4. rectificare cadastrală a terenurilor din dreptul
zonelor înguste, pt. a restabili lățimi de minim 9m.
1. lucrări de parcelare, cu extinderea, consolidarea,
şi modernizarea clădirilor existente
2. clarificare situaţie juridică în vederea introducerii în
circuitul construibil
3. lucrări de reparcelare, cu orientare spre partea
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4. există construcții începute și
nefinalizate (blocuri P+1)

opusă a străzii
4. finalizarea construirii, ca ofertă de locuire pt. cadre
didactice, medici, specialiști, persoane în vârstă

1. terenul de la nord de stadion are
potenţial de amenajare pentru agrement

1. amenajare teren de la nord de stadion pentru
agrement
2. plantarea fâşiilor libere în lungul derelei
3. consolidarea plantaţiilor de aliniament ale străzilor
1. continuarea lucrărilor de amenajarea a derelei prin
mărirea secţiunii de scurgere în zona de traversare
a localităţii şi în aval
2. măsuri de menţinere a secţiunii de curgere prin
evitarea colmatărilor şi a depunerilor de deşeuri
3. plantarea de specii arboricole hidrofile

1. firul de vale cu aport de apă permanent

DISFUNCTII-PRIORITATI satul DROPIA
- principala disfuncție a localității o constituie mărimea sa, sub limita critică de viabilitate,
cu populație de cca 50 persoane, cu gospodării disparate, fără posibilitatea de a fi
echipată și dotată eficient, având distanța față de satul reședință de comună de cca
7km – pe Dc 59 – drum neamenajat. Este mai accesibil dinspre Cuza Vodă pe Dc 58–
care este drum pietruit.
2.13. NECESITĂŢI, DEFICITE, OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI, PRIORITĂŢI
Programele de dezvoltare a comunei, enunţate în cap. 1.2., au la bază solicitările
populaţiei. Interesul major este crearea condiţiilor construirii de locuinţe (locuinţe
individuale, cu loturi) şi clădiri de producţie/ depozitare/ servicii, pentru a oferi o
alternativă la necesarul de locuri de muncă din comună.
Condiţiile de construibilitate obligă soluţionarea şi materializarea corespunzătoare a
reţelei străzilor, şi în prealabil a reţelelor tehnico-edilitare, cu extinderea, modernizarea
celor existente.
Asigurarea dotărilor publice, cu modernizarea şi sporirea capacităţilor dotărilor
existente, reprezintă deasemeni o necesitate, care se soluţionează la actualizarea
P.U.G., ca lucrare de bază pentru corelarea ansamblului lucrărilor şi amenajărilor care
alcătuiesc localităţile comunei, în special Tortoman; mărimea satului Dropia nu justifică
dezvoltarea de dotări publice; copii de vârstă școlară (4) sunt transportați cu microbuzul
școlar în Tortoman.
Implementarea sistemului de canalizare menajeră în Tortoman, localitate cu populație
care justifică această lucrare.
Amenajarea firului de vale ce traversează vatra satele Tortoman și Dropia prin
regularizarea secțiunii de scurgere, menținerea acestei secțiuni și plantarea malurilor cu
vegetație hidrofobă.
- Opţiunile populaţiei au fost preluate în proiect prin rezultatele consultărilor cu
administraţia locală.
- Priorităţi constituie şi transpunerea în planuri a diferitelor restricţii şi condiţionări ale
unor elemente deja existente pe teren:
o Lăţime de stradă rurală secundară – 9m şi stradă rurală principală – 11m,
conf. Ordin MT nr. 50/1998
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o Lăţime stradă secundară –minim 12m şi stradă principală –minim 18m, conf.
HCJC nr. 249/2008
o Se preconizează preluarea lăţimilor din Ordinul MT, deoarece sunt mai
adecvate categoriei de mărime a localităților componente ale comunei și a
lungimilor de străzi.
o Firul de vale – cu potențial inundabil
o Facilitarea legăturii cu satul Dropia prin amenajarea drumului Dc 59
o Revizuirea și reactivarea sistemului de irigații
o Inființarea perdelelor silvice de protecție
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PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE
La elaborarea PUG s-au folosit studii de fundamentare privind:
- alimentarea cu apă
- canalizarea menajeră – pr. 154/2008 elaborat de S.C. MULTIPROIECT srl :
„ RETEA DE CANALIZARE SI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA
TORTOMAN, JUD. CONSTANTA “
- Lucrarea cadastrală a teritoriului administrativ al comunei Tortoman în coordonate
STEREO 70, de delimitare a teritoriului administrativ al comunei și al parcelelor pe
categorii de utilizare.
- Studiu istorico-arheologic al teritroiului comunei
3.2.
EVOLUŢIE POSIBILĂ , PRIORITĂŢI
În etapele următoare, comuna se va dezvolta pe baza potenţialului expus în cap. 2.4.,
care este insuficient exploatat pentru toate domeniile.
Evoluţia preconizată în PUG se bazează pe potenţialul generat de teritoriul agricol și de
accesibilitatea pe un drum zonal amenajat – DJ 224. Prin irigarea terenurilor agricole și
înființarea unei forme de asociere a deținătorilor de terenuri se pot accesa fonduri și
echipamente ce pot duce la mărirea randamentului terenului arabil.
Vecinătatea cu Dunărea și cu canalul Dunăre- Marea Neagră – ca sursă de apă pentru
irigații – trebuie să constituie un factor favorizant.
O altă resursă a dezvoltării comunei o constituie oferta de terenuri pentru locuinţe, prin
valorificarea terenurilor existente în vetrele satelor, mai ales în curțile neconstruite
existente.
PUG pune bazele ameliorării condițiilor de locuit prin exprimarea necesității extinderii
echipării edilitare a localităților comunei: extinderea rețelei de alimentare cu apă și
implementarea sistemului de evacuare a apei menajere din gospodării, de la dotări și
de la unitățile economice.
3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU
Comuna Tortoman are delimitarea de teritoriu administrativ stabilită prin procese
verbale cu unitățile teritorial-administrative învecinate.
Limitele de intravilan corespund cu vetrele satelor componente și ale trupurilor izolate
care sunt funcționale.
Comuna Tortoman este traversată de la sud spre nord de DJ 224 care leagă două
drumuri naţionale DN 22C Constanța – Cernavoda (din orașul Medgidia) și DN 2A
Constanța – Hârșova (în vatra satului Crucea). Aceasta este un drum asfaltat.
Pe direcția est/vest există traseul DJ 225 care leagă DN 2A – în dreptul localității
Dorobanțu, de DN 22C. În zona de traversare a teritoriului comunei DJ 225 este drum pietruit.
Acestea constituie elementele principale ale relațiilor teritoriale ale comunei ce se vor
menține și în viitor.
Nu sunt previzibile modificări în ceeace privește traseele de relații teritoriale sau în
ceeace privește volumul și caracteristicile acestora.
Un traseu care necesită atenție și preocupare este drumul de legătură cu localitatea
Dropia, care se face pe Dc 59, în prezent neamenajat.
În afară de relațiile spațiale comuna are și relații instituționale cu parteneri din asociațiile
din care face parte, din grupul de acțiune locală, precum și cu consiliul județean.
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Alt tip de relații în teritoriu este format din cele care privesc accesul la dotările și
echiparea de nivel teritorial în domeniile sănătății, comerțului cu produse de folosință
îndelungată, servicii bancare, servicii juridice.
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
3.4.1. Activităţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestări servicii
Din analiza situației existente la acest capitol de activități economice a rezultat absența
acestui tip de activitate.
Premizele evoluției comunei pentru orizontul de reglementare al PUG (anul 2030) nu
prezintă condiții din care să reiasă modificări în ceeace privește activitățile industriale,
de construcții sau depozitare.
Ameliorări în ceeace privește activitatea agro-zootehnică ar putea genera inițierea unor
activități de prelucrare a produselor agro-zootehnice; pentru aceasta există oferta de
spațiu intravilan, mai ales în zonele aferente incintelor agrozootehnice existente.
Prestările de serviciu sunt o activitate care ca și cea comercială urmează regula cererii
și ofertei. Există condiții pentru dezvoltarea acestora atât în satul reședință de comună,
mai ales pentru domenii care implică investiții de mai mică amploare.
3.4.2. Activităţi agricole
- Pentru activităţile agrozootehnice e necesară stimularea practicării lor în condiţii de
modernizare, cu utilare corespunzătoare, dotare cu solarii şi sere, utilizarea irigaţiilor cu
eficienţă, alegerea culturilor şi speciilor de animale cu discernământ, adaptarea
întregului proces la necesarul de produse perisabile al locuitorilor permanenţi din
teritoriul înconjurător.
Pe teritoriul comunei există posibilitatea dezvoltării agriculturii și prin folosirea intensivă
a terenului, eventual prin sere şi solarii.
În orice caz, atât pentru culturile cerealiere, cele tehnice, pentru grădinărit, în
activitatea zootehnică randamentul activității crește prin asociere pentru că astfel se pot
accesa și fonduri, se pot utiliza tehnologii avansate și există și premizele valorificării
mai avantajoase.
3.4.3. Transporturi
Pe teritoriul comunei nu există factori favorizanți pentru dezvoltarea activității de
transporturi.
3.4.4. Echipare şi dotare urbană, instituţii
Echiparea şi dotarea urbană, instituţiile de interes public trebuie dimensionate pentru a
corespunde necesităţilor unei populaţii de 2.000 locuitori, corespunzătoare populației
prognozate pentru orizontul de reglementare al PUG.
Acestea sunt formate din unităţi ce se dimensionează după numărul de persoane
servite, raze de servire sau de accesibilitate.

 Administraţie

- Primãria – prin strategia de dezvoltare a comunei se propune modernizarea sediului
amplasat într-o clădire P+1care corespunde exigenţelor unei comune cu 2.000 locuitori.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede modernizarea sediului administrației
locale.
- Poliţie – există sediu în Tortoman adecvat funcțiunii; În strategia de dezvoltare a
comunei se prevede reabilitarea și modernizarea clădirii postului de poliție.
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 Învãţãmânt
Structura unitatilor de invatamant din cadrul comunei Tortoman, se prezintă astfel :
- școală gimnazială
În anul 2012 a fost finalizată construcția noii școli din Tortoman. Noua construcţie este
regim P+1,cu un număr de 7 săli de clasă, 1 laborator, cancelarie, secretariat, bibliotecă
cu sală de lectură.
Număr săli de clasă: 11, frecventate de 248 copii (din care 4 din Dropia)
În Tortoman există o grădiniță cu 3 grupe, frecventată de 71 copii.

 la o populaţie prognozată de 2000 locuitori în satul Tortoman rezultă un necesar

de 20 săli de clasă, ceeace duce la un necesar suplimentar de 8 săli de clasă. În
acest sens se prevede în PUG posibilitatea etajării școlii vechi, sau amplasarea
unei școli noi în cartierul de la sud de vale.
 un alt criteriu de dimensionare al şcolilor este distanţa maximă de parcurs – de
500m; față de acest criteriu se constată o distanță de cca 1000m distanță a celei
mai îndepărtate locuințe spre vest și cca 1200m spre sud. Aceasta ar justifica
rezervarea unui teren pentru o școală cu 8 săli de clasă în partea de la sud de
vale.

 Pentru grădiniță necesarul de săli pentru populația prognozată este de 4 săli;

sala necesară suplimentar se rezolvă prin extinderea grădiniței actuale; ca și în
cazul școlii rămâne nesatisfăcută norma de distanță.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede construirea unei grădinițe cu 4 săli
și a unui after-school.
 Sănătate
Comuna Tortoman are un dispensar medical. Serviciile medicale sunt asigurate
de un medic şi un asitent medical. Imobilul este funcţional.
Asistenţa în regim de urgenţă (salvarea) este asigurată de staţia de salvare a
oraşului Medgidia. Tot în Medgidia este şi o policlinică şi un spital care asigură asistenţa
sanitară de specialitate.
În comună funcționează o farmacie.
Capacitatea sanitară existentă corespunde necesarului prognozat pentru anul
2030. Starea sediului dispensarului uman poate fi ameliorată.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede construirea unui centru de îngrijire
persoane vârstnice.
Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de un dispensar veterinar.
 Culte
Dotările de cult existente corespund necesarului pentru populația prognozată în anul
2030
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede construirea unei capele.
 Cultură
Dotările culturale existente corespund necesarului pentru populația prognozată în anul
2030.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevedeînființarea și amenajarea unui muzeu.
În lista Monumentelor istorice – ediția 2015 -comuna Tortoman nu este menţionată.
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 Comerţ, servicii
Mărimea localităților comunei Tortoman justifică numai categoriile de comerț de mică
amploare: comerț alimentar, bunuri de folosință zilnică sau periodică.
Activitatea comercială se supune regulii cererii și ofertei; ca urmare acestea vor urmări
regulile de eficiență specifice.
Pentru amplificarea acestui tip de activitate-urmare inițiativei private – există disponibil
de construcții ( fostul complex comercial – în prezent părăsit, cu posibilitatea de a fi
reactivat) și terenuri în partea centrală a localității.
Același tip de probleme se pune și în cazul prestărilor de servicii, mai ales cele de tip
casnic sau individual.
Este de preferat ca acele tipuri de servicii care pot genera disconfort pentru zona de
locuit să fie dispuse separat şi adunate în terenuri destinate acestor tipuri de servicii
(ateliere, service auto).
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede amenajarea unei piețe agroalimentare.
 Sport, spații verzi, locuri de joacă pentru copii
Pe teritoriul comunei se află o bază sportivă care a fost modernizată, echipată cu
vestiare și gradene pentru tribună, unde tinerii pot desfăşura activităţi sportive.
Baza sportivă este una modernă şi multifuncţională care pe lîngă terenul de
fotbal mai sunt construite o pistă de alergare şi o groapă de nisip pentru sărituri,
vestiare.
În localitatea Tortoman, în apropierea grădiniței se află amenajat un loc de joacă
pentru copii.
Dotarea pentru sport a localității Siliștea – dimensionată pentru întreaga comună
corespunde prin capacitate și stare exigențelor pentru anul 2030, urmând să fie
întreținut corespunzător.
În strategia de dezvoltare se prevede construirea unei săli de sport, modernizarea
stadionului, amenajare de locuri de joacă pentru copii.
Terenul din partea de la nord de stadion este potrivită pentru amenajarea ca spațiu de
interes public, care să conțină și un teren de sport multifuncțional (tenis cu piciorul,
volei, baschet, tenis) care să fie prevăzut și cu iluminat.
Conform PATN – secţiunea IV – reţeaua de localităţi (aprobat cu Legea 351/2001) :
-localitatea Tortoman- ca reşedinţă de comună este localitate rurală de gradul IV
-localitatea Dropia-ca localitate componentă a comunei este localitate rurală de gradul
V.
Dotarea şi echiparea minimă prevăzută de lege pentru localităţile rurale:
2.0. Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang IV
Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările minime obligatorii necesare în vederea
servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:
- sediu de primărie;
- grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;
- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
- poştă, servicii telefonice;
- sediu de poliţie şi de jandarmerie;
- cămin cultural cu bibliotecă;
- magazin general, spaţii pentru servicii;
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- teren de sport amenajat;
- parohie;
- cimitir;
- staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;
- dispensar veterinar;
- sediu al serviciului de pompieri;
- puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;
- alimentare cu apă prin cişmele stradale.
3.0. Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang V
Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor.
Existenţa unor dotări publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de
locuitori şi de specificul aşezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:
- şcoală primară;
- punct sanitar;
- magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar.
Aceste dotări sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie de până la 200 de locuitori, când
satele respective sunt izolate, situate la distanţe de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care
dispune de astfel de dotări.

Mărimea localității Dropia – cu populație de cca 50 locuitori – face ineficientă dotarea și
echiparea acestuia conform normei pentru localitate de rangul V.
3.4.6. Locuri de muncă
După numărul populaţiei prognozate –de 2.000 locuitori – şi un procentaj de 45%
potenţiali activi din total populaţie rezultă o forţă de muncă de 900 persoane.
Prin creșterea eficacității utilizării teritoriului agricol, prin diversificarea sortimentelor de
culturi și prin prelucrarea locală a unor produse agro-zootehnice vor rezulta locuri de
muncă care să absoarbă forța de muncă de vârstă activă din comună.
În zonele învecinate se pot considera ca generatoare de deplasări zilnice pentru muncă
– municipiul Medgidia, cu condiția revigorării economice a acestuia.
3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI
Așa cum rezultă din analiza evoluției demografice a comunei – prezentată la cap. 2.5.2.
precum și din exprimarea în grafic a acestei evoluții, de la înregistrarea din 1902 ș până
în prezent a avut loc o creștere continuă, cu scurte perioade de scădere.
La evaluarea demografică pentru orizontul de reglementare al PUG (cca 15 ani – anul
2030) s-a ținut seama și de cifra de populație din evidența Primăriei, care consemnează
pentru anul 2014- 1916 locuitori.
Ținând seama de tendința pe termen lung (1902-2011) a rezultat o creștere de 10
persoane anual: 10persoane x 15 ani= 150 locuitori.
Corelând cifrele din recensământ cu cele din evidența Primăriei și cu tendința de
evoluție pe termen lung în PUG se va lua ca populație de calcul pentru etapa 2030
populația de 2.000 locuitori.
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3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI
3.6.1. Circulaţia rutieră
Circulația rutieră pe teritoriul comunei se desfășoară pe trei categorii de trafic:
- trafic de nivel zonal – pe DJ 224 și DJ 225– care traversează teritoriul comunei și fac
legătura cu drumurile teritoriale DN 2A și DN 22C; din acestea DJ 224 este modernizat
și corespunde exigențelor de trafic. Se propune modernizarea și a drumului DJ 225.
Legătura dintre satul reședință de comună și satul Dropia se face prin Dc 59 – drum de
pământ; se proune ca aceasta să fie amenajat prin pietruire.
Adiacent la partea de vest a satului Dropia trece Dc 58 care leagă DN 22C (în Castelu)
de DN 2A (în Dorobanțu) trecând prin satul Cuza Vodă; acest drum este pietruit.
Aceste drumuri își mențin traseul și caracteristicile de trafic actuale.
În zona de traversare a vetrelor satelor este indicat să fie separate traseele pietonale cu
trotuare și piste pentru bicicliști.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede modernizarea prin asfaltare a DC 58 –
pe 3,65km și Dc 59 pe 7,43km.
- trafic local în vatră- pe străzi existente; se propune amenajarea întregii rețele
stradale prin pietruire și lucrări periodice de întreținere astfel încât străzile să fie apte
pentru circulația rutieră. Deoarece nu au loc extinderi de intravilan nu se propun străzi
noi.
Se vor amenaja prin pietruire străzile din zona de parcelare de la vest.
Reţeaua stradală conține şi zona de amplasare a reţelelor edilitare – apă, canalizare,
gaze, electricitate.
Traficul de pe străzile din vatră, altele decât cele de pe traseele de drumuri teritoriale –
DJ, Dc – permite utilizarea și pentru circulația bicicletelor.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede refacerea și modernizarea
infrastructurii prin asfaltarea străzilor pietruite și de pământ din comună.
- trafic local în extravilan constituit de drumurile de exploatare și de drumurile de
acces la trupuri izolate – constituite de incinte de ferme agricole sau de elemente de
echipare edilitară aflate în afara vetrelor satelor (puțuri forate, rezervoare de apă).
Acestea se propun la pietruire, pentru a asigura condiții optime de acces cu utilaje și
mijloace de transport la loturile agricole.
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În strategia de dezvoltare a comunei se prevede modernizarea drumurilor de exploatare
agricolă.
3.6.2. circulaţia pe calea ferată
Pe teritoriul comunei Tortoman nu există traseu de linie ferată și nici nu se preconizează
constuirea unei căi ferate, mai ales din cauza lipsei de generatori de trafic de mare volum.
3.6.3. circulaţia navală
Teritoriul comunei Tortoman nu este traversat de un curs de apă navigabil și nici nu există
o altă posibilitate de a utiliza circulația navală.
3.6.4. circulaţia pietonală
În general circulaţia pietonală este adiacentă la cea rutieră ca trotuare dispuse de o
parte şi alta a carosabilui străzilor. Pentru etapa următoare se propune ca aceste
trotuare să fie amenajate corespunzător prin dalare sau pietruire astfel încât să ofere
condiții optime de trafic pietonal.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevăd amenajări alei pietonale, rigole și
trotuare.
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL
BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI TORTOMAN
NR.
ZONA FUNCŢIONALĂ
CRT.
1 LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
2 DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
3 CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO
4 REȚEA STRADALĂ
5 SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT
6 GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
7 CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
8 TERENURI NEOCUPATE INTRAVILAN
9 FIR DE VALE CU APORT DE APĂ PERMANENT
10 ALTE TERENURI
TOTAL

EXISTENT
HA
%
98,44
49
2,28
1
28,24
14
22,72
11
1,50
1
1,36
1
11,65
6
7,66
4
2,15
1
24,09
12
200,09 100

PROPUS
HA
%
131,82
63
2,50
1
43,64
21
25,06
12
3,04
1
1,36
1
2,15
1
209,57
100

BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI DROPIA
NR.
ZONA FUNCŢIONALĂ
CRT.
1 LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
2 DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
3 CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO
4 REȚEA STRADALĂ
5 GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIR
6 CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
7 TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
8 FIR DE VALE CU APORT DE APĂ
9 ALTE TERENURI
10 AGROTURISM
TOTAL

EXISTENT
HA
%
10,52
24
0,25
1,32
3
1,80
4
0,15
19,89
46
5,56
13
2,20
5
2,19
5
43,88 100

PROPUS
HA
%
20,17
47
0,38
15,77
36
2,96
7
0,15
2,20
5
2,25
5
43,88
100

Intravilanul comunei constă în trupurile principale– vatra localităților Tortoman și Dropia
- și trupurile izolate din teritoriu.
S-a luat ca bază pentru situația existentă delimitarea de intravilan furnizată de OCPI.
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Așa cum rezultă din bilanțurile teritoriale ale celor două localități (trupurile A și B) se
mențin suprafețele și delimitările din situația existentă.
Restul trupurilor izolate își mențin suprafața și funcțiunea inițială.
3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Comuna Tortoman este inclusă în lista cu localităţile ce prezintă riscuri naturale anexă
la PATN – secţiunea V – zone de risc natural (aprobat cu Legea 575/2001) tabel 5, la
categoria u.a.t. afectate de inundații – pe torenți.
Riscurile naturale pe teritoriul comunei sunt generate de existența văilor orientate
nord/est – sud/vest, - valea Toroman și valea Dropia - cu emisar Lacul Țibrinu. Aceste
văi au puțini afluenți de o parte și alta, fiind o zonă cu energie de relief scăzută.
Principala preocupare a administrației locale – pentru a evita eventualele evenimente
generate de valea Tortoman este menținerea secțiunii de scurgere neobturată de
deșeuri, vegetație sau alte obstacole ce pot duce la acumulări locale de apă la ploi
abundente.
3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
3.9.1. GOSPODĂRIREA COMPLEXĂ A APELOR
Deoarece cele două văi ce traversează teritoriul comunei de la nord/est la sud/vest nu
au produs evenimente deosebite ele nu au făcut obiectul unor lucrări de gospodărire, în
afară de amenajarea traseului firelor văilor Dropiei și Tortoman cu un casiu cu o
secțiune adecvată debitelor la ploi abundente, mai ales pe zona de traversare a vetrei
celor două sate. Firul văii Dropia se unește cu firul văii Tortoman în zona vetrei satului
Tortoman și își continuă traseul spre vest până la Lacul Țibrinu.
În continuare este necesar ca prin grija administrației locale să se mențină secțiunea
neobturată, astfel încât debitul crecut de la ploile abundente să fie preluate fluent, fără
zone de micșorare a debitului.
3.9.2.ALIMENTAREA CU APĂ
Deoarece comuna își menține actuala categorie de mărime a populației necesarul
normat de apă potabilă se păstrează.
Modificări vor apare în sistemul de distribuție care se va extinde astfel încât să asigure
cu alimentare cu apă din sistem toate locuințele din comună.
Acest lucru este necesar deoarece apa furnizată centralizat din sistem este
monitorizată calitativ și sanitar.
Pentru adăpatul animalelor se pot folosi puțuri forate, mai ales în fermele din trupuri
izolate.
Masurile propuse pentru ameliorarea functionarii sistemului de distributie
Tortoman sunt dupa cum urmeaza:
1. Realizarea a unui foraj de mare adancime;
2. 1 Statie de pompare noua;
3. 1 Statie de clorinare noua;
4. 1 Rezervor nou;
5. Extinderea conductei de aductiune pe o lungime de 150 m;
6. Extinderea conductelor de transport pe o lungime de 497 m;
7. Reabilitarea retelei de distributie pe o lungime de 10.599 m.
Aceste lucrari sunt prevazute a se realiza prin programul POIM (programul operațional
infrastructură mare), de catre SC RAJA SA.
Sursa de apa
Pentru sistemul de alimentare cu apa Tortoman se propune o sursa noua, respectiv un
put nou, forat la 980 m, echipat cu pompa si conducta de aductiune pana la rezervor.
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Propunerile ce privesc captarea de apa sunt:
 Realizarea unui foraj nou si echiparea acestuia cu o pompa submersibila, cu
urmatoarele caracteristici: Q=6 l/s si H=130 mCA;
 Cabina put;
 Conducta de aductiune dintre pompa forajului si rezervor din PEID, PE 100, RC,
SDR11, PN16, De 90 mm, cu o lungime de aproximativ L= 35m.
Conducta de transport
Transportul apei potabile se va realiza prin intermediul a unei conducte de apa pana in
punctul de injectie cu reteaua de distributie a localitatii Tortoman. Aceasta conducta de
transport va avea o lungime de 497m din PEID, PE100, SDR17, PN10, De 160 mm.
Rezervor nou
Se propune un rezervor de inmagazinare din beton armat cu o capacitate de V= 400 mc
si camera de vane.
Se atrage atentia ca toate lucrarile ce se vor face, vor respecta toate prevederile
standardelor si normativelor in vigoare, in ce priveste clasa betonului corelata cu clasa
de expunere a constructiei, permeabilitatea betonului, protectia anticoroziva a betonului,
etc. si va fi conforma cu specificatiile tehnice aferente in vigoare, asigurandu-se,
totodata, cerinţele fundamentale, prevăzute in Legea 10/95 (cu toate modificarile si
completarile ulterioare); Modul de preparare, precum si modul de aplicare, vor respecta
intocmai instructiunile din fisa tehnica a produselor, calitatea lucrarilor de etanseitate
fiind testata prin realizarea probei de etanseitate a rezervorului (faza determinanta
obligatorie pentru bazinele purtatoare de apa). De asemenea, toate produsele folosite
pentru finisaje interioare, vor fi agrementate pentru contactul cu apa potabila.
Rezervorul va fi o constructie supraterana sau semi-ingropata, din beton armat.
Structura camerei de vane adiacenta rezervorului va fi proiectata ca o structura
independenta fata de rezervorul de inmagazinare prin prevederea intre cele doua
constructii, a unui rost de tasare-dilatare.
Se vor avea in vedere toate cerintele pentru asigurarea cailor de acces si manipulare a
echipamentelor amplasate in interior. Va fi prevazuta o instalatie de ventilatie mecanica,
precum si posibilitatea de iluminat si ventilat natural (prin prevederea de ferestre, grille
de aerisire, etc)
Se va tine cont ca in rezervorul de apa este stocata si rezerva intangibila de incendiu,
astfel:
 echiparea rezervorului cu instalatie pentru semnalizare optica si
acustica a nivelului rezervei de incendiu, luarea masurilor de
utilizare a rezervei de incendiu in regim de avarii (conform P118/22013);
 se va prevedea posibilitatea alimentarii direct din rezervor, a
pompelor mobile de interventie in caz de incendiu;
 se va prevedea posibilitatea alimentarii retelei de distributie direct
din conducta de aductiune, prin ocolirea pompelor, pentru cazurile
in care rezervorul este scos din functiune

Statia de pompare
Statia de pompare a fost dimensionata pentru debitul Qtotal=14.5 l/s, H=45 mCA.
Echipamentele statiei de pompare sunt amplasate intr-o constructie independenta,
separate de camera de vane.
Statia de pompare va fi prevazuta cu grup electrogen fix.
Instalatia electrica si de automatizare va satisface urmatoarele cerinte:
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masurarea continua a debitului pe conducta de refulare (2 puncte de
masura), utilizand un debitmetru electromagnetic iesire 4-20mA, cu
transmiterea semnalului aferent la dispecer.
 masurarea continua a presiunii pe conducta de refulare (2 puncte de
masura), utilizand un traductor iesire 4-20mA, cu transmiterea semnalului
aferent la dispecer.
 functionarea pompelor se va realiza functie de evolutia nivelului din
bazinele aferente statiei de filtre;
 sesizarea avariei termice la fiecare pompa in parte, ca si aparitia unei
avarii la reteaua trifazata de alimentare;
 comanda automata a pompei de rezerva la aparitia unei avarii termice la
una dintre pompe;
 semnalizarea pe usa tabloului a starilor de functionare, respectiv avarie a
pompelor;
 asigura unei uzuri uniforme a pompelor prin trecerea periodica a pompei in
lucru ca pompa de rezerva, iar pompa de rezerva existenta la momentul
respectiv redevine pompa activa;
 semnalizarea la dispecer a starii de functionare si de avarie a pompelor;
 semnalizarea la dispecer a intrarii in functiune a pompei de rezerva;
 contorizarea orelor de functionare a pompelor prin sistemul de automate
programabile
 masurarea principalilor parametri energetici (tensiuni, curenti, putere
activa, reactiva, aparenta, factor de putere – cos fi, energie activa, energie
reactiva), si transmiterea valorilor acestora la dispecer, via PLC utilizand in
acest sens o comunicatie seriala adecvata (Modbus, Profibus
etc.).Sistemul SCADA va permite afisarea la dispecer, la cerere, a valorilor
acestor parametri.
 transmiterea datelor precizate in text, la Dispecerat Scada;
Existenta oricarei avarii va fi transmisa la dispecer.
Sistemul de automatizare va permite comanda optionala a pornirii pompelor de la
Dispecerat SCADA.
Alimentarea cu energie electrica, pentru gospodaria de apa va fi realizata din sistemul
de distributie zonal de joasa tensiune in conformitate cu solutia indicata de catre
furnizorul de energie prin fisa/studiu de solutie. Proiectul pentru alimentarea cu energie
electrica va fi intocmit la cererea Beneficiarului de Operatorul de Distributie Zonal sau
de catre o firma autorizata si agrementata ANRE pentru aceasta categorie de lucrari.
Statia de clorare
Pentru dezinfectia apei brute se va proiecta si executa o statie de dezinfectie a apei pe
baza de NaOCl, care va cuprinde:
- container pentru statia de clorare;
- Unitate de electro-clorare;
- Instalatii hidraulice si electrice, inclusiv implementarea sistemului SCADA in
statie.
Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de
ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de
inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.
Tratarea apei din sursa Tortoman se realizeaza cu solutie de hipoclorit de sodiu prin
injectarea acesteia direct in conducta.
Se propune o instalatie de clorinare amplasata intr-un container prefabricat,in
vecinatatea rezervorului.
Solutia de hipoclorit va fi produsa in cadrul gospodariei de apa, prin electroliza sarii.
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Solutia va fi injectat in conducta de admisie a apei in rezervorul de inmagazinare.
Statia de clorare va fi dimensionata pentru un debit de tranzit de 6.00/s.
Tipul de producere electrolitica a clorului – cu celule nedivizate.
Instalatia de electroclorare va fi amplasata intr-o structura containerizata,
compartimentata astfel incat instalatia tehnolologica sa fie amplasata separat de TGD.
Compartimentele vor avea asigurata ventilatie fortata, incalzire si instalatie de iluminat
si prize. Durata de viata garantata a structurii containerizata va fi cel putin cat durata de
viata a echipamentelor prevazute.
Structura va avea dimensiunile rezultate din calculele corespunzatoare ale proiectului
de executie.
Statia va fi prevazuta cu instalatie de incalzire pentru functionarea pe timp friguros, de
ventilatie mecanica si iluminat. Statia va fi automatizata si prevazuta cu dispozitive de
inregistrare si transmitere a datelor de la distanta.
Recipientii de NaOCl vor fi asezati pe un rand asigurand spatii de circulatie de minim
0,8m. Rezervorul de hipoclorit va avea o facilitate pentru recoltare probe si o facilitate
de transvazare a hipocloritului cu ajutorul unei pompe in recipienti situati pe platforma
unui mijloc de transport.
Pardoseala va fi realizata din materiale antiacide, cu o basa ce poate colecta continutul
unui recipient spart si al solutiei de neutralizare. Va fi asigurat un recipient gol, liber, in
care sa se recupereze intreaga cantitate a hipocloritului de clor risipit.
Vor fi prevazute toate echipamentele de protectie si neutralizare solicitate prin legislatia
in vigoare.
Instalatia de dezinfectie va fi prevazuta cu traductoare pentru masurarea concentratiei
de clor rezidual in apa.
Reteaua de distributie a apei
In vederea solutionarii deficientelor identificate in cadrul retelei de distributie a localitatii
Tortoman, se propun urmatoarele lucrari:
 Reabilitare retea de distributie cu conducte din PEID, PE100, RC, SDR26, PN6, De
110 mm, pe o lungime Ltotal = 10.599 m;
Tronsoanele propuse spre reabilitare sunt subdimensionate si afecteaza siguranta in
functionare a sistemului, fara posibilitate de instalare de hidranti, care conduc ulterior la
reduceri semnificative ale presiunii disponibile la bransamentele consumatorilor.
Amplasarea retelelor de distributie a apei potabile se va face pe marginea drumului, in
vecinatatea santului drumului, langa trotuar sau sub acesta, avandu-se in vedere
amplasarea celorlalte retele edilitare existente (retele de canalizare, gaze, electrice,
telefonie, etc.) si respectand SR 8591/1997.
Adancimea de pozare a conductelor de apa va fi in medie de 1,40 m.
Pe reteaua de distributie s-au prevazut bransamente la consumatori, PEID, PE100, RC,
PN6, Dn 15mm (De 20mm), fiind prevazut si caminul de bransament cu conectare la
reteaua interioara a consumatorilor. Apometrele vor fi cu citire la distanta cu modul
radio, compatibile cu terminalele portabile din dotarea Operatorului.
Pentru stingerea incendiilor, pe reteaua de distributie s-au prevazut hidranti Dn 80mm.
Acestia se vor amplasa in special la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, la
o distanta de maxim 100 m unul de altul, in locuri usor accesibile autospecialei de stins
incendiul.
Pe reteaua de distributie apa potabila s-au prevazut:
- camine de vane;
- camine de aerisire;
- camine golire;
- camine uscate;
- camine de monitorizare a presiunii;
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Caminele de monitorizare a presiunii din retea, vor fi echipate cu senzori de presiune si
debitmetre cu transmitere in SCADA.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede reabilitarea rețelei de apă potabilă în
Tortoman și aducțiune rețea de alimentare cu apă la Dropia, precum și execuție foraje
și amenajare spații de adăpare a animalelor pe pășunea comunei.
3.9.3.CANALIZAREA
Canalizarea menajeră constituie o integrare în condițiile de confort și sanitare impuse
prin normele europene.
Ca urmare în intervalul de reglementare al PUG de 15 ani este necesar să se
implementeze în localitățile componente – câte o rețea de canalizare menajeră
alcătuită din rețea colectoare din conducte Dn 250x6,1mm PVC-KG.
La fiecare din cele două localități se va realiza câte o stație de epurație amplasată în
aval de localitate.
Preluarea apelor din sistemul de colectare se va face gravitațional, fiecare stație de
epurație fiind amplasată în aval de vatra localității.
Prin PUG a fost rezervat câte un amplasament pentru stațiile de epurație în apropierea
firului de vale.
- Unitățile cu profil zootehnic își vor rezolva epurarea apelor uzate local prin ministații
de epurare sau prin preluarea în stațiile de epurare comunale cu condiția îndeplinirii
criteriilor din Normativ NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate
în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede introducerea rețelei de canalizare și a
stației de epurare a apelor uzate în satele Tortoman și Dropia.
Se propune realizarea unui sistem de canalizare menajera de tip gravitational,
astfel incat gradul de acoperire sa fie de 100%. Pentru aceasta se vor realiza retele de
canalizare menajera gravitationale in lungime de 16.7 km.
Totodata se propune realizarea unei statii de pompare apa uzata menajera si a
unei statiei de epurare a apelor uzate menajere, in aval de localitatea Tortoman, pe firul
de vale catre lacul Tibrinu.
Amplasamentul acestei statii va fi la o distanta de cel putin 300 m de zona
locuita.
Statia de epurare proiectata va avea 2 trepte – mecanica si biologica.
Fluxul tehnologic pentru epurarea apelor uzate menajere se va compune din
urmatoarele obiecte:
Treapta de epurare mecanica compusa din:
 omogenizare, stocare si sitare cu sita cos cu curatare manuala
 mixer pentru omogenizare
 statie automata de pompare apa uzata
 instalatie de sitare automata si deznisipare
 echipamente pentru pompare apa uzata sitata si deznisipata
 instalatie de dozare precipitant
 decantor primar (separare grasimi, nisip si suspensii)
Treapta de epurare biologica compusa din:
Modul biologic compact, care include
 bazin cu namol activat cu biofiltru fix, cu nitrificare- denitrificare cu
urmatoarele echipamente
 biofiltru fix
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 echipamente de aerare cu bule fine
 mixer pentru denitrificare
 decantor secundar lamelar
 statie de suflante pentru furnizare aer
Treapta de tratare a namolului compusa din:
 bazin stocare, Ingrosare, pompare namol primar si in exces
 instalatie automata de deshidratat namol cu melc si sita speciala
 magazie pentru stocarea namolului deshidratat si a materialului retinut de
la sitare
Dezinfectie apa epurata cu UV (Ultra Violete)
Statie de masura parametrii apa epurata, compusa din
 senzor O2 dizolvat
 sonda material in suspensie
 spectrofotometru
 debitmetru apa epurata
Modul de comanda si automatizare statie de epurare
Apa uzata va parcurge urmatoarele etape de tratare:
A. Epurare mecano – chimica – etapa in care are loc indepartarea materiilor
solide prin sitare, indepartarea grasimilor, nisipului si suspensiilor prin decantare.
B. Epurarea biologica – etapa in care au loc procese de nitrificare si denitrificare
cu stabilizarea namolului, decantare secundara, evacuare apa tratata
C. Tratare namolului primar si in exces – namolul primar si namolul in exces
impreuna cu grasimile, nisipul si sedimentul ramase in bazinul de stocare namol
vor fi deshidratate intr-o instalatie prevazuta cu filtru cu melc si sita speciala.
3.9.4. ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ
Se prevede utilizarea în continuare a surselor individuale de încălzire cu combustibili
solizi, lichizi sau cu gaze îmbuteliate.
3.9.5. ALIMENTAREA CU GAZE
Teritoriul comunei nu se află pe traseele conductelor majore de gaze, astfel încât
posibilitatea racordării la alimentarea cu gaze este destul de redusă în intervalul de
reglementare al PUG.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede realizarea sistemului de alimentare cu
gaze naturale.
3.9.6. GOSPODĂRIE COMUNALĂ
La o populaţie prognozată de 2000 locuitori şi o cantitate de 0,4kg/zi/ locuitor se
apreciază o cantitate totală anuală de 292 t deşeuri menajere.
Acestea se vor evacua în depozitul de deşeuri menajere conform amenajat pe teritoriul
comunei.
În ,,sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Constanța” comuna
Tortoman este arondată la zona de transport 4 – Cernavodă, echipată cu stație de
sortare/transfer iar depozitarea se va face la depozitul ecologic de pe teritoriul comunei.
Accentul se va pune pe reciclare/recuperare prin înfiinţarea unui centru de gestionare
locală a deşeurilor reciclabile.
Aceasta presupune existenţa unui sistem de colectare diferenţiat, pe sortimente
reciclabile (hârtie, plastice, metal) şi nereciclabile (organice şi anorganice). Deşeurile
organice pot fi şi ele utilizate pentru producere de biogaz şi compost ( pentru sere,
solarii) .
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Cantitatea şi sortimentul ce poate rezulta din activităţile economice nu poate fi
cuantificat la faza PUG, nefiind precizat profilul de activitate.
Pe teritoriul comunei a fost amenajat un depozit de deșeuri dat în funcțiune recent și
care urmează să servească localităţile Hârşova, Medgidia, Tortoman, Deleni şi
Cernavodă.
Depozitul are o capacitate de 970.000t (850.000mc), cu stație de tratare mecanobiologică și compostare. Prima celulă are o capacitate de 250.000mc și suprafața de
2,4ha; celelalte celule vor avea 2,90ha și 3,20ha.
Alte caracteristici ale stației TMB:
- materiale intrate pentru tratarea mecanică: 35.000t/an
- materiale intrate - deșeuri verzi pentru compostare: 950t/an
Caracteristici pentru stația de sortare:
- materiale intrate: 11.000t/an
- materiale rezultate: 7500t/an
În cele două localități există câte un cimitir creștin.
Pentru cimitirele creștine se prevede rezervă de teren pentru extindere; de asemenea
se prevede amenajarea prin pietruirea a drumului de acces la cimitirul din Dropia.
3.9.7. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Se menține sistemul existent de alimentare cu energie electrică; pentru etapa de
perspectivă nu se prevăd creșteri semnificative a consumurilor.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede extinderea rețelei electrice cu 5km în
zona lotizării pentru locuințe de la vest.
3.9.8. TELEFONIE
Se mențin condițiile existente de utilizare a rețelei de telefonie fixă; se prognozează
creșterea în continuare a sistemului de telefonie mobilă, mai ales prin diversificarea
tipurilor de servicii și creșterea accesibilității la aceste servicii.
3.10. REABILITAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI
În capitolul 2.10. a fost prezentată situaţia existentă a factorilor de mediu, precum şi a
elementelor de mediu supuse protecţiei, inclusiv cele privind aspecte ale riscurilor
naturale pe teritoriul comunei sau în zonele ce pot influenţa situaţia de pe teritoriul
comunei.
Pe teritoriul comunei nu există situri din rețeaua NATURA 2000 sau alte areale naturale
protejate.
Cele mai apropiate situri naturale protejate se află la diferite distanțe de limitele
teritoriului administrativ al comunei:
- la 6,5km de RO SPA 0002- Allah Bair- Capidava
- la 8,0km de RO SCI 0022 – Canaralele Dunării
- la 11,0 km de RO SPA 0019- Cheile Dobrogei și RO SCI0215 – Recifii jurasici Cheia
Alte prevederi legale sau normative privind protecția mediului nu au menționări sau
specificații pentru comuna Tortoman - Legea 5/2000 sau Ordinele MMDD 1964/2007,
2387/2011 – privind siturile de importanță comunitară (SCI), OUG 57/2007 și HG
1284/2007 pentru ariile de protecție specială avifaunistică (SPA).
Nu se semnalează evenimente generate de cele două văi ce traversează teritoriul
comunei.
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În strategia de dezvoltare a comunei se prevede împădurirea
degradate/neproductive și realizarea perdelelor de protecție.

suprafețelor

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE
3.11.1. reguli generale
Mediul construit – este constituit din locuinţe, dotãri, instituţii, spaţii de producţie, reţele
tehnico-edilitare, străzi, drumuri. Se vor întreprinde mãsuri ce se pot transpune ca hotãrâri
ale Consiliului Local privitoare la obligativitatea proprietarilor de a menţine clãdirile în stare
bunã, corespunzãtoare din punct de vedere fizic, al rezistenţei şi protecţiei la incendiu, şi
din punct de vedere estetic, inclusiv starea şi aspectul împrejmuirilor şi al anexelor
gospodăreşti.
Aceleaşi exigenţe se prevăd pentru întreţinerea în bună stare a reţelei stradale şi a
reţelelor tehnico-edilitare.
Construirea în teritoriul comunei este admisă numai în intravilan (vatră şi trupuri izolate), cu
respectarea zonelor funcţionale, prevăzute în P.U.G., numai in contextul condiţionărilor
Regulamentului General de Urbanism şi ale Regulamentului Local de Urbanism, aferent
P.U.G.
Este admisă realizarea de clădiri cu alte funcţiuni, dacă activităţile lor nu produc disconfort
funcţiunii de bază şi nu constitue surse de noxe (zgomote, fum, praf, mirosuri) ori surse de
pericole (explozii, incendii, toxicitate, radioactivitate, coroziuni, etc).
Amplasamentele rezervate dotărilor vor fi menţinute libere până apar condiţiile
favorabile materializării obiectivelor vizate.
Este interzisă construirea de locuinţe şi obiective cu profil alimentar în făşiile cu lăţimea
de 50 m, în jurul cimitirelor.
În zonele de siguranţă ale reţelelor tehnico-edilitare şi căilor de comunicaţii, este
interzisă contruirea, cu excepţia obiectelor care le aparţin, cu rol de a ameliora
parametrii funcţionali şi siguranţa acestora. În zonele lor de protecţie se admite
construirea, dar numai cu avizul obligatoriu al administratorilor lor.
Construirea în apropierea L.E.A., canalelor de irigaţie, văilor Tortoman și Dropia, a
puțurilor forate, a rezervoarelor de apă, sau intersectarea acestora implică avizele
obligatorii ale administratorilor acestor obiective, respectiv S.D.F.E.E. Constanţa,
A.N.I.F. Constanţa, Primăria Comunei Tortoman.
3.11.2.Fondul locuibil, organizarea structuralã a zonei de locuit.
În cele două localități componente ale comunei locuințe se află în vetrele localităților.
Dată fiind prognoza de evoluție demografică a comunei – cu populația din etapa de final
al reglementărilor urbanistice din PUG în ușoară creștere față de populația actuală,
ținând seama de tendința de evoluție pe teremen lung
– zona de locuit din localitatea Tortoman va evolua pe aceleași suprafețe existente, cu
extinderi pe zone perimetrale în vederea lotizării. Pentru solicitările de terenuri pentru
locuințe noi se vor valorifica și curțile libere existente, ca și terenurile libere din curțile cu
suprafețe mari, mai ales în situația rezolvării necesarului în cadrul aceleiași familii.
Ca urmare se menține și organizarea structurală a zonei de locuit.
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Principalele intervenții în zona de locuit vor viza ameliorarea condițiilor de locuit prin
eventuale extinderi, îmbunătățirea aspectului.
Așa cum s-a remarcat din analiza rețelei stradale din cele două sate conformația
existentă a curților în partea dinspre stradă – fără o aliniere riguroasă - a dus la
existența unor străzi cu lățimi variabile și trasee cu abateri de la linia dreaptă ( exemplu
străzile N. Bălcescu, Zorilor, Merișor, Frunzelor).
În zona centrală există două tronsoane de bloc P+1 începute înainte de 1990 și
nefinalizate.
La fel, în partea de sud a vetrei satului (în apropierea stadionului) există un tronson de
bloc P+1 și o altă construcție în aceiași situație.
Este necesară finalizarea și valorificarea lor pentru locuire, eventual cu parterele
destinate utilizării pentru funcțiuni de echipare și dotare.
Această disfuncție poate fi micșorată sau eliminată prin crearea de aliniamente stradale
impuse de primărie, și care presupune – în cea mai mare parte – retrageri de limită
dinspre stradă pentru a obține trasee stradale ordonate.
3.11.3. Zona instituţii publice , servicii.
Ținând seama de evoluția prognozată pentru populația comunei se poate aprecia că se
va menține nivelul de echipare și dotare cu instituții publice, servicii; acestea pot avea
creșteri determinate de creșterea exigențelor nivelului de dotare și echipare generale.
Ca urmare se mențin actualele terenuri destinate funcțiunilor publice : administrație,
cultură, învățământ, culte, sănătate, comerț.
Dotările existente – ce se propun la menținere, extindere și ameliorare a stării lor se află
dispuse relativ grupat, cu poziționare în partea centrală a localității Tortoman, și
adiacent la traseul de drum principal ce traversează localitatea – DJ224.
Pentru dotările noi propuse – pentru înlocuirea celor care nu corespund funcțiunii prin
stare sau capacitate – expl.poliția – se propun amplasamente în terenuri ale comunei,
situate cât mai aproape de zona centrală și la care să se poată amenaja și un parcaj.
Conform PATN –localități-Legea 351-2001
2.0. Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang IV – reședințe de
comună
Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările minime obligatorii
necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:
- sediu de primărie;
- grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;
- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;
- poştă, servicii telefonice;
- sediu de poliţie şi de jandarmerie;
- cămin cultural cu bibliotecă;
- magazin general, spaţii pentru servicii;
- teren de sport amenajat;
- parohie;
- cimitir;
- staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;
- dispensar veterinar;
- sediu al serviciului de pompieri;
- puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;
- alimentare cu apă prin cişmele stradale.
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3.0. Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang V
Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând
municipiilor sau oraşelor. Existenţa unor dotări publice sau comerciale şi dimensiunea
acestora sunt determinate de numărul de locuitori şi de specificul aşezării. Dotările
minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:
- şcoală primară;
- punct sanitar;
- magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar.
Aceste dotări sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie de până la 200 de
locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distanţe de peste 3-5 km faţă de
satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dotări.
Alte criterii de dimensionare dotări :

3.11.4. Zona cu activitãţi economice
Economia comunei Tortoman va evolua menținând specificul agro-zootehnic prin
valorificarea terenului arabil și a suprafețelor de pășune.
Terenurile libere existente în fostele incinte CAP, SMA, IAS reprezintă o ofertă bună de
atragere a diferitelor investiții în care poate fi antrenate populația activă disponibilă a
comunei.
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Aceste terenuri au avut o infrastructură adecvată acum 20-25 ani, infrastructură care sa deteriorat cu timpul, dar care poate fi reabilitată pentru a corespunde necesităților
actuale.
3.11.5. Spaţii verzi, amenajãri sportive.
În satul Tortoman
- se consideră că baza sportivă existentă corespunde necesităților locuitorilor din
comună, fiind amenajată și echipată pentru a asigura condiții de competiție.
- în curte școlii există un teren de sport pentru uz școlar și nu numai.
În Strategia de dezvoltare se prevede construirea unei săli de sport, modernizarea
stadionului, amenajare de locuri de joacă pentru copii.
Terenul din partea de la nord de stadion este potrivită pentru amenajarea ca spațiu de
interes public, care să conțină și un teren de sport multifuncțional (tenis cu piciorul,
volei, baschet, tenis) care să fie prevăzut și cu iluminat.
- zona adiacentă văii Tortoman, în partea de traversare a vetrei satului se va amenaja
prin plantare cu arbori, care contribuie la mărirea suprafeței de spațiu verde al satului.
- în zona de activităţi economice se prevede ca în fiecare incintă să se asigure un minim
de spaţiu verde de 20%.
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Ținând seama de evoluția prognozată pentru populația comunei – de creștere la cca
2000 locuitori, precum și deficitele semnalate prin analiza situației existente care se va
menține în aceleași limite - se poate aprecia că se va menține – în general - nivelul de
echipare și dotare cu instituții publice, servicii; acestea pot avea creșteri determinate de
creșterea populației (la acele dotări ce se dimensionează după numărul populației), a
creșterii exigențelor nivelului de dotare și echipare generale, extinderi și modernizări ale
capacităților existente sau sedii noi corespunzătoare funcțiunii.
Acestea se vor amplasa pe terenuri ale comunei aflate în zone cât mai centrale și
accesibile.
Ca obiective de utilitate publică se prevăd în PUG, corelat cu prevederile strategiei de
dezvoltare a comunei:
1. Reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă, introducerea sistemului de canalizare
și stație de epurare în localitatea Tortoman,
2. Aducțiune rețea de alimentare cu apă și sistem de canalizare în localitatea Dropia,
3.Modernizarea drumurilor de exploatație agricolă
4. Modernizare prin asfaltare DC 58 - 3,650 km
5. Modernizare prin asfaltare DC 59 – 7,430 km
6.Moderizarea prin asfaltare a rețelei de drumuri locale
7. Reabilitarea și modernizarea clădirii Postului de Poliție Tortoman
8. Amenajare locuri de joacă pentru copii în comuna Tortoman
9. Reabilitarea blocurilor TM 1 și TM 1 a din localitatea Tortoman,
10.Construire sală de sport 50x51 m în localitatea Tortoman,
11.Construire grădiniță 4 grupe în localitatea Tortoman,
12.Înființare after-school în comuna Tortoman
13.Construire centru de îngrijire pentru persoane vârstnice, achiziționare echipamente și
mobilier în comuna Tortoman
14. Înființare și amenjare muzeu comunei Tortoman
15. Construire capelă în localitatea Tortoman, comuna Tortoman
16. Amenajare piață agroalimentară în comuna Tortoman
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17. Amenajare parc comunal în localitatea Tortoman, comuna Tortoman
18. Amenajarea unor zone de agrement în comuna Tortoman
19. Construirea unui complex turistic în comuna Tortoman
3.13. ZONE CU VESTIGII ARHEOLOGICE
În Lista monumentelor istorice, actualizată-2015, comuna Tortoman nu este menționată.
Pe teritoriul comunei nu au fost puse în evidență vestigii arheologice cu urme de locuire
din perioade anterioare.
Comuna nu face parte din unităţile administrative cu densitate mare a patrimoniului cu
valoare însemnată, conform anexelor Legii nr.5/ 2000, privind aprobarea P.A.T.N.Secţiunea a III-a, zone protejate.
3.14. CORELAREA POTENŢIALULUI ECONOMIC CU PROPUNERILE DE DEZVOLTARE
În principiu lucrările de interes public – drumuri intercomunale, străzi (pietruiri), reţele
edilitare, dotări şi instituţii care se propun pe teritoriul comunei depăşesc bugetul local şi nu
sunt realizabile în orizontul de timp al unui P.U.G. (10-15 ani). Unele din aceste
propuneri servesc interese teritoriale şi vor fi executate din fonduri centralizate, sau din
fonduri ale unor organisme internaţionale.
În orice caz, propunerile de urbanism chiar dacă nu pot fi realizate în intervalul de
10 -15 ani sunt importante pentru dezvoltarea urbanistică a comunei ca soluţii la
disfuncţiile existente sau la tendinţele de evoluţie implicând rezervarea de terenuri şi de
protejare a unor posibilităţi de dezvoltare ulterioară.
4.
CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE
Această documentaţie constituie actualizare şi dezvoltare a proiectului în faza PUG –
pr. 5/2000 aprobat cu HCL nr. 19/2000.
Comuna Tortoman se află şi se dezvoltă în zona social – economică a părții nordmediane a județului Constanța.
 Comuna Tortoman are ca elemente caracteristice, semnificative următoarele:
- situarea în zonă de câmpie, preponderent agricolă
- are o populație destul de redusă, ocupând locul 47 din cele 58 comune ale
județului, sub jumătate din media pe județ
- teritoriul comunei este traversat de două drumuri județene - DJ 224 (drum
modernizat), prin care se face legătura cu Municipiul Medgidia- aflat la 9 km spre sud, și
DJ 225 – drum nemodernizat.
- este traversată de două văi (Valea Tortoman și Valea Dropia), dispuse pe
direcția nord/est- sud/vest, colectoare pluviale ale teritoriului, cu creșteri de debite la
ploile abundente, dar fără a genera probleme deosebite în zona de locuit, având ca
emisar Lacul Țibrinu.
-existența în intravilanele celor două localități a multor curți fără construcții.
Distanța față centrele urbane (9km față de Municipiu Medgidia – care este principalul
centru de dotare și echipare teritorială) a făcut ca această comună să evolueze mai ales
pe baza resurselor proprii; deoarece se înscrie în izocrona de 15min se poate considera
ca fiind optimă pentru navetism, cu condiția ca generatorul de navetism să conțină
potențialul economic respectiv.
Comuna se va dezvolta în principal ca centru de producţie agrozootehnică, prin
valorificarea potențialului agricol al teritoriului comunei, care constă în terenuri arabile,
inclusiv prin potențialul zootehnic pentru care are deja tradiție.
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Sistemul de irigații de pe raza comunei nu mai este funcțional și este dezafectat în
cea mai mare parte. De aceea se impune construirea unui nou sistem de irigații care să
ducă la creșterea productivității agricole, un sistem de irigații bazat pe principii noi,
adaptat situației teritoriului comunei Tortoman în raport cu resursele de apă utilizabile
pentru irigații.
Realizarea de construcţii noi, extinderea şi modernizarea clădirilor (locuinţe,
dependinţe, anexe gospodăreşti) şi a amenajărilor existente (platforme, alei,
împrejmuiri, plantări de pomi, ronduri de flori, etc) se vor face cu respectarea
propunerilor şi reglementărilor prezentei documentaţii, a condiţiilor şi recomandărilor din
avize, care fac parte integrantă din documentaţie.
Alături de construcţii se impun ca prioritare modernizările drumurilor şi ale străzilor,
implementarea canalizării menajere, utilizând stație de epurare în prima etapă pentru
satul Tortoman.
Pentru materializarea propunerilor P.U.G. în bune condiţii, cu eficienţă, ordine şi
respectarea legislaţiei este necesar ca extinderile de funcțiuni în suprafețe existente în
intravilan, pe terenuri fără construcții în prezent să se facă prin proiecte de urbanism în
faza PUZ sau PUD, pentru a asigura condiții de funcționare corespunzătoare și în
conformitate cu normele; se stabilesc astfel mărimi de loturi construibile adecvate, străzi
de acces care respectă legislația dar și condițiile minimale de circulație rutieră și
pietonală (cu lățimi de minim 9m).
Cele două localități evoluează diferit în ceeace privește intravilanul:
- în satul Tortoman se prevede includerea în intravilan a unor terenuri situate perimetral
vetrei actuale, mai ales în vederea lotizării pentru locuințe.
- în satul Dropia se menține limita actuală de intravilan.
La elaborarea de PUZ pentru zonele de extindere a unor funcțiuni, acestea vor fi
completate cu extinderea rețelelor edilitare aferente.
Se vor amenaja drumurile prin pietruire drumurile de acces la trupurile izolate – cu
prioritate la cele care asigură acces la funcțiuni de interes public (puțuri forate, rezervor
de apă, centrale eoliane).
Se vor amenaja prin pietruire drumurile de exploatare care asigură acces la terenurile
agricole, pentru facilitarea circulației mijloacelor de transport produse, a utilajelor
agricole, și cu prioritate la trupurile izolate în care se află sedii de ferme și exploatații
agricole sau zootehnice.
Este necesară mărirea secţiunii de scurgere a văii Tortoman, mai ales în zona de
traversare a vetrei satului; se va păstra secțiunea neobturată de depuneri de deșeuri,
de vegetație, de degradare a malurilor.
Regulamentul local de urbanism face parte integrantă din P.U.G. El detaliază şi
adaptează permisivităţile şi interdicţiile Regulamentului general de urbanism la situaţiile
concrete ale comunei TORTOMAN.
Având ca bază lucrarea cadastrală realizată pe format electronic în coordonate
STEREO 70 – care a fundamentat și PUG - Primăria va implementa, pe măsura
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posibilităților - un sistem de gestionare electronică a comunei care va ține la zi situația
urbanistică a comunei, cu emiterile de certificate de urbanism, a autorizațiilor de
construire, a proiectelor de urbanism în faza PUZ sau PUD, realizarea de rețele
edilitare, etc.
Acest program poate fi eventual completat cu evidența populației, a situației școlare
cu detaliere pe fiecare curte, adresă poștală, etc.
P.U.G. nu este documentaţie de investiţii. El este necesar şi util fundamentării
programelor de dezvoltare, corelării problemelor în ansamblul celor două sate privind
căile de comunicaţii, zonării funcţionale a terenurilor, în soluţionarea şi corelarea
categoriilor de reţele tehnico-edilitare, stabilirea priorităţilor în materializarea investiţiilor,
corelara dezvoltării cu cele ale teritoriilor administrative alăturate.
Pe baza P.U.G. se vor emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire
investitorilor în teritoriul comunei.
Propunerile și reglementările cuprinse în PUG pot fi modificate parţial sau total prin
altă documentaţie de urbanism; aceasta implică refacerea procedurilor de avizare şi
aprobare privind elementele afectate, potrivit legii.

proiectat :
arh.ABDIŞA ABDIŞA
certificat de RUR pentru elaborare de proiecte de
urbanism şi amenajarea teritoriului, categoriile B,C,D,E,
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