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BORDEROU PIESE SCRISE
A. MEMORIU GENERAL
1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
1.2. Obiectul P.U.G.
1.2.1. Solicitãri ale temei de proiectare
1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare iniţiat şi aprobat de Consiliul Local
1.2.3. Ediţii anterioare ale P.U.G.; modificãri sau completãri necesare
1.3. Surse documentare
1.3.1. Cadru legislativ
1.3.2. Sursele de informaţii utilizate
1.3.3. Suportul topografic al P.U.G.
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTÃRII
2.1. Evoluţie
2.1.1. Date privind evoluţia în timp a unitãţii teritorial- administrative
2.1.2. Caracteristici semnificative ale teritoriului şi localitãţilor.
Repere în evoluţia spaţialã a localitãţilor.
2.2. Elemente ale cadrului natural
2.2.1. Aşezare, limite, vecinătăţi
2.2.2. Caracteristicile reliefului
2.2.3. Clima
2.2.4. Solul şi caracteristici geotehnice
2.3.

Relaţii în teritoriu

2.4 . Activitãţi economice
2.4.1. Agricultura
2.4.2. Transporturi
2.4.3. Activitãţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestãri servicii
2.4.4. Echipare şi dotare urbanã ; instituţii
2.5. Populaţie . Elemente demografice şi sociale
2.5.1. Populaţia actualã
2.5.2. Evoluţia populaţiei
2.5.3. Componenţa populaţiei pe naţionalitãţi şi religii
2.5.4. Locuire
2.5.5. Resursele de muncã şi populaţia ocupatã
2.6. Circulaţia
2.6.1. Circulaţia rutierã
2.6.2. Circulaţia feroviarã
2.6.3. Circulaţia navală
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2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
2.7.1. Tabel cu trupurile construite
2.7.2. Bilanţuri teritoriale
2.7.3. Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale
A . Zona de locuit
B . Zona activitãţilor economice
C . Spaţii verzi
D . Obiective de interes public
2.8.

Zone cu riscuri naturale

2.9. Echiparea edilitarã
2.9.1. Gospodãrirea apelor
2.9.2. Alimentarea cu apã
2.9.3. Canalizarea
2.9.4. Alimentarea cu energie electricã
2.9.5. Telefonie
2.9.6. Alimentarea cu cãldurã
2.10. Probleme de mediu
2.11. Monumente şi vestigii arheologice şi de arhitecturã
2.12. Disfuncţionalitãţi, aspecte critice, necesitãţi, deficite,
opţiuni ale populaţiei, prioritãţi
2.13. Necesităţi, deficite, opţiuni ale populaţiei, priorităţi
3.
3.1.

PROPUNERI ŞI REGLEMENTÃRI
Studii de fundamentare

3.2.

Evoluţia posibilã, prioritãţi.

3.3.

Optimizarea relaţiilor în teritoriu.

3.4. Dezvoltarea activitãţilor economice.
3.4.1. Activitãţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestãri servicii.
3.4.2. Activitãţi agricole
3.4.3. Transporturi
3.4.4. Echipare şi dotare urbanã, instituţii.
3.4.5. Locuri de muncã.
3.5.

Evoluţia populaţiei, elemente demografice şi sociale.
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3.6
Organizarea circulaţiei
3.6.1. Circulaţia rutierã
3.6.2. Circulaţia pe calea feratã
3.6.3. Circulaţia navală
3.6.4. Circulaţia pietonalã
3.7.

Intravilan propus. Zonificarea funcţionalã.Bilanţ teritorial

3.8.

Mãsuri în zonele cu riscuri naturale

3.9.
3.9.1.
3.9.2.
3.9.3.
3.9.4.
3.9.5.
3.9.6.
3.9.7.

Dezvoltarea echipãrii edilitare.
Gospodãrirea complexã a apelor.
Alimentarea cu apã.
Canalizarea menajerã şi pluvialã.
Alimentarea cu cãldurã.
Alimentarea cu gaze
Evacuarea deşeurilor menajere
Gospodărie comunală

3.10.

Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului

3.11. Reglementãri urbanistice - permisiuni, restricţii
3.11.1. Reguli generale
3.11.2 Fondul locuibil; organizarea structuralã a zonei de locuit.
3.11.3 Zona instituţii publice, servicii,
3.11.4 Zona cu activitãţi economice.
3.11.5 Spaţii verzi, amenajãri sportive.
3.12.

Obiective de utilitate publicã.

3.13. Zone cu vestigii arheologice
3.14. Corelarea potenţialului economic cu propunerile de dezvoltare
4.

Concluzii, mãsuri în continuare.

B. ANEXE
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1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI
Denumirea lucrării: PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI TOPRAISAR,
ACTUALIZARE 2016
Beneficiar : Primăria Comunei Topraisar, Strada Școlii nr.15, Comuna Topraisar,
Satul Topraisar, tel. 0241 / 785 238, Cod poştal 907285,
e-mail: primariatopraisar@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 : 2016-2017
1.2.

OBIECTUL ACTUALIZĂRII P.U.G.

1.2.1.SOLICITĂRI ALE TEMEI DE PROIECTARE
a. Actualizarea P.U.G. comuna Topraisar 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, inclusiv a limitelor de intravilan
a vetrelor de sat precum și a trupurilor izolate;
- 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 Topraisar, care are suprafaţa de 14.699,66ha, având ca localități
componente satele Topraisar, Biruința, Movilița și Potârnichea.
Aceasta este prezentat pe planul de încadrare în teritoriu şi permite înţelegerea aspectelor
de intercondiţionare a relaţiilor funcţionale (direcţii de acces ale căilor de comunicaţie,
reţele tehnice şi tehnico-edilitare, zone construite şi servicii diverse, continuităţi ale
formelor de relief, fire de vale, probleme de mediu, etc.).
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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 Topraisar are ca program de dezvoltare ,,STRATEGIA DE DEZVOLTARE A
COMUNEI TOPRAISAR” pentru perioada 2014-2020.
Aceasta constituie o înscriere a evoluţiei comunei TOPRAISAR în contextul evoluţiei
judeţene, naţionale şi a Uniunii Europene pentru perioada respectivă.
EXTRASE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI TOPRAISAR–etapa 2014-2020
OBIECTIVUL GENERAL SI DIRECTIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE
Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie „Dezvoltarea durabilă şi echilibrată a
comunei TOPRAISAR prin abordarea integrată a aspectelor economice, sociale şi de mediu care vor
contribui la valorificarea avantajului competitiv şi la reducerea punctelor slabe cu care se confruntă
comuna”.
Pentru atingerea obiectivului general, eforturile comunei TOPRAISAR urmează a se concentra pe
următoarele direcţii de dezvoltare prioritare:
- Infrastructură locală şi utilităţi
- Agricultură
- Economie
- Învăţământ, sport şi cultură
- Sănătate şi asistenţă socială
- Resursele umane
- Administraţie locală
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.
Direcţia de dezvoltare „Infrastructură locală şi utilităţi”
Obiectivele specifice:
❖ Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună;
❖ Asigurarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor
economici din comună;
❖ Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi industriale şi realizarea de platforme conforme
cerinţelor legislative;
❖ Asigurarea de posibilităţi de utilizare a energiei termice şi gazelor naturale pentru majoritatea
populaţiei şi agenţilor economici din comună;
❖ Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună.
❖ Realizarea unei staţii de epurare în localitatea TOPRAISAR.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:
• Refacerea infrastructurii prin asfaltarea străzilor comunale pietruite şi de pământ;
• Extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare menajeră;
• Dotarea comunei cu containere şi pubele de colectare selectivă a deşeurilor şi construirea de
platforme conforme;
• Realizarea sistemului de furnizare a energiei termice;
• Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
• Extinderea reţelei electrice in comuna TOPRAISAR;
• Creşterea capacităţii de atragere fonduri nerambursabile.
• Realizarea unei Staţii de epurare şi clorinare.
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În condiţiile în care veniturile proprii ale comunităţii sunt insuficiente, proiectele menţionate mai sus au un
rol deosebit de important pentru asigurarea creşteriidezvoltării economice a localităţii şi îmbunătăţirii
condiţiilor de viaţă a locuitorilor.
Implementarea acestora va avea ca efecte:
- creşterea calităţii vieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienă şi siguranţă în folosirea
infrastructurii de transport, apă şi apă uzată, energie termică, energie electrică, respectiv a celei de
gaze naturale;
- reducerea costurilor cu reparaţii şi combustibili datorate stării carosabilului din comună;
- reducerea poluării cu deşeuri menajere şi industriale corelativ cu creşterea cantităţii de deşeuri
colectate selectiv.
Direcţia de dezvoltare „Agricultură”
Obiectivele specifice:
❖ Îmbunătăţirea dotărilor cu maşini şi utilaje agricole a fermierilor din comună;
❖ Reducerea numărului de locuitori implicaţi în agricultura de subzistenţă;
❖ Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul comunei;
❖ Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a pregătirii
profesionale a fermierilor;
❖ Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:
• Sprijinirea fermierilor pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR măsurile 121 şi 123;
Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial prin
pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR măsurile 312 şi 313;
• Informarea producătorilor agricoli privind beneficiile agriculturii ecologice şi condiţiile de
realizare a agriculturii ecologice prin PNDR Măsura 111;
• Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a pregătirii
profesionale a fermierilor, prin accesarea PNDR, măsura 111;
• Extinderea sistemelor de irigaţii din comună, prin investiţii private.
Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
- creşterea productivităţii agriculturii,
- creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură;
- creşterea importanţei activităţilor non-agricole (ex: dezvoltarea mediului de afaceri);
- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu adecvate.
Direcţia de dezvoltare „Economie şi turism”
Obiectivele specifice:
❖ Stimularea realizării de investiţii în zonă;
❖ Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:
• Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi non-agricole, prin pregătirea de
proiecte finanţabile prin PNDR, măsura 312;
• Realizarea unui website de promovare a localităţii, cu menţionarea oportunităţilor de afaceri;
• Iniţierea demersurilor pentru includerea într-un traseu turistic judeţean a o b i e c t i v e l o r
c u l t u r a l e existente în comună precum si promovarea si informarea cu privire la obiectivele
cultural specifice prin crearea unui centru de informare turistica,
• Înfiinţarea de asociaţii de producători, asociaţii ale breslelor, etc. prin pregătirea de proiecte
finanţabile prin PNDR, măsura 142.
Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
- creşterea volumului investiţiilor în comună;
- îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de ocupare;
- dezvoltarea de activităţi non-agricole cum sunt industria şi turismul;
- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu în vigoare;
- creşterea vizibilităţii comunei.
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Direcţia de dezvoltare „Învăţământ şi cultură”
Obiectivele specifice:
❖ Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene;
❖ Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene;
❖ Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere;
❖ Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea culturală.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:
• Modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolare, prin pregătirea de proiecte finanţabile prin POR,
axa prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.4;
• Renovarea şi modernizarea căminelor culturale prin PNDR – măsura 322 sau prin POR, axa
prioritară 3, domeniul de intervenţie 3.4;
• Înfiinţarea de spaţii verzi în comună, prin pregătirea de proiecte finanţabile prin Fondul de
Mediu;
• Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună, prin pregătirea de proiecte finanţabile prin
programe naţionale gestionate de Ministerul Culturii şi Cultelor.
• Realizarea unei baze sportive,
Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
- existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi instruire a tinerilor din comună;
- asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale;
- asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru populaţia comunei, în special a
tinerilor;
- consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii ale comunei, care să fie transmise mai
departe generaţiilor tinere.
Direcţia de dezvoltare „Sănătate şi asistenţă socială”
Obiectivele specifice:
❖ Dezvoltarea infrastructurii de tip social;
❖ Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:
• Identificarea unei clădiri cu destinaţia de centru social local şi modernizarea şi dotarea acesteia,
prin pregătirea unui proiect finanţabil prin PNDR, măsura 322;
• Asigurarea sprijinului pentru înfiinţarea unui ONG care să activeze în domeniul social, prin
acţiuni de informare a celor interesaţi de a pune bazele ONG-ului.
Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
- Asigurarea condiţiilor normale de viaţă pentru persoanele cu nevoi sociale;
- Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să se implice în respectarea
standardelor în domeniu, în pregătirea şi implementarea de proiecte.
Direcţia de dezvoltare „Resurse umane
Obiectivele specifice:
❖ Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;
❖ Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună.
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:
• Organizarea de cursuri de specializare pe domenii precum: scriere de proiecte, achiziţii publice,
management financiar, management de proiect ş.a., prin pregătirea de proiecte finanţabile prin
POS DRU sau PO DCA;
• Organizarea de cursuri de calificare pe ocupaţiile cerute de piaţa muncii, prin pregătirea de
proiecte finanţabile prin POS DRU.
• Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a pregătirii
profesionale a fermierilor, prin accesarea PNDR, măsura 111.
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Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte:
- Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autorităţii locale în ceea ce priveşte pregătirea de
proiecte cu finanţare nerambursabilă;
- Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună.

Direcţia de dezvoltare „Administraţie publică
Obiectiv specific:
❖ Dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor publice, conform legislaţiei în vigoare
Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele:
• înfiinţarea serviciilor publice, prevăzute de legislaţia naţională, cum ar fi Serviciul de voluntari
pentru situaţii de urgenţă şi dotarea corespunzătoare a acestuia, printr-un proiect finanţabil de la
bugetul local sau bugetul de stat;
• Studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice printr- un
proiect finanţabil din PO DCA;
• Introducerea şi menţinerea în funcţiune a sistemelor de management, inclusiv ISO şi EMAS
printr-un proiect finanţabil din PO DCA;

Având in vedere nevoile identificate prin intermediul unei analize la nivel naţional s-au
identificat următoarele nevoi prioritare ale populaţiei din mediul rural:
Refacerea infrastructurii prin asfaltarea străzilor comunale pietruite şi de pământ;
Extinderea reţelei de apă potabilă şi canalizare menajeră;
Dotarea comunei cu containere şi pubele de colectare selectivă a deşeurilor şi construirea de platforme
conforme;
Realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
Extinderea reţelei electrice in comuna TOPRAISAR;
Realizarea unei Staţii de epurare şi clorinare în Topraisar.
Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter comercial
 Extinderea sistemelor de irigaţii din comună, prin investiţii private.
Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi non-agricole,
Modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolare,
Renovarea şi modernizarea căminelor culturale
Înfiinţarea de spaţii verzi în comună,
Realizarea unei baze sportive,
Identificarea unei clădiri cu destinaţia de centru social local şi modernizarea şi dotarea acesteia,

1.2.3.EDIŢII ANTERIOARE ALE P.U.G.
Ultimul Plan Urbanistic General al Comunei TOPRAISAR, conceput în contextul noii
organizări social-economice, intervenită după anul 1990, a fost întocmit în perioada 19982002 – de S.C. PROIECT T.I.D. srl Constanța (pr.38/1998) și aprobat cu HCL
13/29.05.2003 și prelungită valabilitatea PUG cu HCL 23/29.03.2012.
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
- 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
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- 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 –actualiat 2015 - al ministrului culturii şi cultelor privind aprobarea
Listei monumentelor istorice.
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
 OU 57/2007 și HG 1284/2007 privind ariile de protecție avifaunistică (SPA)
 ordin MMDD 1964/2007 pentru siturile de interes comunitar (SCI)
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 Topraisar, Judeţul Constanţa-pr. nr. 38/1998, elaborat
de S.C. PROIECT TID srl 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;
- Fişa statistica a comunei Topraisar pentru anul 2015, Direcţia Judeţeană de Statistică
Constanţa;
-Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 2011, Judeţul Constanţa-D.J.S.Constanţa
- Recensământul agricol -2010- DJS Constanța
-„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 Topraisar – etapa 2014-2020
- Plan de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale – comuna
Topraisar 2014-2017
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1.3.3. Suportul topografic al PUG
- planul topografic scara 1 / 5.000 – reprezentare în coordonate STEREO 70 – pentru
intravilanul existent (aprobat prin HCL 19/23.08.2000 ), pentru teritoriul administrativ al comunei
şi pentru cele ce se propun la includere în intravilan, furnizate de topometru autorizat.
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. EVOLUŢIE
Istoria veche şi medievală a comunei
Cercetările arheologice au scos la iveală faptul că localitatea Topraisar, aşezată în zona
centrală a judeţului Constanţa, aproape de mare, o zonă de influenţă şi de interes pentru cetătile
greceşti dar şi pentru romani, a fost locuită din cele mai vechi timpuri. Vorbind despre teritoriul
agricol tomitan, Adrian Rădulescu şi Ion Bitoleanu fac referire la interesantele ştiri privind
„evoluţia societăţii băştinaşe din secolul IV î.e.n., în baza cercetării unui tumul de la Topraisar. Din
mormântul cu şanţ periferic circular, s-au scos 22 de amfore de tip Heracleia şi Thasos, un fragment
de vas grecesc (scyphos) de tip atic, cu figuri roşii, resturi dintr-o oală lucrată cu mâna, de factură
indigenă, şi oase de cai. Materialele arheologice de la Topraisar au fost descoperite în anul 1963
într-un şanţ de canalizare, la adâncimea de circa 1 – 1,5 m de la suprafaţa terenului. La momentul
respectiv, cercetătorii nu s-au pronunţat dacă e vorba de o necropolă sau de o aşezare de sine
stătătoare.
Studiile arată că localitatea antică din zona Topraisar a fost un loc de contact între
popoarele perioadei respective. Astfel „contactul sciţilor cu geţii, semnalat prin împrumuturi şi
sinteze culturale încă din sec. V – IV î.e.n. se accentuează din sec.IV – III î.e.n. nu numai în artă
dar şi în economie, printr-o serie de meşteşuguri. Aserţiunea se sprijină pe răspândirea ceramicii –
diferită de cea getică – descoperită chiar la Histria şi în alte localităţă, ca Topraisar (...) etc., cu
particularităţi identice zonelor nord şi vest-pontice. Dar argumentul cel mai puternic îl constituie
însă monedele de argint sau de bronz cu efigiile unor căpetenii scitice, aşa-numiţii basilei, bătute în
atelierele din Callatis şi pe care se identifică numele: Kanites, Sariakes, Tanusa, Ailios, Akerosas,şi
Charaspes. Ele vor circula, probabil cu cele greceşti şi macedonene.” Deoarece se află la jumătatea
distanţei între Tomis şi Callatis, cercetătorii „pledează pentru cuprinderea lui tot în sfera de
influemţă a coloniei doriene”, cel puţin pentru perioada secolelor IV-III î.h.
În urma descoperirilor arheologice, specialiştii constată prezenţa în zonele învecinate
Callatisului, (între care şi Topraisar) în această epocă, a unei populaţii autohtone relativ numeroase.
Din rândul acesteia s-au ridicat conducători de triburi – basilei – care „vor avea o putere economică
şi politică relativ mare. Aceştia puteau dispune de mijloace materiale care să le permită construirea
unor morminte mari şi bogate. Grecii erau la fel de interesaţi de întreţinerea unor raporturi de bună
vecinătate cu şefii triburilor locale, deoarece fără bunăvoinţa lor nu puteau avea loc schimburi
comerciale regulate şi nici nu se asigura protecţia politică necesară cetăţii.
Începând din evul mediu, o constantă specifică a Dobrogei a constituit-o convieţuirea
românilor autohtoni cu populaţia musulmană turco-tătară.
.„După completa integrare administrativă a Dobrogei, Poarta s-a îngrijit, înainte de toate,
să întărească potenţialul militar al noii provincii, încurajând colonizarea ei sistematică cu
populaţia turcă mai ales nord-pontică (tătari).”
De-a lungul istoriei, cele două entităţi etnice, îşi vor descoperi reciproc o serie de calităţi şi
afinităţi, care vor permite convieţuirea lor paşnică. Aceeaşi bună înţelegere o vom găsi de-a lungul
timpului şi la Topraisar, localitate aşezată în partea centrală a judeţului Constanţa.
Au rămas cu nume vechi unele localităţi atât în judeţul Constanţa, cât şi în Tulcea, datorită
unor convenţii (din 1878 şi după, când se încheie Congresul de pace de la Berlin), prin care marile
puteri au recunoscut României, revenirea pe drept a Deltei Dunării şi Dobrogei, după ce fuseseră în
administraţie otomană din 1417. Aşa sunt localităţile din judeţul Constanţa: Mejdie, Mankalie,
Osmanşî, Topraksar, Cerchezchioi, Cubadin, naturalizate în româneşte prin Medgidia, Mangalia,
Osmancea, Topraisar, Cerchezu, Cobadin etc.
De-a lungul timpului, localitatea a cunoscut perioade de decădere şi de prosperitate economică.
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La 1850 – şi, mai ales, în împrejurările redeschiderii „chestiunii orientale”, respectiv prin
declanşarea războiului Crimeii – „populaţiei turco-tătare dobrogene i se va adăuga un nou val de
tătari, proveniţi din Crimeea, ei stabilindu-se mai ales în mijlocul Dobrogei...adică în întinsurile
judeţului Constanţa.”
Cu această ocazie turcii au adus şi la Topraisar familii de tătari din Crimeea. Ocupaţia lor
de căpetenie era creşterea vitelor. Cultivau foarte puţin orzul, meiul şi secara. După realipirea
Dobrogei, în urma războiului din 1877-1878 au început să vină şi în Topraisar, coloniştii români. Pe
vremea aceea în Dobrogea era foarte mult pământ nelucrat.
În urma războiului rămăsese şi mai mult pământ nelucrat prin plecarea mai multor familii de
turci şi tătari în Turcia. „Colonizarea cu elemente musulmane a afectat îndeosebi zona de stepă,
populaţia românească autohtonă fiind constrânsă să se refugieze spre regiunile împădurite, spre
Dunăre şi malul Mării.”
„Ea n-a dispărut însă niciodată cu totul din părţile centrale unde, deşi mult mai izolate o
vreme, aşezările româneşti se vor păstra tot timpul.”
Adrian Rădulescu şi Ion Bitoleanu fac referire la interesantele ştiri privind „evoluţia societăţii
băştinaşe din secolul IV î.e.n., în baza cercetării unui tumul de la Topraisar. Din mormântul cu şanţ
periferic circular, s-au scos 22 de amfore de tip Heracleia şi Thasos, un fragment de vas grecesc
(scyphos) de tip atic, cu figuri roşii, resturi dintr-o oală lucrată cu mâna, de factură indigenă, şi
oase de cai. Totul este similar unor apariţii din necropola tumulară de la Histria, are analogii cu
mormântul „princiar” de la Agighiol, sau cu cel de la Peretu (jud. Teleorman, unde s-au descoperit
splendide obiecte de argint).” Materialele arheologice de la Topraisar au fost descoperite în anul
1963 într-un şanţ de canalizare, la adâncimea de circa 1 – 1,5 m de la suprafaţa terenului. La
momentul respectiv, cercetătorii nu s-au pronunţat dacă e vorba de o necropolă sau de o aşezare de
sine stătătoare.
Studiile arată că localitatea antică din zona Topraisar a fost un loc de contact între popoarele
perioadei respective. Astfel „contactul sciţilor cu geţii, semnalat prin împrumuturi şi sinteze
culturale încă din sec. V – IV î.e.n. se accentuează din sec.IV – III î.e.n. nu numai în artă dar şi în
economie, printr-o serie de meşteşuguri. Aserţiunea se sprijină pe răspândirea ceramicii – diferită
de cea getică – descoperită chiar la Histria şi în alte localităţă, ca Topraisar (...) etc., cu
particularităţi identice zonelor nord şi vest-pontice. Dar argumentul cel mai puternic îl constituie
însă monedele de argint sau de bronz cu efigiile unor căpetenii scitice, aşa-numiţii basilei, bătute în
atelierele din Callatisşi pe care se identifică numele: Kanites, Sariakes, Tanusa, Ailios, Akerosas,şi
Charaspes. Ele vor circula, probabil cu cele greceşti şi macedonene.” Deoarece se află la jumătatea
distanţei între Tomis şi Callatis, cercetătorii „pledează pentru cuprinderea lui tot în sfera de
influemţă a coloniei doriene”, cel puţin pentru perioada secolelor IV-III î.h. Cele opt amfore cu
ştampilă, descoperite în mormântul tumular de la Topraisar „şi-au aflat relativ corespondenţa întro ştampilă callatiană. Situarea localităţii la distanţe quasiegale de Tomis şi Callatis nu exclude
posibilitatea plasării ei în zona de influenţă a ultimei colonii, mai ales că majoritatea materialelor
amforice aflate acolo sînt de provenienţă heracleeană. Paralel cu produsele heracleene se
semnalează în zonă importuri amforice cu insula Thasos, importuri care vor căpăta un caracter
organizat de-abia în a doua jumătate a secolului IV î.e.n. şi mai ales în prima jumătate a secolului
III î.e.n.”
În urma descoperirilor arheologice, specialiştii constată prezenţa în zonele învecinate Callatisului,
(între care şi Topraisar) în această epocă, a unei populaţii autohtone relativ numeroase. Din rândul
acesteia s-au ridicat conducători de triburi – basilei – care „vor avea o putere economică şi politică
relativ mare. Acştia puteau dispune de mijloace materiale care să le permită construirea unor
morminte mari şi bogate. Grecii erau la fel de interesaţi de întreţinerea unor raporturi de bună
vecinătate cu şefii triburilor locale, deoarece fără bunăvoinţa lor nu puteau avea loc schimburi
comerciale regulate şi nici nu se asigura protecţia politică necesară cetăţii. Cu toate acestea,
mormintele în discuţie nu par, totuşi, getice.” Aceasta deoarece în zona litorală a Dobrogei, în
secolele V-III î.H. persistă inhumaţia, într-o vreme în care în restul regiunii, ca şi în întreaga lume
geto-dacică se generalizase ritul incineraţiei. E posibil, în viziunea lui Mihai Irimia, ca persistenţa
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inhumaţiei în această zonă să fie legată şi de unele tradiţii mai vechi, hallstatiene. Existenţa unor
triburi în această zonă este demonstrată şi de descoperirea unor monede de provenienţă grecească şi
donate muzeului de domnul Gularez Nicolae.
2.1.1.DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNITĂŢII TERITORIAL ADMINISTRATIVE
CE FACE OBIECTUL ACTUALIZĂRII P.U.G.
Comuna Topraisar nu este menționată la niciun capitol din Lista monumentelor istorice,
actualizată, aprobată cu Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor, actualizată în 2010.
Denumirea localității provine din turcescul TOPRACISARI care, în traducere, înseamnă
“pământ galben“ sau “cetatea de pământ“ în versiunea unor localnici de etnie tătară.
Alte interpretări ale denumirii localității Topraisar:
Numele localității provine de la Topraysar din limba tătară care a rezultat prin rotunjirea fonetică a
lui Top Rayis Hisar înseamnând Fortul Conducătorului/Conducătoarei Uniunii.
Top Rayis se traduce în limba română prin Conducătorul ales al Uniunii sau Președintele
Uniunii și pare a o desemna pe regina Tomiris sugerând totodată originea
cuvintelor Dobrogea și Tomis. Unele persoane cred că Topraysar ar fi derivatul lui Toprak
Hisar înseamnând Fortul de Pământ.
Satul Topraisar este atestat documentar din anul 1887, an în care au fost emise pentru
prima data acte de stare civila.
În prezent comuna este compusă din 4 localități:
- Topraisar- reședința de comună
- Biruința
- Movilița
- Potârnichea
În evidențele de la diferite recensăminte situația localităților componente de azi ale
comunei Topraisar aveau următoarele apartenențe administrative:
Anul 1895- plasa Mangalia
- com. Topraisar : Topraisar (Topra Sarî = Pământ galben)
Schitu (Mangea Punar)
- com. Movilița: Movilița (Musurat)
Biruința (Buiuk Muratan – Cuciuc Muratan)
Carlichioi
Ciatmalar
Urluchioi
Potârnichea – componentă com. Bărăgan
Anul 1926 – plasa Constanța
- com. Topraisar: Topraisar
Biruința
Potârnichea (Abdula)– componentă com. Bărăgan
Movilița- componentă oraș Techirghiol
Anul 1956 – raionul Negru Vodă
- com. Topraisar: Topraisar
Biruința
Potârnichea – componentă com. Bărăgan
- Comuna Movilița (Filimon Sârbu)- Movilița (Filimon Sârbu)
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Anul 1966- raionul Negru Vodă
- com. Topraisar: Topraisar
Biruința
Muratan
- Comuna Movilița- Movilița
Potârnichea
Anul 1968 (Legea 2/1968 de organizare teriorial-administrativă a României)
- com. Topraisar: Topraisar
Amzacea
Biruința
Movilița
Potârnichea
Anul 1989 (Legea 2/1989 de organizare teriorial-administrativă a României)
- com. Topraisar: Topraisar
Biruința
Movilița
Potârnichea
Conf.Decret- Lege 38/1990 se abrogă Legea 2/1989 și se revine la organizarea din Legea
2/1968 (pt. Județul Constanța a fost emisă și Decizia CJ nr. 35/1992) - com. Topraisar: Topraisar
Biruința
Movilița
Potârnichea
2.1.2. CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢILOR,
REPERE ÎN EVOLUŢIA SPAŢIALĂ A LOCALITĂŢILOR
Comuna TOPRAISAR are ca elemente caracteristice, semnificative următoarele:
- situarea în vecinătatea litoralului, parțial adiacent la teritoriul orașului Techirghiol.
- ponderea ridicată a terenului arabil din totalul suprafeței comunei: 91%, de unde și
caracterul predominant agricol.
- este mărginită la partea nordică de traseul Canalului Navigabil Dunăre Marea Neagră
- dispune de o mare varietate a funcţiunilor social-economice
- are o populație destul de mare, ocupând locul 10 din cele 58 comune ale județului, peste
media pe județ.
- are o evoluție demografică pozitivă în întreaga sa evoluție, inclusiv în ultimii 30 de ani,
când evoluția generală a fost negativă; pentru etapa de reglementare a PUG se prevede o
creștere demografică de cca 20%.
EVOLUŢIA LOCALITĂŢILOR DUPĂ ANUL 1990
Evoluția comunei a fost determinată de potențialul agricol al teritoriului, de vecinătatea cu
litoralul – care a generat o relativă diversificare a ocupării forței de muncă, inclusiv prin
navetism, precum și de existența unității militare.
- La recensământul din 2011:
- suprafața locuibilă medie / locuință = 45,17mp
- suprafața locuibilă medie/persoană = 15,78mp,
- număr persoane/ locuință = 2,86
- număr camere / persoană = 1,06
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2.2.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.2.1 AŞEZARE, LIMITE, VECINĂTĂŢI
Teritoriul comunei Topraisar ete situat în partea central-sudică a Judeţului Constanţa,
adiacent cu latura de nord la Canalul Dunăre – Marea Neagră.
Are ca vecinătăţi:
- la nord: comuna Cumpăna
- la nord-vest: comuna Bărăganu
- la vest: comuna Mereni
- la sud-est: comuna 23 August
- la nord-est: orașul Techirghiol
- la sud: comuna Amzacea
- la est: comuna Tuzla
Localitatea Topraisar are următoarele coordonate geografice :
4400 latitudine nordică
2827longitudine estică
2.2.2. CARACTERISTICILE RELIEFULUI
Teritoriul comunei Topraisar face parte din zona de podiș dobrogean cu altitudine redusă,
cu diferențe mici între părțile componente, înălțimi cuprinse îmtre 15-100m
În zona vetrelor localităților componente relieful este relativ plat, cu următoarele repere de
înălțime:
- Topraisar: cota de nivel +87,0 la nord și +83,0 la est
- Biruința: cota de nivel +82,0 la nord și +75,0 la sud
- Movilița: cota de nivel +82,0 la nord și +60,0 la sud/est
- Potârnichea: cota de nivel +85,0 la nord și +60,0 la sud/est
Sunt de remarcat câteva elemente de relief marcate și toponimic:
- Dealul Mohametcea
- Dealul Muratanul Mare
- Dealul Malul Bălții
- Dealul Biruinței
- Dealul Moviliței
- Movila lui Osman Facî
- Movila lui Straton
- Valea Derelei
- Valea Carlichioi
- Valea Beiolo
- Valea Mare
Văile au în general direcția spre est, având ca emisar coada Lacului Techirguiol, zona
Zarguzon.
Terenul este traversat de la nord la sud de canalul magistral de irigații Negru Vodă –
componentă de bază a sistemului de irigații a zonei de sud a județului, cu alimentare din
Canalul Dunăre- Marea Neagră prin stația de pompare de la Murfatlar.
Energia de relief este relativ scăzută în cea mai mare parte a teritoriului.
Teritoriul comunei este situat în partea de nord – est a Podișului Cobadin – Negru - Vodă.
Sub raport geomorfologic, relieful comunei Topraisar apare ca o zonă mai înaltă față de
regiunile înconjurătoare din vest, nord și est. Solurile ce se regăsesc pe teritoriul comunei
Topraisar fac parte din categoria cernoziomurilor (cernoziomuri ciocolatii, cernoziomuri
slab levigate, cernoziomuri carbonatice) și a rendzinele, categorie de soluri dezvoltate pe
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calcare, roca predominantă ce intră în alcătuirea unității colinare pe care este amplasat
teritoriul comunei.
Situarea comunei în interiorul podișului face ca influențele de tip pontic să nu fie resimțite.
Temperaturile medii anuale se situează în jurul valorii de 11 grade.
REŢEAUA HIDROGRAFICĂ
Așa cum s-a menționat și în capitolul anterior teritoriul comunei este traversat de canalul
magistral de irigații Negru Vodă, în prezent nefuncțional, și de Văile Carlichioi și Derelei
care au aport de apă numai din ploi.
Rețeaua hidrografică a comunei Topraisar este reprezentată de:
 Canalul Dunăre – Marea Neagră, situat în partea de nord a comunei;
 Canalul de irigații Negru Vodă, ce străbate comuna de la nord spre est (având
un canal principal și altele secundare, cu adâncimi variabile între 1 -3m și 8 m) ș
 Firele de vale ce străbat localitățile Biruința, Movilița, Potârnichea.
Pe teritoriul comunei, apele curgătoare sunt reprezentate de trei pâraie cu debite reduse,
fără însemnătate economică, precum și numeroase văi seci pe unde se scurge apa ploilor
sau cea provenită din topirea zăpezilor.
Cele trei pâraie sunt Musurat Deresi, Karlîkóy Deresí și Abdullah Deresí. Primele două sunt
tributare Lacului Techirghiol, ultimul își îndreaptă apele spre Canalul Dunăre – Marea Neagră.
 Musurat Deresi (Dereaua Musurat) și are izvorul în extremitatea sudică a
satului Movilița, aproape de șoseaua națională. Acest pârâu are o lungime de 7
km, o suprafață de 25 km2 și se varsă în Lacul Techirghiol. Traseul este
aproape drept și are un debit redus, uneori secând în verile secetoase. Înainte
de 1989, când irigațiile erau intense în această zonă, infiltrațiile de la canalele
de irigații asigurau un debit aproape constant și în perioada verii, acum însă,
lipsa irigațiilor determină apariția perioadelor cu debite foarte reduse în
perioadele din an când cad cele mai puține precipitații. Legătura dintre debit și
precipitații se observă și în ceea ce privește debitul maxim și cel minim. Deși
debitul este neînsemnat, oamenii au făcut în lungul pârâului unele amenajări
pentru reținerea apei, fie pentru udatul grădinilor sau iaz pentru pești.
 Karlîkóy Deresí (Dereaua Carlichioi) se formează prin unirea, în satul Biruința,
a Văii Topraisar cu Valea Muratanului. Pârâul are o lungime de 7 km, cu traseu
fără sinuozități și o suprafață de 90 km2. Debitul este redus, deoarece apa
provenea de la infiltrațiile canalului de irigații. În sezonul cald, acest pârâu este
lipsit de apă.
 Abdullah Deresí (Dereaua Abdullah) își are izvoarele în vestul localității
Potârnichea și curge prin vestul satului, având un debit foarte mic. Localnicii i-au
blocat traseul în dreptul satului utilizând apa pentru irigatul grădinilor, motiv
pentru care restul văii este lipsit de apă.
2.2.3.CLIMA
Clima judeţului Constanta prezintă anumite particularităţi, care o deosebesc de climatul
temperat continental din țara noastră, datorită poziţiei geografice, aspectelor de relief și
apropierea mării.
Circulaţia atmosferică are o influență puternică asupra climei în special în dreptul zonei maritime.
Se înregistrează ierni aspre și uscate datorate maselor de aer subpolar continental, veri
aride cu cantităţi reduse de precipitaţii datorate aerului tropical. Primăvara și toamna se
caracterizează prin precipitaţii cauzate de aerul umed mediteranian ce se deplasează în aceasta
regiune, făcând ca toamna sa fie lungă și frumoasă, iar primăvara mai rece, datorita rolului jucat
de apele mării în echilibrul termic.
Precipitaţiile reduse sunt caracteristice întregului judeţ, având în vedere că judeţul
Constanța reprezintă regiunea cu cele mai puţine precipitaţii din tara.
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Vânturile predominante bat iarna dinspre nord- est și sud- vest, iar vara dinspre sud- est,
uneori dinspre nord.
Vegetaţia și fauna este specifică și variata, deosebită de restul țării, în care pe lânga
specii central - europene apar numeroase specii endemice, pontice, balcanice si mediteraniene.
Teritoriul comunei Topraisar aparţine zonei de stepa, care a fost desţelenită si înlocuita prin
culturi de cereale si plante tehnice.
Datele climatologice caracteristice zonei:
A . TEMPERATURA AERULUI -

°C

Luna

Media
Minime
Zilnice

Valori
medii

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

B.

- 0,3
0,4
4,5
9,9
15,2
19,6
21,8
21,5
17,5
11,9
4,7
0,8

Media
Maxime
zilnice
1,4
3,0
0,3
11,9
17,5
21,0
23,5
23,5
19,2
14,9
8,2
2,3

- 2,2
- 2,2
1,4
7,0
12,5
17,4
20,1
18,5
14,9
7,9
2,2
- 0,8

Nr. Mediu
Zile geroase
< -10º C
8
6
2

Nr.
Nr.Mediu
Mediu
Zile vară
Zile iarnă > 25º C
< 0º C

3

4
11
9
3
4
6

- Temparatura maximă absolută : 39,2° C la 1988.07.06
- Temparatura minimă absolută : - 21° C la 1987.01.31
- Data medie a primului îngheţ ( minim 0º C ) – la 20 oct.
- Data medie a ultimului îngheţ -24.04
PRECIPITAŢII
Luna
Mediile lunare
Cantităţi maxime Nr. mediu zile
mm.
în 24 ore – mm. precipitaţii solide
Ianuarie
22
4
Februarie
16
5
Martie
33
3
Aprilie
30
1
Mai
32
Iunie
47
46
Iulie
25
42
August
24
27
Septembrie
31
Octombrie
27
Noiembrie
42
1
Decembrie
35
4
Anual
390
-Volumul maxim de precipitaţii căzute în 24 ore (46) s-a înregistrat la 13.08.1999
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C. UMEZEALĂ RELATIVĂ AERULUI
Ianuarie
83 %
Mai
76 %
Februarie
81 %
Iunie 77 %
Martie
81 %
Iulie
75 %
Aprilie
76 %
August 70 %

Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

78 %
80 %
84 %
85 %

REGIM EOLIAN - FRECVENŢA MEDIE PE DIRECŢII - %
Luna
N
NE
E
SE
S
SV
V
Ianuarie
0,8
12,0
10,0
8,8
5,8
5,5
11,1
Februarie
9,3
15,6
8,0
8,8
4,3
7,8
13,8
Martie
9,0
17,2
4,1
9,4
6,3
5,7
8,9
Aprilie
6,3
15,2
7,9
20,6
3,2
9,1
9,4
Mai
6,0
8,9
6,6
10,8
6,2
8,9
8,9
Iunie
6,5
11,0
11,4
13,4
4,6
6,2
10,8
Iulie
9,1
14,9
12,4
15,0
3,2
10,2
14,3
August
9,0
15,8
6,1
18,2
5,6
6,6
6,5
Septembrie 7,0
15,5
9,1
19,0
4,0
11,1
11,6
Octombrie 10,9
22,6
3,1
13,4
6,6
8,3
8,3
Noiembrie 10,2
18,9
3,6
8,0
4,8
3,5
13,0
Decembrie
9,4
19,0
1,8
4,9
4,6
9,4
17,1

NV
7,4
15,3
14,1
16,1
13,9
7,9
19,1
18,4
16,5
17,1
25,3
27,9

Calm
5,2
3,7
4,1
3,8
6,1
5,2
6,9
7,9
7,7
6,2
4,1
3,2

VITEZA MEDIE PE DIRECŢII – m / sec.
Luna
N
NE
E
SE
Ianuarie
6-10
6-10 1-5
1-5
Februarie
6-10
6-10 1-5
1-5
Martie
6-10
6-10 1-5
1-5
Aprilie
1-5
1-5
1-5
1-5
Mai
1-5
1-5
1-5
1-5
Iunie
1-5
1-5
1-5
1-5
Iulie
1-5
1-5
1-5
1-5
August
1-5
1-5
1-5
1-5
Septembrie 1-5
1-5
1-5
1-5
Octombrie
1-5
1-5
1-5
1-5
Noiembrie
6-10
6-10 1-5
1-5
Decembrie 6-10
6-10 1-5
1-5

NV
6-10
6-10
1-5
6-10
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

calm

D.

S
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

SV
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

V
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5
1-5

FRECVENŢA MEDIE A VÂNTURILOR PE DIFERITE PRAGURI DE TĂRII (%)
Luna
0-1

Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

2,8
3,7
4,1
3,8
6,1
5,2
6,9
7,9
7,7
6,3
4,1
3,2

1-5

52,0
15,4
51,6
55,0
58,2
62,0
64,6
68,0
65,5
61,3
56,7
51,5

6 - 10

42,7
41,8
41,4
40,1
35,0
32,3
28,1
23,9
26,3
31,8
38,0
43,2

11 - 15

16 - 20

1,0
2,6
2,0
0,8
0,5
0,2
0,2

0,4
0,2
0,6

0,4
0,5
0,8
1,7

0,1
0,1
20

21 - 24

0,0
0,0

25 - 28

29 -34

35 - 40

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

 pr. nr. 3/2016

 PUG COMUNA TOPRAISAR – ACTUALIZARE 

Notă: Frecvenţa mare a vântulrilor ( NE şi NV ) şi mai ales valoarea ridicată a vitezelor
medii ( între 6 – 10 m/sec.) reprezintă un potenţial energetic important încă nevalorificat
până în prezent , în condiţiile nivelului tehnic actual.
Notă : Se marchează o frecvenţă mică a fenomenelor de furtună puternică înregistrate la
intervale mari de timp (câţiva ani)
E. DURATA MEDIE DE STRĂLUCIRE A SOARELUI (ore)
Ianuarie
75
mai
260
septembrie
Februarie
110
iunie
292
octombrie
Martie
131
iulie
326
noiembrie
Aprilie
186
august
295
decembrie

249
170
99
90

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).

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
Ks = 0,12
- perioada de colt
Tc = 0,7 sec
- macrozona ,,7” de seismicitate.
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 2,0m pe firul văilor și 25-30m în zonele înalte.

Teritoriul administrativ ai comunei Topraisar este situat in partea de sud - est a județului,
în zona III- „ zona litoralului marin", zonă paralelă cu ţărmul mării, caracterizata prin
calcare sarmatice în sud, întrerupte de salba de lacuri litorale. Depozitele întâlnite sunt
constituite din calcare, argile și marne sarmatice, slab înclinate, acoperite de o covertură
de loess cu o grosime variabilă.
Solurile ce se regăsesc pe teritoriul comunei Topraisar fac parte din categoria
cernoziomurilor (cernoziomuri ciocolatii, cernoziomuri slab levigate, cernoziomuri
carbonatice) și a rendzinele, categorie de soluri dezvoltate pe calcare, roca predominantă
ce intră în alcătuirea unității colinare pe care este amplasat teritoriul comunei.

Reţeaua hidrografica este reprezentata de: canalul Dunăre Marea Neagra situat in
partea de nord a comunei, canalul de irigaţii Negru Vodă, ce străbate comuna de la nord
spre sud și firele de vale ( derea ) ce străbat localităţile Biruinţa, Movilița și Potârnichea.

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.
RISCURI NATURALE
Comuna Topraisar figurează în anexa Legii nr. 575/ 2001, prin care s-au aprobat zonele
de risc natural, cu probleme în acest sens, la poziția 505, cu risc de inundații pe torenți. La
categoria de generatori de risc de inundații sunt:
- Valea Derelei – care trece prin partea de sud a vetrei satului Movilița și are ca emisar
coada Lacului Techirgiol.
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- Valea Carlichioi – care trece prin partea de sud a vetrei satului Biruința și are ca emisar
coada Lacului Techirgiol.
- prin partea de vest a vetrei satului Potârnichea trece o vale care constituie colector
pluvial pentru zonă, având ca emisar Canalul Dunăre-Marea Neagră; aceasta are aport de
apă numai la ploi și nu se semnalează evenimente (inundații, eroziuni) generate de
această vale.
În partea de est a teritoriului administrativ al comunei se află lacul Techirghiol, cu
resurse terapeutice apă sărată şi nămol saprofelic. Aportul de apă dulce din subteran,
datorat sistemului de irigaţii a dus la ridicarea nivelului apei freatice, periclitând calitătile
lacului. Un alt factor negativ asupra apei lacului îl constituie substanţele chimice,
pesticidele, etc. folosite în agricultură.
Lucrările de barare a zonei de la coada lacului, care pe lângă aportul de apă dulce din
cele două văi avea ca sursă de apă dulce și izvoare, ca și desființarea sistemului de
irigații din terenurile aferente lacului, au dus la ameliorarea salinității lacului și
ameliorarea calității nămolului sapropelic.
2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU
Relaţiile în teritoriu ale comunei şi ale localităţilor sale componente sunt rezultate din:
a)- apartenenţa la sistemele teritoriale şi economice
b)- situarea pe traseele rutiere
c)- vecinătăţile administrative
a - Comuna se află integrată în sistemul funcţional teritorial litoral prin participarea la
asigurarea bazei agroalimentare pentru localităţile urbane şi pentru localităţile turistice din
zonă.
b - Teritoriul comunei este traversat de traseul DN 38, care face legătura între
Constanţa şi punctul de trecere a frontierei de la Negru Vodă.
b - ComunaTopraisar are următoarele vecinătăţi :
- la nord: comuna Cumpăna
- la nord-vest: comuna Bărăganu
- la vest: comuna Mereni
- la sud-est: comuna 23 August
- la nord-est: orașul Techirghiol
- la sud: comuna Amzacea
- la est: comuna Tuzla
Localitatea Topraisar are următoarele coordonate geografice :
4400 latitudine nordică
2827longitudine estică
2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE
2.4.1 Activităţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestări servicii.
Activitatea industrială pe teritoriul comunei este scazută; există o staţie de prelucrare
a laptelui (TOPLACER) şi o platformă de întreţinere a canalului. Activitatea de
construcţii este de mică amploare și se referă la activitatea de construire locuințe
individuale.
2.4.2. Activităţi agricole.
În teritoriul comunei se desfăşoară activităţi derivate mai ales din potențialul agricol al
teritoriului comunei, care constă în terenuri arabile, și pășuni - pe terenuri în pantă sau cu
stratul vegetal mai subțire- care favorizează creșterea animalelor.
Caracteristica economica predominantă pentru comuna Topraisar este agricultura,
majoritatea populației fiind implicată în acest sector.
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Comuna Topraisar, cu localitățile componente Biruința, Movilița și Potârnichea, a constituit
permanent un centru economic cu caracter agricol.
Comuna Topraisar, are o economie exclusiv agrară, profilul agricol predominant este dat
de producţia vegetală şi creşterea animalelor.
Din suprafaţa totală de 14.699,66ha. au folosinţă agricolă cca 90%.
În activitatea agricolă este angrenată majoritatea forței de muncă active din comună, fie
în cadrul unor firme cu profil agricol (agrar sau zootehnic), fie în agricultura de subzistență
practicată în loturile individuale sau în curțile proprii.
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.
- Condițiile locale favorizează practicarea apiculturii.
Aşa cum rezultă din datele recensământului agricol din 2011 din cele 1107 exploataţii
agricole înregistrate, 87% au teren sub 1ha şi 9% au teren între 1-20ha şi numai 2% au
suprafeţe peste 100ha.
Această evidență subliniază gradul de fărămițare a suprafeței agricole și ca rezultat
eficiența redusă la exploatarea terenului.
La recensământul agricol din 2010 și în evidențele Primăriei Topraisar pentru anul 2015
s-a înregistrat următoarea situaţie a animalelor:
-

categoria
Bovine
Ovine
Caprine
Porcine
Păsări
Cabaline
Fam. albine

conf. recens.2010
conf. evidențe primărie 2015
619
1800
1430
3955
696
1505
734
1640
272315
153
698

Din datele furnizate de Primăria Topraisar situaţia suprafeţei din teritoriul administrativ are
următoarea alcătuire:
Teritoriul
u.a.t.

agricol
drumuri,
canale

curți,
construcții

neproductiv

25
0,2

76
0,5

926
6,3

14
0,1

TDS-MApN

vie

355
2,4

TOTAL
păduri

pășune

13.079
89

ape

arabil

ha
%

categorii de folosință
neagricol

225
1,5

14.700
100

Sistemul de irigații de pe raza comunei nu mai este funcțional, cu toate că teritoriul
comunei este traversat de la nord la sud de canalul magistral Negru Vodă – nefuncțional care este racordat la Canalul Dunăre- Marea Neagră prin stația de pompare de la
Murfatlar.

23

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

 pr. nr. 3/2016

 PUG COMUNA TOPRAISAR – ACTUALIZARE 

Sistemul de irigație de pe terenurile din comună este dezafectat în cea mai mare parte.
De aceea se impune construirea unui nou sistem de irigații care să ducă la creșterea
productivității agricole.
In structura suprafetei cultivate si a productiei vegetale, cele mai mari ponderi le dețin
culturile de grâu, porumb, plantele furajere.
Potrivit surselor din cadrul Primariei Topraisar, principalele tipuri de culturi au fost:
- prasitoare: floarea soarelui, porumb
- paioase: orzoaica, grau, orz
- tehnice: rapita
2.4.3.Transporturi
-transporturi rutiere:
- Comuna este situată pe un drum național – DN 38 – care nu are mari generatori de trafic
pe traseu sau la cele două capete.
Pe teritoriul comunei nu există activități economice legate de transporturile rutiere.
- transporturi feroviare
Pe teritoriul comunei nu există linie de cale ferată; stația CF cea mai apropiată este la
Cobadin – la 20km distanță pe șosea , sau halta Ciobănița – la 15km spre vest.
- transporturi navale
Pe teritoriul comunei Topraisar nu se află nici o suprafață de apă utilizabilă pentru
navigație. La limita de nord se află Canalul Navigabil Dunăre- Marea Neagră, dar care nu
este abordabil în această zonă din cauza diferenței de nivel dintre mal și nivelul apei, de la
cca +50m la +7,50.
LISTĂ UNITĂȚI ECONOMICE
Pe raza comunei functioneaza un număr de 197 societăţi comerciale, asociații familiale și
persoane fizice autorizate, din care 25 societăţi sunt cu profil agricol.
Din evidențele primăriei rezultă că sunt înregistrați 197 agenți economici din care:
- în satul Topraisar: 132 agenți economici, din care 104 societăți comerciale
- în satul Biruința: 13 agenți economici, din care 7 societăți comerciale
- în satul Movilița: 37 agenți economici, din care 25 societăți comerciale
- în satul Potârnichea: 15 agenți economici, din care 11 societăți comerciale
2.4.4. Activităţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestări servicii
Activitatea industrială pe teritoriul comunei este scazută; există o staţie de prelucrare a
laptelui (TOPLACER) şi o platformă de întreţinere a canalului. Activitatea de construcţii
este de mică amploare și se referă la activitatea de construire locuințe individuale.
Alte unități cu profil industrial sunt o moară și o fabrică de răcoritoare – nefuncționale în
prezent.
Comert – servicii
In sfera comertului si a serviciilor, pe raza comunei Topraisar activeaza 18 agenti
economici-societati cu raspundere limitată, dar și asociații familiale. Ponderea cea mai
mare o au societatile comerciale care au ca obiect de activitate principal comertul cu
amanuntul. Produsele comercializate în cadrul acestora sunt de provenienta externă
teritoriului comunei Topraisar. Exista o piață de legume – fructe în Topraisar pentru a
asigura desfacerea producției proprii în comună.
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În satul Topraisar majoritatea unităților comerciale și de servicii sunt amplasate adiacent la
strada principală - Șoseaua Națională.
Turismul
Activitatea turistica este inexistenta pe teritoriul comunei Topraisar. Aici nu au fost
construite inca pensiuni agroturistice si nici alte spatii de cazare turisti nu exista. Comuna
nu dispune de un potential turistic deosebit. Se poate valorifica insa potentialul agroturistic
dat de o natura nepoluata precum si de vecinătatea cu litoralul.
Comuna Topraisar nu este menționată în PATN secțiunea VIII – zone cu resurse turistice
– aprobat cu Legea 190/2009.
2.4.5. Echipare şi dotare urbană, instituţii
- calitatea de reşedinţă a comunei conferă satului Topraisar activităţi de coordonare şi de
servire a locuitorilor, care ocupă un număr de activi în raport cu mărimea populaţiei, gama
şi calitatea serviciilor prestate.
 Administraţie
- Primãria–amplasată în localitatea reşedinţă de comună–Topraisar– str.Școlii nr.15
- Poliţie – în Topraisar
Comuna Topraisar face parte din asociații care au ca scop dezvoltarea potențialului rural:
- Grupul de acțiune locală – Constanța Sud – împreună cu orașul Negru Vodă și
comunele Agigea, Amzacea, Chirnogeni, Comana, Mereni, Pecineaga.
- Asociația de dezvoltare intercomunitară ,,Dobrogea”.
- Asociația comunelor din România

 Învãţãmânt

Instituţii de învăţământ din comună: 8
Grădiniţa cu orar normal Topraisar
Grupul Şcolar Topraisar
a.
Şcoala cu clasele I-IV
b.
Şcoala cu clasele V-VIII
c.
Liceu (specializări: Ştiinţe ale naturii, Protecţia mediului)
d. Şcoala de arte şi meserii (meserii: Lucrător în gospodăria ecologică, Tâmplar universal,
Lucrător în alimentaţia publică)
Grădiniţa cu orar normal Biruinţa
Şcoala cu clasele I – VIII Biruinţa
Grădiniţa cu orar normal Moviliţa
Şcoala cu clasele I-VIII Moviliţa
Grădiniţa cu orar normal Potîrnichea
Şcoala cu clasele I-IV Potîrnichea
Număr total de elevi: 905
Număr total de cadre didactice: 67
Din care – profesori: 37
învăţători: 17
educatori: 13
Număr de cadre didactice care locuiesc în: - localitate: 8
- în afara localităţii: 59
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 Sănătate
Număr de cabinete medicale din comună: 3
Număr de farmacii: 4
Număr de cadre sanitare din comună: 10
Din care:
 medici: 5
 asistenţi: 4
 farmacişti: 1
Asistenţa în regim de urgenţă (salvarea) este asigurată de staţia de salvare Constanța.
Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de un specialist, iar deşeurile de natură
animalieră, precum şi neutralizarea lor este asigurată de o societate de profil.
 Culte
Topraisar:
-biserică ortodoxă
-capelă militară – în incinta UM
- geamie (construită în 1910)
- biserica adventistă de ziua a șaptea
- biserica apostolică penticostală
Biruința
- biserică ortodoxă
- geamie (construită în 1860)
Movilița
- biserică ortodoxă
- geamie
Potârnichea
- biserică ortodoxă
 Cultură
În fiecare din cele 4 localități ale comunei există câte un cămin cultural, din care cel din
Potârnichea fără utilizare.
 Comerţ, servicii
Există spații comerciale amenajate în fostele magazine ale cooperației din satele comunei,
precum și în parte a construcțiilor de locuit dinspre stradă prin transformare de camere de
locuit sau prin extindere sau în construcții anexă ale locuințelor. Acestea au în cea mai
mare parte profil alimentar.
Adiacent la Șoseaua Națională au fost construite mai multe spații comerciale în magazine
mixte, dar mai ales cu profil alimentar.
 Sport, spații verzi, locuri de joacă pentru copii
Pe teritoriul comunei se află un teren de sport în vatra satului Topraisar, fără amenajări cu
vestiare, dușuri, grupuri sanitare, gradene pentru spectatori, împrejmuire, eventual cu pistă
de alergări.
În vecinătatea acestui teren se află și un spațiu verde de agrement amenajat.
Mai există un teren de sport aferent grupului școlar, echipat cu clădire pentru vestiare,
dușuri.
Din celelalte sate ale comunei numai la Biruința există o amenajare minimală pentru un
teren de fotbal la intrarera în sat dinspre vest.
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În satul Topraisar, adiacent la terenul amenajat pentru fotbal există un spațiu verde
amenajat ca parc, pentru agrement, echipat cu alei, bănci.
Terenul aferent văilor ce traversează satele Biruința și Movilița nu sunt amenajate ca spații
verzi; pe malul firului de vale există vegetație spontană, specifică zonelor cu exces de
umiditate.
În satul Movilița pe firul de vale ( Valea Derelei) sunt porțiuni unde se formează ochiuri de
apă.
Satul Potârnichea este traversat prin partea sa vestică de un fir de vale, care generează
maluri cu teren accidentat, râpe.
2.5 POPULAŢIA . ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE
2.5.1. Populaţia actuală
Populaţia comunei însuma 5533 locuitori la recensământul din 2011, din care:
- în satul Topraisar: 3238 locuitori
- în satul Biruința: 765 locuitori
- în satul Movilița: 1010 locuitori
- în satul Potârnichea: 520 locuitori
Ca mărime a populației comuna Topraisar se situează pe locul 10 din 58 comune.
2.5.2. Evoluţia populaţiei
Populaţia comunei, repartizată pe localităţi la recensăminte, a avut următoarea evoluţie:
Anul
total
Topraisar Biruința
Movilița
Potârnichea
1902
1982
865
149
691
277
1912
2513
1248
325
686
257
1930
3341
1683
441
650
567
1941
3412
1706
427
658
621
1948
3979
1948
688
673
670
1956
4471
2413
700
671
687
1966
5418
3177
756
805
680
1977
5363
3431
682
761
489
1992
5018
3227
597
766
428
2002
5457
3268
766
939
461
2011
5533
3238
765
1010
520
evoluția populației
6000

5418

populația

5000
4000
3000
2000

1982

2513

3341

3412

3979

5363

4471

5018

5457 5533

1000
0
1902

1912

1930

1941

1948

1956

1966

1977

1992

2002

2011

anul

Din datele recensământului din 2011, pentru comuna Topraisar 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.:
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COMPONENŢA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ
grupă
vârstă
0-4
5-19
20-29
30-64
65-74
peste 75
TOTAL

Comuna Topraisar
Nr.
%
399
7,2
1086
19,6
785
14,2
2561
46,4
423
7,6
279
5,0
5533
100

Județ
%
5,6
15,4
14,0
51,3
8,0
5,7
100

România
%
5,2
16,2
13,3
49,2
8,9
7,2
100

60
50
40
Topraisar

30

judet

20

Romania

10
0
0-4ani

5-19ani

20-29ani

30-64ani

65-74ani

peste 75ani

2.5.3. Componenţa populaţiei:
pe naţionalităţi
- română ------------------ 83%
- tătară ------------------ 6,5%
- altele + nedeclarate 10,5%
pe religii
- ortodoxă -------------------- 82,3%
- musulmană ----------------- 6,8%
- altele +nedeclarate--------10,9%
2.5.4. Locuire
La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011 pentru comuna Topraisar au fost
consemnate următoarele date, comparate cu cele din recensământul din 2002:
Recensământ 2002
Recensământ 2011
comuna
Medie rural judeţ comuna
Medie rural judeţ
Populaţie stabilă
5457
5533
Nr. locuinţe
1711
1933
Nr. camere
4789
5785
Nr. gospodării
1657
1821
S. locuibilă
62462
87325
Nr.locuitori/locuință
S locuibilă/ locuitor
Nr. locuitori/cameră
-

3,19
11,45
1,14

2,81
10,80
1,07

2,86
15,78
0,96

2,84
17,95
0,86

Din fişa statistică a comunei pentru anul 2015 reiese şi dinamica populaţiei în comună:
o Stabiliri de reşedinţă în comună: 133
o Plecări cu reşedinţa din comună : 97
o Decedaţi: 50
o Născuţi: 77
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Pentru anul 2015 ar rezulta un spor de 63 persoane.
Datele statistice – sursă DJS – menționează o populație de 6152 pentru anul 2015.
Situația echipării edilitare a locuințelor:
- echiparea cu baie
localitate
în locuință în afara locuinței
fără baie
Topraisar
720
19
416
Biruința
87
4
134
Movilița
195
7
149
Potârnichea
39
161
- echiparea cu apă și canalizare
localitate
cu apă
cu canalizare
Topraisar
1103
816
Biruința
210
133
Movilița
330
264
Potârnichea
123
42
2.5.5.Resursele de muncă şi populaţia ocupată
La recensământul populației din 2011 au fost înregistrate următoarele date referitoare la
situația forței de muncă din comună:
- activi: 1888 (1088 masculin)
- șomeri: 98 (conf. evidența primărie-408)
pe grupe de activitate:
-agricultură, silvicultură, pescuit -------------------- 713
- ind. alimentară ------------------------------------------ 28
- reparații mașini ------------------------------------------ 44
- construcţii ----------------------------------------------- 192
- comerţ --------------------------------------------------- 218
- transport, depozitare --------------------------------- 94
- alim. publică -------------------------------------------- 29
- administraţie publică, sigurări sociale ------------- 127
- învăţământ ---------------------------------------------- 46
- alte activităţi --------------------------------------------- 397
Din analiza situaţiei populaţiei pe grupe de vârstă rezultă că grupa de vârstă activă (2064ani) reprezintă 62,5% din totalul populaţiei, ceeace înseamnă un număr de 3346
persoane de vârstă activă.
Din acestea numai 56 % sunt înregistraţi ca activi.
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.
În evidențele recensământului sunt înregistrați 98 șomeri, adică 1,8% din populație, iar în
fișa statistică a comunei pentru anul 2015 sunt menționați 80 șomeri.
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 asupra populaţiei
poate ajuta formularea programelor de dezvoltare, intervenţii justificate şi eficiente în
dezvoltarea comunei.
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2.6.CIRCULAŢIA
2.6.1. Circulaţia rutieră
Circulaţia rutieră se face în principal pe DN38 – Agigea-Negru Vodă, care traversează
satele Movilița și Topraisar, şi are un caracter predominant de circulaţie de tranzit.
Prin DJ 381 se asigură legătura cu satul Potârnichea și cu localități din vestul comunei, iar
prin DJ391 se asigură legătura Topraisar cu satul Biruința și cu localități de la est și de la
vest de comună. Mai există și Dc 1A, care constituie un fragment al fostului DN 38 spre
Straja, declasat prin schimbarea traseului DN 38.
În zona de traversare a DN 38 prin localitățile Movilița și Toprisar traficul de tranzit se
suprapune cu traficul local, care înseamnă nu numai circulație mijloace auto ci și circulație
căruțe, tractoare, pietoni, bicicliști.
Transportul de persoane se efectuează cu autobuze şi microbuze, prin mai multe linii, pe
direcția Negru Vodă – Constanța.
Distanța dintre reședința de comună și celelalte sate componente:
Topraisar-Biruința: pe DJ 391- 5km
Topraisar- Movilița: pe DN 38-4,5km
Topraisar- Potârnichea: pe DN 38-4km+DJ 381-5km
Reţeaua stradală existentă în comună are o lungime de 72,97 km, din care:
 Topraisar – 35,63 km:
- traseu DN 38-asfaltat-3,22km
- traseu DJ 391- asfaltat – 1,14km
- străzi asfaltate – 15,56km
- străzi pietruite – 15,71 km;
 Biruința – 12,00 km:
- traseu DJ 391- asfaltat – 1,15km
- traseu DJ 391-pietruit – 0,60km
- străzi asfaltate – 1,65km
-străzi pietruite – 8,60 km;
 Movilița – 15,43 km:
- traseu DN 39 – asfaltat – 1,50
- străzi asfaltate – 0,71km
-străzi pietruite – 11,63 km;
-străzi de pământ – 1,60 km.
 Potârnichea – 9,91 km:
- traseu DJ 281- asfaltat – 1,75km
-străzi pietruite – 7,00 km;
-străzi de pământ – 1,16 km.
Localitățile comunei Topraisar au acces curent la servicii de nivel zonal sau județean
ale unităţilor existente în Municipiul Constanța.
2.6.2. Circulaţia feroviară
Pe teritoriul comunei nu există linie de cale ferată; stația CF cea mai apropiată este la
Cobadin – la 20km distanță pe șosea , sau halta Ciobănița – la 15km spre vest.
2.6.3. Circulaţia navală
Pe teritoriul comunei Topraisar nu se află nici o suprafață de apă utilizabilă pentru navigație. La
limita de nord se află Canalul Navigabil Dunăre- Marea Neagră, dar care nu este abordabil în
această zonă din cauza diferenței de nivel dintre mal și nivelul apei, de la cca +50m la +7,50.
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2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL
Suprafaţa intravilanului aprobată prin P.U.G. pr.nr. 38/1998 a fost de 966,74 ha din care:
- în vatra satului Topriasar: 392,40ha+109,56 ha (TDS)
- în vatra satului Biruința: 96,01ha+27,00ha (TDS)
- în vatra satului Movilița: 144,27ha
- în vatra satului Potârnichea: 128,93ha
- în trupuri izolate: 68,57ha
Pentru stabilirea suprafețelor existente ale vetrelor satelor și ale trupurilor izolate au fost preluate datele
din cadastrele efctuate după anul 2007, realizate în coordonate STEREO 70.
Din analiza tabelului de mai jos rezultă că există diferențe între suprafețele luate în
considerare în PUG 1999 – corespunzătoare cu suprafața din evidențele agricole înainte de 1989 și suprafața măsurată în format digital.
De asemenea au rezultat diferențe la suprafața totală rezultată din modificarea limitei
administrative a teritoriului comunei.
TABEL TRUPURI COMPONENTE ALE INTRAVILANULUI – PUG 2016
trup
denumire
Suprafata -ha
2016
PUG 1998 Exist STEREO 70
A
Vatra Topraisar
392,40
465,10
PUZ depozitare vest
(3,00)
B
Vatra Biruința
96,01
133,52
C
Vatra Movilița
144,27
166,64
D
Vatra Potârnichea
128,93
123,43
1
s.c. Agigea-grajduri
0,20
0,49
Cimitir creștin-Potârnichea
2
1,05
0,40
3
SPP1
0,09
0,04
4
SPP1
0,02
0,02
5
SPP
0,03
0,03
6
SP1
0,02
0,03
7
SPP4
0,06
0,06
8
SPP
0,04
0,04
9
SPP
0,01
0,01
S.C. SUINPROD
10
13,45
13,76
11
Bazin SNIF
?
1,68
Cimitir turcesc abandonat
12
1,35
1,35
13
Bazin compensare
0,81
0,12
TOPLACER-sediu fermă
14
0,20
0,20
15
SPP
0,60
0,60
16
Stație de pompare
0,25
0,17
Bazin compensare
17
0,20
0,12
18
Fermă zoo
2,50
7,23
Bazin compensare
19
0,51
0,51
20
Bazin dejecții Avicola
0,20
0,56
21
Sediu fermă
0,65
0,77
Bazin compensare
22
0,20
0,01
23
SPP
0,20
0,20
24
Sediu fermă Toplacer
0,31
1,19
25
Ferma Zarguzone
0,25
0,72
26
SP-RAJA
0,04
0,04
27
SPP
0,28
0,34
28
SP-RAJA
0,24
0,24
29
SP-RAJA
0,04
0,04
30
SP-RAJA
0,04
0,04
31
SP-RAJA
0,04
0,04
32
Sectie tractoare
0,75
0,68
33
Depozit furaje –Biruința
3,10
4,61
34
Cimitir musulman Biruința
2,20
1,37
35
Sediu fermă Toplacer
0,25
0,25
36
Bazin compensare
0,55
0,77
TOTAL
792,34
927,42

31

Observații
Propus
468,10
Înglobat în A
133,52
166,64
123,43
0,49
0,40
0,04
0,02
0,03
0,03
0,06
0,04
0,01
13,76
1,68
1,35
0,12
0,20
0,60
0,17
0,12
7,23
0,51
0,56
0,77
0,01
0,20
1,19
0,72
0,04
0,34
0,24
0,04
0,04
0,04
0,68
4,61
1,37
0,25
0,77
930,42
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INCINTE AGRICOLE EXISTENTE PE TEREN– necuprinse în evidența PUG 1998 – NU SE INCLUD ÎN INTRAVILAN
a
Triunghi vest Potârnichea
2,52
Est Potârnichea- cot DJ381
b
2,09
c
Incintă nord Movilița
0,34
d
Incintă nord/est Movilița
1,74
e+e1 Incintă est Movilița (160m intr)
1,52
Incintă est Movilița(S-100m DN)
f
0,28
Incintă est Movilița(N-400mDN)
g
0,24
Incintă nord Topraisar (E-DN)
h
0,32
Incintă nord Topraisar (V-DN)
i
0,76
Incintă exploatație agricolă
j
0,14

2.7.2. Bilanţuri teritoriale
BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI TOPRAISAR
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ZONA FUNCŢIONALĂ
LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
UNITĂȚI DE PRODUCȚIE, DEPOZITARE
CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO
GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE
TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (MApN, MAI)
CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT (rețea stradală)
SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT, PROTECȚIE
CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
TEREN AFERENT CANALULUI DE IRIGAȚII
TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
TOTAL

EXISTENT
HA
%
220,93
48
7,07
1
5,90
1
52,82
12
4,50
1
1,83
60,58
13
53,69
12
6,89
1
22,13
5
1,90
26,86
6
465,10 100

BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI BIRUINȚA
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ZONA FUNCŢIONALĂ
LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO
GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE
REȚEA STRADALĂ
SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT, AGREMENT
CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
TEREN AFERENT FIRULUI DE VALE
TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
TOTAL

EXISTENT
HA
%
68,07
51
1,52
1
6,99
5
2,63
2
0,23
12,90
10
0,02
7,33
6
3,41
3
30,42
22
133,52 100

BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI MOVILIȚA
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ZONA FUNCŢIONALĂ
LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
CANTON DRUMURI NAȚIONALE
CENTRE AGRO-ZOO, PRODUCȚIE, DEPOZITARE
GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE
REȚEA STRADALĂ
SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT, AGREMENT
CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
TEREN AFERENT FIRULUI DE VALE (derea)
TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
TOTAL

32

EXISTENT
HA
%
89,07
54
1,76
1
0,44
13,43
8
2,07
1
0,49
21,52
13
0,06
9,79
6
3,51
2
24,50
15
166,64 100
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BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI POTÂRNICHEA
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ZONA FUNCŢIONALĂ
LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
CENTRE AGRO-ZOO, PRODUCȚIE, DEPOZITARE
GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE
REȚEA STRADALĂ
SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT
TEREN AFERENT FIRULUI DE VALE
CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
TOTAL

EXISTENT
HA
%
51,45
42
1,54
1
11,67
10
0,50
0,06
15,84
13
2,52
2
16,36
13
23,49
19
123,43 100

2.7.3 Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale
A. Zona de locuit
Cele patru localități componente ale comunei au drept caracteristici comune:
- vatra satelor își menține limitele de peste 50 ani
- structură stradală relativ omogenă, rectangulară
- media suprafețelor în curți peste 2.100mp
- există multe curți libere în intravilan ( de la cca 5% în Topraisar la 25% în Potârnichea)
- există spații libere în intravilan, mai ales în fostele zone cu activități economice,
constituind rezervă disponibilă pentru eventuale noi unități economice
- s-au făcut parcelări noi pentru locuințe, în curs de construire.
Există și diferențe în ceeace privește configurația zonei de locuit:
- satele Biruința, Movilița și Potârnichea au un relief mai pronunțat determinat de faptul că
sunt traversate de fire de vale cu potențial inundabil.
- satele Topraisar și Biruința se află pe traseul DN 38, ceeace le conferă o accesibilitate
mai mare în raport cu celelalte sate ale comunei.
Au fost emise autorizații de construire:
- în anul 2012: 15
- în anul 2013: 19
- în anul 2014: 13
- în anul 2015: 22
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B. Zona activităţilor economice
- Localitatea Topraisar are în vatră trei zone cu activități economice, cu profil agrozootenic:
- în partea de nord-est, la intrarea dinspre Constanța
- în partea de vest
- la sud
În zonele de la nord-est și vest există disponibil de teren rezultat mai ales din dezafectarea
unor unități ce au aparținut fostului CAP sau IAS.
- în localitatea Biruința există o zonă cu activități agro-zootehnice situat în partea de sud a
satului, zonă care în prezent este ocupată parțial, prezentând disponibilități pentru
eventuale noi activități.
- în localitatea Movilița există o zonă cu activități agro-zootehnice situat în partea de
nord/est a satului, și o altă zonă cu activități agro-zootehnice în partea de sud/vest.
În ambele zone există disponibil de teren pentru alte activități economice.
- în localitatea Potârnichea există o zonă cu activități agro-zootehnice în partea de est a
vetrei satului; ca și în cazul celorlalte sate componente ale comunei și aici există disponibil
de teren utilizabil pentru alte activități economice.
În teritoriul administrativ al comunei există mai multe incinte cu activități economice incluse
în trupuri izolate ale intravilanului, preluate din PUG anterior, precum și mai multe incinte
(10 incinte) cu activități economice cu profil agrozootehnic executate în terenuri situate în
teritoriu și neincluse în intravilan, fiind construite conform prevederilor Legii 50, art.3, al.1
lit.h:
Art.3
(1) Constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice,
pentru infrastructura de orice fel sau de oricare alta natura se pot realiza numai cu respectarea
autorizatiei de construire, precum si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor,
pentru:
h) lucrari de constructii cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si
panouri de afisaj, firme si reclame, copertine si pergole situate pe caile si spatiile publice, anexe
gospodaresti, precum si anexele gospodaresti ale exploatatiilor agricole situate in extravilan;

Toate zonele delimitate prin PUG ca fiind cu activități economice și care au făcut parte din
incinte ale unor foste unități economice de tip IAS, CAP și care în prezent prezintă un grad
de ocupare redus este indicat să facă obiectul unor proiecte în faza PUZ pentru a clarifica
situația disponibilităților de teren din punct de vedere juridic, economic, edilitar și al
accesului și posibilităților de echipare cu utilități și a pune în evidență astfel suprafețele
apte de a primi alte activități economice.
C. Spaţii verzi
În satul Topraisar- reședință de comună- cu o populație de 3200 locuitori, există un spațiu
amenajat ca parc și alături de acest și un teren de sport, în zonă ușor accesibilă de
populație. De asemenea există un teren de sport în zona liceului tehnologic (pe suprafață
betonată) și încă un teren de sport amenajat în partea de vest a vetrei satului.
În ceeace privește asigurarea indicelui de spațiu verde pe locuitor trebuie ținut seama de
specificul rural, în care curțile au în medie 2200mp, din care construcțiile (locuință, anexe,
platforme, parcaj) ocupă sub 1/3 din suprafață și restul este spațiu plantat utilizat mai ales
ca grădină de zarzavaturi și legume, vie, plantație cu pomi fructiferi;
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În satul Biruința: există un scuar amenajat în partea centrală a satului
În satul Movilița: există un scuar amenajat în partea centrală a satului
În satul Potârnichea: nu există spații verzi amenajate
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
Aşa cum se arată în capitolul privind caracterizarea zonei de locuit, cele mai multe din
obiectivele de interes public sunt grupate în partea centrală a satelor.
În satul Topraisar: există două zone în care se concentrează dotările de interes comunal
și local:
- în zonă situată pe stradă diferită de traseul de traversare al DN 38, și unde se află
primăria, școala primară, biserica, geamia.
- în zonă adiacentă la traseul de traversare a satului de către DN 38, și unde se află liceul,
spații comerciale, cabinete medicale, cămin cultural, poliția, benzinărie, etc.
În satul Biruința: zona cu dotări de interes local se află grupate în partea centrală a vetrei
satului: scoala, grădinița, căminul cultural, biserica, magazin, cabinet medical.
În satul Movilița: în zona cu dotări de interes local situată pe stradă locală, diferită de
traseul de traversare al DN 38, se află grupate școala, grădinița, căminul cultural, cabinetul
medical, magazine și biserica.
În satul Potârnichea: zona cu dotări de interes local se află grupată în partea centrală
avetrei satului; aici se află școala, grădinița, cabinetul medical, căminul cultural, magazin.
2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE
Comuna figurează în Legea nr.575 /2001 privind zonele cu riscuri naturale la anexa 5 –
u.a.t. afectate de inundații – pe torenți.
Vatra satului Topraisar se află pe teren plat și nu este traversat de fire de vale.
Vatra satului Biruința este traversată pe partea sudică de la sud/vest spre vest de firul văii
Carlichioi (care este o continuare a văii Amzacea) și de un fir de vale pe direcția nord/sud,
care are capătul sudic în valea Carlichioi. Valea Carlichioi se varsă în coada Lacului
Techirghiol – zona Zarguzon.
Firul de vale ce traversează vatra de la nord la sud poate căpăta caracteristici de torent.
Vatra satului Movilița este traversată de un fir de vale (Valea Derelei) pe partea de vest, fir
vale care apoi mărginește vatra satului spre sud; este un fir de vale cu aport permanent de
apă și care chiar formează un luciu de apă care ajunge la o lățime de cca 25m.
Ca și Valea Carlichioi, Valea Derelei are capătul în coada Lacului Techirghiol (zona
Zarguzon). Valea Derelei poate căpăta caracteristici de torent pe zona de traversare pe
direcția nord/sud.
Vatra satului Potârnichea este traversată de un fir de vale cu aport permanent de apă pe
direcția sud/nord, Valea Potârnichea, cu deversare în Canalul Dunăre- Marea Neagră, în
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dreptul fostei localități Straja. Firul de vale ce traversează vatra de la sud la nord poate
căpăta caracteristici de torent
Traseul acestor văi în zona de traversare a vetrelor satelor are un risc potențial de
inundare, cu toate că de-alungul timpului nu a produs evenimente deosebite.
Pentru a evita și pe viitor riscul de inundație este necesară menținerea secțiunii de
scurgere neobturat.
2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ
Sistemele de alimentare cu apă al localităților Topraisar și Biruința și sistemul de
canalizare din localitatea Topraisar sunt administrate de RAJA Constanța, iar sistemele de
alimentare cu apă din satele Movilița și Potârnichea sunt administrate de Consiliul Local
Topraisar.
2.9.1.GOSPODĂRIREA APELOR
Teritoriul comunei Topraisar este traversat de un canal magistral din sistemul de irigații al
sudului județului – canalul Negru Vodă. Din cauza costurilor ridicate ale pompării apei din
canalul Dunăre Marea Neagră în prezent acest canal nu este utilizat.
Există văi ce traversează localitățile Biruința și Movilița, orinetate spre est, cu deversare în
coada Lacului Techirghiol (zona Zarguzon) precum și un fir de vale ce traversează zona
Potârnichea, orientat spre nord și cu deversare în Canalul Dunăre- Marea Neagră.
Aceste fire de vale nu au amenajări speciale privind secțiunea de scurgere sau traseul lor.
2.9.2. ALIMENTAREA CU APĂ
Situația alimentării cu apă și a canalizării în comuna Topraisar este tratată pe larg în
studiul realizat de S.C. ANDREI FUTURE DESIGN srl.
În memoriul general se preiau elementele principale referitoare la alimentarea cu apă din
acest studiu.
a) Sistemul de alimentare cu apă a localității Topraisar:
Sursa de apa
Alimentarea cu apă a localităţii se face din sursa de alimentare cu apă BIRUINŢA din
puţurile forate existente F1, F5, F6, F7.
Puţurile forate F1 si F5 sunt echipate cu pompe al căror debit este de 30mc/h fiecare,
puţul forat F6 este echipat cu o pompă HEBE 120 x 3, cu un debit de 90mc/h, iar puţul
forat F7 cu o pompă LITORAL , având un debit de 130mc/h.
Analizele de calitate ale apei sursei pun in evidenta depasiri fata de limita admisa pentru
apa potabila conform Legii 458/2002 la azotati si sodiu. Zona de protectie sanitara in regim
sever a forajelor nu este imprejmuita in mod corespunzator (lipsesc stalpii sau sarma
ghimpata)
Aductiuni
Alimentarea cu apa a localitatii Topraisar se realizeaza printr-o conducta realizata din otel
DN 200 mm care transporta prin pompare apa potabila de la Gospodaria de apa Biruinta
in rezervoarele din Topraisar.
Rezervoare
Inmagazinarea apei se face in cadrul Gospodariei de apa Topraisar, intr-un rezervor
semiangropat realizat din beton armat, de forma circulara avand capacitatea de 500 m 3.
Acest rezervor este in stare avansata de degradare, iar conductele ce fac legatura intre
rezervor, statia de pompare si reteaua de distributie (retelele din incinta gospodariei de
apa Biruinta) sunt vechi, inregistrand avarii frecvente, cu pierderi importante de apa.
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Statie de Pompare
In incinta gospodariei de apa Topraisar, lângă rezervor, există o staţie de pompare care
este echipată cu 2 grupuri de pompe LOTRU, cu un debit de 60mc/h.
Retea de distributie
Rețeaua de distribuție a apei este formată din conducte din PEHD cu diametre cuprinse
între 63 si 125 mm, PN 6, în lungime de 28.825 m.
b) Sistemul de alimentare cu apă a localității Biruința:
Sursa de apa
Alimentarea cu apa a localitatilor Biruinta si Topraisar se realizeaza in prezent din frontul
de captare Biruinta II. Acest front de captare este format din 5 puturi forate, dintre care 2
sunt in functiune, 2 sunt neechipate iar unul este dezafectat. Debitul captat din cele doua
puturi functionale este de 190 m3/h.
Aductiuni
Conducte front de captare Biruinta II
Apa captata din foraje este transportata prin intermediul unor conducte DN 300 realizate
din otel si DN 200 realizate din azbociment si o lungime totala de 1,83 km, in reteaua
distributie.
Rezervoare
Inmagazinarea apei se face in cadrul Gospodariei de apa Biruinta, intr-un rezervor
semiingropat realizat din beton armat, de forma circulara avand capacitatea de 500 m 3.
Acest rezervor este in stare avansata de degradare, iar conductele ce fac legatura intre
rezervor, statia de pompare si reteaua de distributie (retelele din incinta gospodariei de
apa Biruinta) sunt vechi, inregistrand avarii frecvente, cu pierderi importante de apa.
In localitatea Biruinta se afla in functiune si un rezervor avand capacitatea de 200 m 3,
amplasat in partea de vest a localitatii, pe un teren aflat in proprietate privata. Acest
rezervor se afla intr-o stare avansata de degradare, necesitand reparatii capitale. Apa
distribuita din rezervorul de 200 m3 este apa bruta, netratata.
Statie de tratare
Tratarea apei se face cu hipoclorit de sodiu, cu un sistem de stocare-dozare NOBEL,
instalat in cladirea statiei de pompare din Gospodaria de apa Biruinta.
Statie de Pompare
Statia de pompare este amplasata in incinta Gospodariei de apa Biruinta. In prezent statia
asigura transportul apei clorate in localitatea Topraisar si alimentarea cu apa a strazilor
Fulgerului si Semanatorului din satul Biruinta.
Retea de distributie
Din informatiile disponibile rezulta ca reteaua de distributie existenta serveste o populatie
de 756 locuitori. Numarul bransamentelor existente este de 189 de unitati, din care 186
unitati pentru utilizatori casnici si 3 de unitati pentru utilizatori agenti economici si institutii
publice.
In prezent alimentarea cu apa a retelei de distributie a localitatii Biruinta se realizeaza prin
pompare sau gravitational din rezervoarele existente, dar si direct din foraje. Reteaua de
distributie pentru alimentarea cu apa a localitatii Biruinta are o lungime de aproximativ 8,48
km.
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c) Sistemul de alimentare cu apă a localității Movilița:
Sursa existentă
Este alcatuita din două foraje având adâncimea de 40 m, echipate cu câte o pompă
submersibilă având caracteristicile Q = 2,80 l/s si H = 31,0 mCA, P = 1,50 kW, fiecare,
amplasate la 200 m distanţă unul faţă de celălalt, prevăzute să poată funcţiona alternativ foraj activ şi foraj de rezervă.
Forajele se găsesc amplasate în extravilanul localității, în partea de nord a localității.
Calitatea apei din foraje se încadrează în limitele impuse de Legea calității apei.
Nivelurile de apă sunt:
Nivelul hidrostatic:
NHs ≈ - 15 m;
Nivelul hidrodinamic:
NHd ≈ - 20 m;
Adâncimea de montare a pompelor:
Hp = 35 m;
Debitul de exploatare
Q exp = 2,80 l/s
Perimetrul de protecție sanitară cu regim sever este de 4900 mp (70x70 m).
Aductiuni
Conducta de aducțiune dintre sursă și gospodăria de apă este realizată din tuburi PEHD.
Între cele două foraje şi rezervor, s-a prevăzut o conductă de aducţiune din PEHD, PN 6,
De 90 mm, avand L = 190 m.
Gospodaria de apă
Contine forajul 2, rezervorul de inmagazinare, statia de clorare si statia de pompare.
Stație de clorinare – pentru un debit de tanzit Q = 2,80 l/s
Construcţia staţiei de clorare, tip container, are două compartimente - unul în care se află
buteliile de C12 si aparatul de dozare, iar celălalt în care se află pompa pentru ejectorul de
clor, instalaţia de contorizare şi instalaţiile anexe.
Rezervorul de înmagazinare a apei
Este amplasat in extravilanul satului Movilița, la cota de teren +77,50 m și are rolul de
compensare a variațiilor orare ale consumului și de stocare a rezervei intangibile de apă.
Rezervorul are capacitatea de 150 mc.
Rezervorul este realizat din elemente prefabricate (panouri metalice) cu dimensiunea de
1,22 x 1,22 m, preuzinate şi asamblate sub forma unui recipient paralelipipedic suprateran,
aşezat pe un sistem de grinzi transversale cu înălţimea de 60 cm ce sunt aşezate pe un
radier general din beton armat cu grosimea de 30 cm.
Rezervorul este izolat termic şi protejat la exterior cu ajutorul unor plăci din poliuretan
protejate la exterior cu un plastic dur.
Instalaţiile interioare ale rezervorului sunt realizate din conducte de oţel galvanizat.
Stația de pompare
Stația de pompare este echipată cu un grup de pompe booster, având caracteristicile Q =
6,4 l/s = 23,30 mc/h, H = 20,0 mCA, P = 2 x 2,20 kW.
Staţia de pompare este amplasată într-un container metalic, cu dimensiunile 6,10 x 2,50 x
2,51 m, izolat termic și anticoroziv și prevăzut cu instalații mecanice de ventilație și
încălzire. Stația de pompare este amplasată la cota teren +11,50 m, iar pompele aspiră
din rezervorul de compensare cu capacitatea de 150 mc.
Zona de protectie sanitara pentru rezervor
Zona de protecţie sanitară cu regim sever, a fost calculată conform HGR. 101/97 şi a
Scrisorii Ministerului Sănătăţii nr. 6460/03.11.2000.
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Zona de protecţie sanitară, comună pentru forajul F1, staţia de clorare, rezervor şi staţia
de pompare este S = 4.900 m2.
Retea de distributie
Rețeaua de distribuție a apei formată din conducte din PEHD cu diametre cuprinse între
63 mm și 125 mm, PN 6, în lungime de 10,903 m.
Distribuția apei se face pe o singură zonă de presiune – datorită faptului că există o
singură stație de pompare a apei.
În satul Movilița, conductele de distribuție a apei sunt amplasate de-a lungul drumului
național 38 (DN 38) și de-a lungul drumurilor comunale.
De-a lungul rețelelor de distribuție s-au prevăzut 2 subtraversări de râu şi o subtraversare
de drum național.
d) Sistemul de alimentare cu apă a localității Potârnichea:
Sursa existentă
Este alcatuita din două foraje având adâncimea de 40 m, echipate cu câte o pompă
submersibilă având caracteristicile Q = 1,5 l/s si H = 60,0 mCA fiecare, amplasate la 200
m distanţă unul faţă de celălalt, prevăzute să poată funcţiona alternativ - foraj activ şi foraj
de rezervă.
Forajele se găsesc amplasate în intravilanul localității, în partea de est a localității.
Calitatea apei din foraje se încadrează în limitele impuse de Legea calității apei.
Perimetrul de protecție sanitară cu regim sever este de 1.080 mp.
Gospodaria de apă
Contine forajul 1, rezervorul de inmagazinare, statia de clorare si statia de pompare.
Stație de clorinare – pentru un debit de tanzit Q = 2,80 l/s
Rezervorul de înmagazinare a apei
Este amplasat in intravilanul satului Potarnichea, la cota de teren +80,0 m și are rolul de
compensare a variațiilor orare ale consumului și de stocare a rezervei intangibile de apă.
Rezervorul are capacitatea de 100 mc.
Stația de pompare
Stația de pompare este echipată cu un grup de pompe booster, având caracteristicile Q =
3,6 l/s = 12,96 mc/h, H = 20,0 mCA.
Staţia de pompare este amplasată în caminul de vane, adiacent rezervorului.
Zona de protectie sanitara pentru rezervor
Zona de protecţie sanitară, comună pentru forajul F1, staţia de clorare, rezervor şi staţia
de pompare este S = 942 m2.
Retea de distributie
Rețeaua de distribuție a apei formată din conducte din PEHD cu diametre cuprinse între
63 mm și 125 mm, PN 6, în lungime de 10,903 m.
Distribuția apei se face pe o singură zonă de presiune – datorită faptului că există o
singură stație de pompare a apei.
În satul Potarnichea, conductele de distribuție a apei sunt amplasate de-a lungul drumului
judetean 381 (DJ 381) și de-a lungul drumurilor comunale.
2.9.3.CANALIZAREA
In prezent, nu exista un sistem centralizat de colectare si evacuare a apelor uzate
menajere si pluviale in niciuna dintre localitatile studiate, exceptand localitatea Topraisar.
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Evacuarea apelor uzate menajere se face catre bazine vidanjabile, haznale sau fose
septice.
a) Sistemul de canalizare al localității Topraisar:
In localitatea Topraisar s-a realizat o retea de canalizare menajera in sistem
gravitational, fara statii de pompare intermediare. Acest sistem este realizat din conducte
din PVC-KG SN4 Dn 250 mm, in lungime totala de 13.2 km si acopera cca. 44.8% din
suprafata totala a comunei.
Reteaua de canalizare se descarca intr-o statie de epurare mecano-biologica de tip
SC 4000, avand capacitatea de a trata debitul de apa uzata provenit de la 4000 de
locuitori echivalenti (LE).
Descarcarea apelor epurate se face in canalul de irigatii
2.9.4.ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ
Comuna Topraisar este alimentată cu energie electrică din sistemul energetic Dobrogea,
prin linii electrice aeriene de 20Kv și posturi de transformare. Distribuția se face cu linii de
joasă tensiune -0,4kv ce alimentează consumatorii casnici, din unități economice sau
dotări și instituții, inclusiv iluminatul public stradal. În localitatea Topraisar există 10 posturi
de transformare alimentate din LEA 1702, în Biruința – 4 posturi de transformare
alimentate de LEA 1702 având ca sursă Stația de transformare Tătaru; în satul Movilița
există 4 posturi de transformare alimentate de LEA 4203, iar în satul Potârnichea există 3
posturi de transformare alimentate de LEA 4203 având ca sursă Stația de transformare
Murfatlar (Basarabi).
În prezent sursele de energie electrică satisfac necesarul de consum al localităților
componente ale comunei Topraisar.
Racordarea posturilor de transformare la liniile magistrale de 20kv este aeriană, pe stâlpi
de beton.
Comuna Topraisar are în planul de investiții EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE
ENERGIE ELECTRICĂ în cadrul ,,Programului național pentru creșterea eficienței
energetice și utilizarea resurselor regenerabile de energie în sectorrul public”, prin
amplasarea unei centrale eoliene de 300kW.
2.9.5.TELECOMUNICAȚII
În localitatea Topraisar există centrală telefonică; rețeaua telefonică locală este formată
din instalații de telecomunicație în montaj îngropat – în săpătură sau canalizație și în
montaj aerian.
Telefonia prin cablu este completată de telefonia mobilă, care are tendința de a înlocui pe
cea prin cablu.
2.9.6.ALIMENTAREA CU CĂLDURA
Locuinţele individuale și alte spații în care este necesar confort termic sunt
încălzite cu sobe cu combustibili solizi sau cu centrale cu combustibili solizi sau
lichizi.
Unitățile publice - școli, primărie – sunt dotate cu centrale termice pe conbustibil lichid.
Pentru gătit se utilizează gazele lichefiate în butelii.
2.9.7.- Gospodărie comunala
Comuna dispune de un sistem de asigurare a serviciilor de gospodarie comunala
prin contract cu SC IRIDEX GROUP srl.
Deșeurile menajere se transportă la depozitul de deșeuri omologat de la Costinești.
La instituțiile publice deșeurile se colectează diferențiat pe sortimente în pubele
separate, în timp ce în gospodăriile populației deșeuri se colectează neselectiv.
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- deșeurile de la fermele zootehnice se păstrează pentru transformarea în compost
utilizabil ca îngrășământ organic.
Există cimitire în fiecare din cele patru localități.
- În satul Topraisar există cimitir creștin în două incinte și cimitir musulman în două
incinte. Cele patru cimitire sunt situate în mijlocul zonelor de locuit și nu se pot aplica
prevederile din Normativul sanitar referitor la distanța de protecție. Fiind în mijlocul
zonelor de locuit acestea nu mai au posibilități de extindere. Terenul din cele două
cimitire musulmane asigură necesarul pe perioada de acțiune a PUG; cimitirul creștin din
partea centrală a satului este aproape complet și a fost alocat un alt teren în partea de
nord/est, în vecinătatea parcului comunal.
În satul Biruința există un cimitir creștin situat în mijlocul zonei de locuit și unul musulman
în partea de est a vetrei satului, neîngrădit și nedelimitat în niciun fel.
În satul Movilița există un cimitir creștin la marginea de vest și unul musulman în partea
centrală. Se consideră că ambele incinte satisfac necesarul de teren pentru perioada de
acțiune a prezentului PUG.
În satul Potârnichea există un cimitir creștin în partea de sud a vetrei satului, la distanță de
zona cu case și cu posibilități de extindere, fără să fie însă cazul.
2.10. PROBLEME DE MEDIU
Biodiversitate
Partea de est a teritoriului comunei se află inclusă în suprafața ocupată de situl protejat din
rețeaua NATURA 2000: RO SPA 0061- Lacul Techirghiol cu 364ha, iar în partea de nord se
află situl protejat RO SCI 0398 Straja- Cumpăna, cu 800ha pe teritoriul comunei Topraisar.
Vetrele localităților comunei se află în afara acestor arii protejate:
Potârnichea - la 0,75km de situl ROSCI 0398
Movilița – la 1,95km de situl RO SPA 0061
Biruința – la 2,25km de situl RO SPA 0061
Topraisar – la 5,7km de situl RO SPA 0061
- În PATN secţiunea III - zone protejate - aprobat cu Legea 5 / 2000 - nu există specificaţii
referitoare la comuna Topraisar.
-În PATN secţiunea V - zone de risc natural - aprobat cu Legea 575 / 2001- comuna
Topraisar este inclusă în lista cu localităţile ce prezintă riscuri naturale – tabel 5, la
categoria u.a.t. afectate de inundații – pe torenți.
Flora şi fauna
Cca 90% din suprafața comunei este teren agricol arabil ocupat cu plante de cultură și
numai 370 ha sunt cu pășune și neproductiv.
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 coada soricelului, aliorul, scanteiuța,
cimbrișorul, diferite specii de graminee care populeaza pasunile.
În zona firelor de vale cu aport permanent de apă crește stuf și papură.
In depresiuni sau pe pante mai sunt tufisuri formate din porumbar, paducel, mur.
Buruienile din culturi.
Primavara timpuriu, culturile de toamna sunt invadate de plante cu o perioada scurta de
vegetatie ca: pungulita, sugelul puturos, soparlita.
Aceste buruieni nu constituie un pericol prea mare pentru semanaturi, in special pentru
cele de toamna din cauza ca au frecventa redusa, talie mica si durata de vegetatie scurta.
O alta serie de buruieni de talie mai inalta si care devin pagubitoare pentru toate
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culturile, sunt: mustarul de camp, mohorul, rochita randunicii, știrul, cornuții - apar in a
doua jumatate a lunii aprilie si in cursul lunii iunie.
Din flora ruderala (vegetatie ce creste pe marginea drumului, cat si pe pasunile
naturale) amintim: troscotul, ciocul berzei, scaiul magaresc, cucuta, unda vacii,traista
ciobanului.
Faunistic, se înregistrează dominarea rozătoarelor şi a păsărilor, dar şi reptile. Ca
animale specifice zonei de stepă din care face parte comuna Topraisar, amintim
popândăul, şoarecele de câmp, orbetele mic, şobolanul, iepurele de câmp, hârciogul,
vulpea. Din categoria păsări, amintim prepeliţa, vrabia, cioara, graurul, pupăza,
potârnichea, graurul, coţofana, uliul porumbar şi uliul şerpar, dropia și fazanul – în zonele
împădurite. Specia reptilelor este bine reprezentată de şopîrlă.
Calitatea aerului
Pe teritoriul comunei Topraisar 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 Topraisar nu se află în evidenţa Agenţiei Judetene pentru Protecţia
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).
Analizele de calitate ale apei din sursa de alimentare cu apă BIRUINŢA din puţurile forate
existente F1, F5, F6, F7,pun in evidenta depasiri fata de limita admisa pentru apa potabila
conform Legii 458/2002 la azotati si sodiu. Pentru potabilizarea apei din aceasta sursa
sunt necesare procese complexe pentru indepartarea acestor compusi;
Apa potabila furnizată populaţiei din celelalte surse se încadrează în limitele de potabilitate
impuse de Legea calității apei.
Reţeaua hidrografică
Teritoriul comunei este traversat de trei văi cu aport permanent de apă, în mod obișnuit cu
debite mici și măriri de debit la ploi abundente, fără a genera evenimente deosebite, dat
fiind relieful cu eneergie redusă și bazinele hidrografice cu suprafețe reduse:
- Valea Derelei – care trece prin partea de sud a vetrei satului Movilița și are ca emisar
coada Lacului Techirgiol.
- Valea Carlichioi – care trece prin partea de sud a vetrei satului Biruința și are ca emisar
coada Lacului Techirgiol.
- prin partea de vest a vetrei satului Potârnichea trece o vale care constituie colector
pluvial pentru zonă, având ca emisar Canalul Dunăre-Marea Neagră; aceasta are aport de
apă redus și nu se semnalează evenimente (inundații, eroziuni) generate de această vale.
În partea de est a teritoriului administrativ al comunei se află lacul Techirghiol, cu
resurse terapeutice apă sărată şi nămol saprofelic.
Lucrările de barare a zonei de la coada lacului, care pe lângă aportul de apă dulce din
cele două văi avea ca sursă de apă dulce și izvoare, ca și desființarea sistemului de
irigații din terenurile aferente lacului, au dus la ameliorarea salinității lacului și
ameliorarea calității nămolului sapropelic.
În partea de nord a teritoriului comunei se află canalul Dunăre- Marea Neagră, dar care
cadastral nu face parte din teritoriul comunei.
Acumularea apelor subterane în zona Topraisar 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
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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 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 Topraisar 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
3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10)
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
3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2)
3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2)
3.3.3. Pentru plumb (Pb)
3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO)
3.3.5. Pentru benzen (C6H6)

2.11. MONUMENTE ŞI VESTIGII ARHEOLOGICE ŞI DE ARHITECTURĂ
Comuna Topraisar nu este menționată la niciun capitol din Lista monumentelor istorice,
actualizată, aprobată cu Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor, actualizată în 2015.
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.
Pentru depistarea arealelor cu vestigii arheologice s-a elaborat un studiu istoricoarheologic de către Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, cu transpunerea arealelor
respective în coordonate STEREO 70 ce au fost preluate în partea desenată a proiectului,
inclusiv cu trasarea limitelor acestor situri ce rezultă din aplicarea Legii 218/2010 – privind
protejarea patrimoniului arheologic, art. S): zonă de protecţie a siturilor arheologice –
spaţiu cu regim special de protecţie, stabilit perimetral în preajma sitului arheologic pe
o lăţime de la 50 la 200 m, în funcţie de tipul şi importanţa obiectivului.
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2.12. DISFUNCŢIONALITĂŢI, ASPECTE CRITICE, (la nivelul teritoriului şi localităţiilor)
- TABEL DISFUNCȚII – PRIORITĂȚI - nivel teritorial
DOMENIUL
1. CIRCULAŢIE

DISFUNCTII
1a- traseul DN 38 traversează localitățile
Topraisar și Movilița
1b- lipsa parcaje in zona centrala în Topraisar
1c- DJ 381 - Biruinţa spre Tuzla neamenajat

1d- intersecţii majore nerezolvate
1e- zona lotizări fără străzi amenajate

PRIORITĂŢI
1a- necesar amenajare
trotuare,
trotuare șipiste bicicliști
separate de traseul rutier
1b-amenajare parcaje în
zone cu dotări
1c-amenajare drum prin
pietruire
1d- sistematizare intersecții
- amenajare DJ 381
1e-amenajare străzi

2. ECHIPAREA TEHNICO- 2.lipsă sistem de canalizare menajeră
EDILITARĂ
3. FOND CONSTRUIT
- Iot mediu de 2000 mp
UTILIZARE TEREN
- densitate mica
- curți fără construcții

2. necesar înființare sistem
de canalizare menajeră
-utilizare pentru locuire
disponibilul de teren din
vatră

4. SPATU, PLANTATE,
AGREMENT, SPORT

- deficit spatii verzi amenajate
- lipsă terenuri de sport în Biruința, Movilița și
Potârnichea
Potârnichea

- rezervare teren de sport în
satele Biruința, Movilița,
Potârnichea
- amenajare spatii verzi
deaungul drum national

5. PROBLEME DE
MEDIU

- fire de vale cu risc de inundații în zona de
traversare a vetrelor Movilița și Biruința

- amenajare șanț cu
secțiune de scurgere
adecvat, menținere secțiune
de scurgere
c. delimitare sit și instituire
condiționări de construire
sau alte intervenții
d1- la 20m. ax amplasare
constr.de locuinţe
d2- Ia 100 m. ampriza
interdicţie construire

6. PROTEJAREA
ZONELOR
a. cu valoare de
patrimoniu

b. pe baza normelor
sanitare
c. situri din rețeaua
NATURA 2000
d. fata de construcţii si
culoare tehnice

a.pe teritoriul comunei nu există zone sau
obiective
obiective cu valoare de patrimoniu
b- locuinţe la distanta mai mica cte 50m de
cimitirele existente sat Topraisar, Biruinţa,
Movilita
c. situl RO SPA ,,Lacul Techirghiol” în partea
de est a teritoriului, S=364ha
d1. distanta- fata de LEA –IT
d2.. ampriza canal Dunăre- Marea Neagră
e - TDS in partea de sud - vest si nord-est
localitatea Topraisar

e.TDS

48

e- in intravilan se impune
avizarea construcţiilor in
vecinătate si a
obiectivelor situate de
cealafta partea străzilor
învecinate cu incinta TDS
- in extravilan pe o raza
de 2.400 m, fata de
obiectivele speciale TDS,
se va cere avizul MApN
conf. Ordin nr.
30/2.11.1995.
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TABEL DISFUNCȚII – PRIORITĂȚI satul TOPRAISAR
Domenii
Disfunctii
Priorităti
Circulatie

1-Traseul DN38 traversează vatra satului

Fond construit si
utilizare teren

1-curti fără constructii – cca 5%
2-terenuri libere în intravilan-cca 12%
3- parcelări recente cu suprafețe mici-300mp
1-există teren de sport fără amenajări

Spatii plantate,
agrement, sport
Probleme de mediu
Protejare zone pe baza
de norme sanitare, de
mediu sau tehnologice
Echipare edilitară
Gosp.comunală

2- există un spațiu verde public;
1- vecinătate incintă AVICOLA și Complex vaci
(generatoare de disconfort olfactiv) cu zonă de
locuit
1- linii electrice IT
2- cimitir-50m
3-stație de epurație la mai puțin de 300m de
locuințe
1-cimitirele musulman și cel creștin înglobate în
zonă de locuit, fără posibilități de extindere

1-amenajare ampriză cu trotuare și pistă biciclete pe tot traseul de
traversare
1-constituie rezerve de teren construibil în intravilan-pt.locuire
2-posibilități extindere activități economice, parcelare pt. locuințe
3-parcelări viitoare cu supr.minimă 500mp
1-necesar amenajări: construire vestiare, împrejmuire, tribune
- posibilități amenajare terenuri sport dim. reduse
2-posibilități amenajare în terenuri libere din intravilan
1.evitarea amplasării de locuințe în vecinătatea centrelor cu
activități ce pot genera disconfort olfactiv
1-protectie 20m x2 fată de constr.
2- protectie sanitară 50m
1-propuneri noi de amplasamente

TABEL DISFUNCTII-PRIORITATI satul BIRUINȚA
Domenii

Disfunctii

Priorităti

Circulatie

1-traseu DJ 391 modernizat în partea de
vest,până în mijlocul satului; în partea de estspre Techirghiol - pietruit
2- străzi cu pante accentuate –str. Soarelui
1-curti fără constructii – cca 10%
2- vatra satului separată pe direcția vest/est de
un fir de vale
3-teren liber în partea de nord-est a vetrei
satului
1-nu există teren de sport amenajat
2-nu există spații verzi amenajate
1-fir de vale ce traversează vatra satului
2-fir de vale pe str. Cumpenei cu potențial
inundabil

1-modernizare și partea de est a drumului

Fond construit si
utilizare teren

Spatii plantate,
agrement, sport
Probleme de mediu

Protejare zone pe baza
de norme sanitare, de
mediu sau tehnologice
Echipare edilitară
Gospodărie comunală

1- linii electrice IT
2- cimitir-50m
1-nu există sistem de evacuare ape uzate
menajere
2- cimitir creștin încorsetat în zonă cu locuințe

2 –rectificare trasee stradale cu pantă mare – pe trasee mai
accesibile
1-constituie rezerve de teren construibil în intravilan
3- constituie disponibil pentru extindere activități economice sau
locuințe
1-posibilități de amenajare prin echipare a terenului existent
2-posibilități de amenajare spațiu verde în lungul firului de vale
1-plantare maluri cu vegetatie hidrofobă-posibilitate amenajare ca
spațiu verde public
2-realizare casiu/șanț de scurgere cu secțiune adecvată ce poate
prelua debitele torențiale și menținerea secțiunii fără obstrucții
1-protectie 20m x2 fată de constr.
2- protectie sanitară 50m
1-implementare sistem canalizare menajeră
2-achiziționare teren învecinat neconstruit – pentru extindere
cimitir

TABEL DISFUNCTII-PRIORITATI satul MOVILIȚA
Domenii

Disfunctii

Priorităti

Circulatie

1-Traseul DJ381 traversează vatra satului

Fond construit si
utilizare teren

1- curti fără constructii – cca 25%
2- parcelări recente cu suprafețe mici250mp
1-nu există teren de sport, spatii verzi

1-amenajare ampriză cu trotuare și pistă biciclete pe tot traseul de
traversare
1-constituie rezerve de teren construibil în intravilan
2-parcelări viitoare cu supr.minimă 500mp

Spatii plantate,
agrement, sport
Probleme de mediu
Protejare zone pe baza
de norme sanitare, de
mediu sau tehnologice
Echipare edilitară

1-vatra traversată de fir de vale prin
partea de vest
1- linii electrice IT
2- cimitir-50m
1-nu există sistem de evacuare ape uzate
menajere

1-mărimea populatiei nu justifică; amenajare teren sport la școală
- se poate amenaja firul de vale ca spațiu verde prin plantare cu
vegetație hidrofobă
1-realizare casiu/șanț de scurgere cu secțiune adecvată ce poate prelua
debitele torențiale și menținerea secțiunii fără obstrucții
1-protectie 20m x2 fată de constr.
2- protectie sanitară 50m
1-implementare sistem canalizare menajeră
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TABEL DISFUNCTII -PRIORITATI satul POTÂRNICHEA
Domenii

Disfunctii

Priorităti

Circulatie

1-Traseul DN38 traversează vatra satului

Fond construit si
utilizare teren

1-curti fără constructii – cca 15%
2- vatra satului separată pe direcția nord/sud de
un fir de vale
3-teren liber în partea de nord-est a vetrei
satului
4- parcelări recente cu suprafețe mici-300mp
1-nu există teren de sport, spatii verzi

1-amenajare ampriză cu trotuare și pistă biciclete pe tot traseul de
traversare
1-constituie rezerve de teren construibil în intravilan
2-teren neconstruibil în intravilan

Spatii plantate,
agrement, sport
Probleme de mediu
Protejare zone pe baza
de norme sanitare, de
mediu sau tehnologice
Echipare edilitară

1-fir de vale ce traversează vatra satului de la
nord la sud și constituie limita de sud a vetrei
1- linii electrice IT
2- cimitir-50m
1-nu există sistem de evacuare ape uzate
menajere

3- constituie disponibil pentru extindere activități economice sau
locuințe
4-parcelări viitoare cu supr.minimă 500mp
1-mărimea populatiei nu justifică; amenajare teren sport la școală
- se poate amenaja firul de vale ca spațiu verde prin plantare cu
vegetație hidrofobă
1-plantare maluri cu vegetatie hidrofobă
- delimitare zonă cu risc de inundație
1-protectie 20m x2 fată de constr.
2- protectie sanitară 50m
1-necesar implementare sistem canalizare menajeră

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, etc) şi clădiri de producţie/ depozitare/ servicii, pentru a oferi o
alternativă la necesarul de locuri de muncă în 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 necesitate, care se soluţionează la actualizarea P.U.G., ca lucrare
de bază pentru corelarea ansamblului lucrărilor şi amenajărilor care alcătuiesc localităţile.
Intervenții în rezolvarea traseelor stradale prin regularizarea lățimii acestora, astfel încât
să fie posibile carosabile, trotuare și șanțuri de scurgere la dimensiuni conform normelor
și care să asigure și condiții de trafic optime.
Amenajarea firului de vale ce traversează vetrele satelor 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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PROPUNERI ŞI REGLEMENTĂRI

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE
La elaborarea PUG s-au folosit studii de fundamentare privind:
- Lucrarea cadastrală a teritoriului administrativ al comunei Topraisar în coordonate
STEREO 70, de delimitare a teritoriului administrativ al comunei și al parcelelor pe
categorii de utilizare.
- Strategia de dezvoltare a comunei în perioada 2014-2020
- Alimentarea cu apă și canalizarea – elaborat de S.C. ANDREI FUTURE DESIGN srl
- Studiul istorico-arheologic pe teritoriul comunei Topraisar- elaborat de Muzeul de
istorie și arheologie Constanța
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 teritorial important – DN 38. 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 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.
Ameliorarea accesului la trupurile izolate cu funcțiune economică precum și la terenurile
arabile prin amenajarea drumurilor de exploatare.
3.3. OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU
Comuna Topraisar 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.
Teritoriul comunei este traversat pe direcția nord/est – sud/vest de un drum teritorial
important: DN 38, prin care se leagă de reședința de județ și de granița cu Bulgaria.
Prin localitatea Topraisar trece și un drum de importanță județeană DJ 391 – care leagă
zona de litoral (Tuzla) de zona de vest a județului.
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.
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 capitolul de activități economice a rezultat ponderea
redusă pe care o are acest tip de activități economice pe teritoriul comunei.
Terenurile libere din intravilan în toate cele patru localități, în fostele incinte ale unităților
agricole de stat sa cooperatiste constituie un avantaj pentru eventualele investiții în acest
domeniu, mai ales că multe din aceste incinte au echipare edilitară sau cel puțin racord de
apă și de electricitate.
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.
Prestările de serviciu sunt o activitate care ca și cea comercială urmează regula cererii și
ofertei. Există condiții pentru dezvoltarea acestora în satul reședință de comună, care are
și o populație mai numeroasă, mai ales pentru domenii care implică investiții de mai mică
amploare.
3.4.2. Activităţi agricole
Dat fiind faptul că terenul arabil constituie 90% din teritoriul comunei reiese și orientarea
principală economcă a comunei, de prelucrare a terenului agricol și de utilizare locală a
produselor agricole în creșterea animalelor, mai ales vite.
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.
În strategia de dezvoltare a comunei este prevăzută dezvoltarea agriculturii ecologice.
3.4.3. Transporturi
Pe teritoriul comunei nu există factori favorizanți pentru dezvoltarea activității de
transporturi. Singurul mod de transport utilizat este cel rutier.
În terenurile libere din fostele incinte ale unităților agricole de stat sa cooperatiste pot să
fie amplasate baze pentru transportul rutier teritorial de marfă.
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 6.700 locuitori, corespunzătoare populației
prognozate pentru orizontul de reglementare al PUG – anul 2030.
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Acestea sunt formate din unităţi ce se dimensionează după numărul de persoane servite,
raze de servire sau de accesibilitate.

 Administraţie
- Primãria – sediul existent nu corespunde exigenţelor unei comune cu 6.700 locuitori ; se
consideră ca oportună extinderea prin etajarea actualului sediu.
- Poliţie – există sediu în Topraisar; amplasamentul este optim, fiind situat adiacent la
Șoseaua Națională, ceeace îi conferă accesibilitate. Spațiul util este insuficient fiind
constituit de o fostă locuință. Se poate ameliora situația prin etajarea acestei construcții,
construirea unui sediu nou pe acest amplasament sau alocarea unui sediu conform
necesităților și în condiții bune de accesibilitate pe un alt amplasament eventual în clădire
fără utilizare aparținând primăriei.

 Învãţãmântul
 Şcoli generale – clasele I-VIII necesar:
- Topraisar: 21 săli de clasă
- Biruința: 4 săli de clasă
- Movilița: 5 săli de clasă
- Potârnichea: 4 săli de clasă

 Grădiniţe – necesar:
- Topraisar: 8 grupe
- Biruința: 2 grupe
- Movilița: 2 grupe
- Potârnichea: 1 grupă
În afară de criteriul de dimensionare bazat pe populația servită trebuie ținut seama și de
criteriul distanței de parcurs, care se consideră de maxim 500m.
Deoarece categoria de mărime a localităților comunei nu se modifică nu apar modificări
nici în ceeace privește necesarul de spații de învățământ;
 Sănătate
- la o populaţie a comunei de 6700 locuitori (populația prognozată) necesarul minim este
de 3 cabinete de medicină de familie, precum şi 1 cabinet stomatologic;
Asigurarea de spații pentru acest scop nu constituie o problemă urbanistică, deoarece un
cabinet medical este echivalentul unui apartament.
Asistenţa în regim de urgenţă (salvarea) este asigurată de staţia de salvare Constanța.
Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de un specialist, iar deşeurile de natură
animalieră, precum şi neutralizarea lor este asigurată de o societate de profil.
 Culte
Lăcașurile de cult existente în fiecare din cele patru localități componente ale comunei
satisfac necesarul în acest domeniu; deoarece categoria de mărime a acestor localități nu
se modifică nu apar modificări nici în ceeace privește necesarul de spații de cult.
 Cultură
În fiecare din cele 4 localități ale comunei există câte un cămin cultural, din care cel din
Potârnichea fără utilizare. Deoarece categoria de mărime a acestor localități nu se
modifică nu apar modificări nici în ceeace privește necesarul de spații de cultură; trebuie
numai ca acestea să fie întreținute și utilizate pentru destinația inițială, inclusiv prin
renovare, modernizare.
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 Comerţ, servicii
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
terenuri și în partea centrală a localităților.
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, mai ales în
terenuri disponibile în zona fostelor centre de producție agricolă.
Conform PATN – secţiunea IV – reţeaua de localităţi (aprobat cu Legea 351/2001) :
-localitatea Topraisar - ca reşedinţă de comună este localitate rurală de gradul IV
-localitățile Biruința, Novilița și Potârnichea-ca localități componente a comunei sunt
localități rurale 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;
- 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.

3.4.5. Locuri de muncă
După numărul populaţiei prognozate – corepunzătoare celei actuale - de 6.700 locuitori –
şi un procentaj de 45% potenţiali activi din total populaţie rezultă o forţă de muncă de
3.015 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.
Nu există în zonele învecinate unități economice care să genereze deplasări zilnice pentru
muncă.
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3.5. EVOLUŢIA POPULAŢIEI
În ultimii 19 ani (între recensământul din 1992 și 2011) creşterea populaţiei a fost de 515
locuitori, revenind cca.27 locuitori /an.
Creşterile din perioadele anterioare s-au făcut în principal prin spor natural, și un spor
migrator pozitiv.
Motivaţiile le-au constituit: locurile de muncă, cheltuielile reduse ale întreţinerii, confortul
locuinţelor individuale, cu loturi şi anexe (prioritar), posibilitatea obţinerii unor poduse
alimentare în gospodăriile proprii, practicarea comodă a unor activităţi şi servicii în
încăperi şi spaţii din incinte.
Evidențele statistice pentru anul 2015 evidențiază următoarea situație demografică :
- populație : 6152
- născuți vii : 77
- decedați : 50
- stabiliri cu reședința : 133
- plecări cu reședința : 97
Prognoza evoluţiei populaţiei se poate face ţinând seama de :
a . Tendinţa rezultatã din evoluţia pe termen lung - de la începutul secolului .
b. Tendinţa rezultatã din evoluţia din ultimii 50 ani .
c. Tendinţa rezultată din evoluţia din ultimii 10 ani
Din punct de vedere statistic existã metoda de calcul liniar (trend) sau rezultat din progresii
aritmetice sau progresii geometrice .
Calculul populaţiei după metode statistice s-a făcut pentru etapa 2030 (perioada de 14ani).
Se ia ca bază de calcul populația din evidențele DJS pentru anul 2015 – 6.152 locuitori.

 după metoda progresiei aritmetice
a- dupã evoluţia de la începutul secolului (1902-2015)
(6.152 – 1982): 113 x 15 + 6152 = 6.700 locuitori
b- dupã evoluţia din ultimii cca 50 de ani (1966-2015)
(6.152 – 5418):49 x 15 + 6152 = 6.400 locuitori
c- după evoluţia din ultimii cca 10ani (2002-2015)
(6.152-5457) : 13 x 15 + 6152 = 7.000 locuitori
Sporul demografic va rezulta în cea mai mare parte prin spor natural.
La un spor natural de 0,5 % (un procent optimist) va rezulta un spor de 28 persoane/anual, ceeace
duce la 392 persoane provenite din spor natural.
Se ia ca populație de calcul pentru orizontul 2030 populatia de 6.700 locuitori.
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Prognoza de evoluție demografică
Localitatea / anul
Rec. 2011
2030
Topraisar
3238 4.200
Biruința
765
850
Movilița
1010 1100
Potârnichea
520
550
TOTAL COMUNA
5533 6700
3.6. ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI
3.6.1. Circulaţia rutieră
Circulația rutieră pe teritoriul comunei se face pe trei niveluri de relații:
a- relații teritoriale: DN 38
b- relații zonale, care asigură și relațiile intracomunale: DJ 381 și DJ 391
c- relațiile în interiorul localităților: rețeaua stradală
În ceeace privește circulația rutieră teritorială și zonală, prin PUG nu se propun schimbări
de trasee; în schimb, pentru cele două drumuri județene se propune ameliorarea condițiilor
de trafic prin îmbunătățirea caracteristicilor căii de rulare.
Circulaţia rutieră de nivel teritorial se face pe DN38 – Agigea-Negru Vodă, care
traversează satele Movilița și Topraisar, şi are un caracter predominant de circulaţie de
tranzit.
Prin DJ 381 se asigură legătura cu satul Potârnichea și cu localități de la vest de comună,
iar prin DJ391 se asigură legătura dintre Topraisar cu satul Biruința și cu localități de la est
și de la vest de comună. Mai există și Dc 1A, care constituie un fragment al fostului DN 38
spre Straja, declasat prin schimbarea traseului DN 38.
În zona de traversare a DN 38 prin localitățile Movilița și Toprisar traficul de tranzit se
suprapune cu traficul local, care înseamnă nu numai circulație mijloace auto ci și circulație
căruțe, tractoare, pietoni, bicicliști.
Transportul de persoane se efectuează cu autobuze şi microbuze, prin mai multe linii, pe
direcția Negru Vodă – Constanța.
Pentru zonele destinate locuirii s-a prevăzut o reţea stradală cu străzi de servire locală (cu
ampriza de 10m) cu intervale de 80-100m, care să permită lotizare cu parcele de cca
500mp.
Cedarea de teren de către proprietarii privaţi în vederea realizării de trasee stradale la
amprize conform normelor constituie o contribuţie la funcţionalitatea generală a localităţii
precum şi condiţii de circulaţie mai bună pentru cei situaţi adiacent la respectiva stradă.
O reţea stradală funcţională contribuie la creşterea valorii de întrebuinţare, a gradului de
confort a zonei şi localităţii.
Pentru acces la trupurile izolate existente sau propuse prin PUG, care în timp se pot
amplifica prin trecerea şi a altor suprafeţe în intravilan, se propune amenajarea unor
drumuri de exploatare existente la caracteristici de stradă ( mai ales ca îmbrăcăminte).
Acestea asigură totodată şi condiţii optime de acces la loturile agricole adiacente.
În zonele cu dotări şi instituţii de interes public se propune realizarea de parcaje; deficitul
de parcaje şi problemele generate de acest aspect pot fi eliminate sau măcar reduse dacă
se iau măsuri încă din faza de proiectare, prin prevederea de parcaje dimensionate
conform normelor, cu toate că aceasta duce la ocupări de teren.
În zonele propuse pentru activităţi economice este necesar să existe trasee stradale
dispuse coerent, care să asigure condiţii de trafic şi accesibilitate la incintele cu activităţi,
condiţii de trafic ce trebuie să corespundă şi transportului rutier greu, cu TIR, basculante,
camioane, etc.
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Reţeaua stradală constituie şi zona de amplasare a reţelelor edilitare – apă, canalizare,
gaze, electricitate.
În planul național de drumuri există propunerea de realizare a unui drum de
descongestionare a circulației rutiere în zona litoralului – alternativa Techirghiol, care are
o parte din traseu și pe teritoriul comunei Topraisar, între vatra satului Biruința și coada
Lacului Techirghiol.
Pentru a ameliora condițiile de trafic în zona de intersecție cu DN 38 a străzilor
Grâușorului, Mereni (DJ 391) și Fermei se prevăd condițiile realizării unei intersecții cu
sens giratoriu; prin marcarea acestei necesități în etapa următoare se prevede totodată
necesitatea rezervării spațiului necesar amenajării acestei intersecții.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede îmbunătățirea infrastructurii de drumuri
rutiere din comună.
La dezvoltarea și la ameliorarea rețelei stradale în localități, mai ales la stabilirea amprizei
stradale, se va ține seama de necesitatea de a prevedea pe lângă carosabil, trotuare și
șanțurile de scurgere a apelor pluviale la secțiuni care să asigure evacuarea debitelor
calculate pentru ploi torențiale.
3.6.2. circulaţia pe calea ferată
În etapa de acţiune a propunerilor din PUG nu sunt prevăzute sau preconizate lucrări de
înființare de trasee de cale ferată pe teritoriul comunei.
3.6.3. circulaţia navală
În etapa de acţiune a propunerilor din PUG nu sunt prevăzute sau preconizate lucrări de
privind circulația navală pe teritoriul comunei.
3.6.4. circulaţia pe calea ferată
Pe teritoriul comunei Topraisar 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.
3.6.5. circulaţia navală
Cu toate că teritoriul comunei este adiacent la Canalul Dunăre-Marea Neagră cu marginea
sa nordică, nu există posibilitatea participării la traficul naval fluvial, mai ales din cauza
dificultății accesului la malul canalului determinat de diferența de nivel.
3.6.6. circulaţia pietonală
În general circulaţia pietonală este adiacentă la cea rutieră ca trotuare dispuse de o parte
şi alta a carosabilului 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.
Se propune amenajarea pistelor de ciclişti pe toate arterele principale, mai ales pe cele
aferente traseelor de drumuri teritoriale ce traversează vetrele localităților (DN, DJ).
Pentru traseul de traversare a vetrei satului Topraisar se află în studiu amenajarea unei
piste pentru bicicliști adiacent la DN 38.
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL
Intravilanul comunei constă în trupul principal – vatra localităților - și trupurile izolate din teritoriu.
S-a luat ca bază pentru situația existentă delimitarea de intravilan furnizată de OCPI, cu
menținerea trupurilor izolate luate în evidență prin PUG anterior.
În toate cele patru localități componente ale comunei s-a menținut limita de intravilan
existentă, cu excepția satului Topraisar în care s-a introdus în intravilan un teren situat în
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partea de sud/vest a vetrei, aflat în faza de elaborare PUZ în etapa de realizare a PUG, cu
suprafața de 3,00ha.
Se remarcă procentul relativ mare de suprafețe în curți fără construcții sau libere în intravilan:
- Topraisar: 11%
- Biruința: 28%
- Movilița: 21%
- Potârnichea: 32%
3.7.1. Bilanţuri teritoriale
BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI TOPRAISAR
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ZONA FUNCŢIONALĂ
LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
UNITĂȚI DE PRODUCȚIE, DEPOZITARE
ZONĂ MIXTĂ: LOCUINȚE/ACTIVITĂȚI ECONOMICE NENOCIVE
CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO
GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE
TERENURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ (MApN, MAI)
CĂI DE COMUNICAȚIE ȘI TRANSPORT (rețea stradală)
SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT, PROTECȚIE
CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
TEREN AFERENT CANALULUI DE IRIGAȚII
TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
TOTAL

EXISTENT
HA
%
220,93
48
7,07
1
5,90
1
52,82
12
4,50
1
1,83
60,58
13
53,69
12
6,89
1
22,13
5
1,90
26,86
6
465,10 100

PROPUS
HA
251,92
7,07
7,01
7,40
64,51
4,50
1,83
60,58
53,69
6,89
1,90
0,80
468,10

EXISTENT
HA
%
68,07
51
1,52
1
6,99
5
2,63
2
0,23
12,90
10
0,02
7,33
6
3,41
3
30,42
22
133,52 100

PROPUS
HA
81,60
1,52
12,54
8,00
2,63
0,23
12,90
5,48
3,41
5,21
133,52

%
55
1
1
1
15
1
13
12
1
100

BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI BIRUINȚA
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ZONA FUNCŢIONALĂ
LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
ZONĂ MIXTĂ: LOCUIRE/ACTIVITĂȚI ECONOMICE NENOCIVE
CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO
GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE
REȚEA STRADALĂ
SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT, AGREMENT
CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
TEREN AFERENT FIRULUI DE VALE
TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
TOTAL

%
61
1
9
6
2
10
4
3
4
100

BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI MOVILIȚA
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ZONA FUNCŢIONALĂ
LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
CANTON DRUMURI NAȚIONALE
CENTRE AGRO-ZOO, PRODUCȚIE, DEPOZITARE
GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE
REȚEA STRADALĂ
SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT, AGREMENT
CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
TEREN AFERENT FIRULUI DE VALE (derea)
TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
TOTAL

58

EXISTENT
HA
%
89,07
54
1,76
1
0,44
13,43
8
2,07
1
0,49
21,52
13
0,06
9,79
6
3,51
2
24,50
15
166,64 100

PROPUS
HA
%
103,98
63
1,76
1
0,44
17,52
11
2,07
1
0,49
23,07
14
10,02
6
3,51
2
3,78
2
166,64
100
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BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI POTÂRNICHEA
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ZONA FUNCŢIONALĂ
LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE
DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII
ZONĂ MIXTĂ: LOCUIRE/ACTIVITĂȚI ECONOMICE NENOCIVE
CENTRE AGRO-ZOO, PRODUCȚIE, DEPOZITARE
GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir
CONSTRUCȚII TEHNICO-EDILITARE
REȚEA STRADALĂ
SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT
TEREN AFERENT FIRULUI DE VALE
CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN
TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN
TOTAL

EXISTENT
HA
%
51,45
42
1,54
1
11,67
10
0,50
0,06
15,84
13
2,52
2
16,36
13
23,49
19
123,43 100

PROPUS
HA
70,21
1,54
7,76
13,63
0,50
0,06
16,46
10,75
2,52
123,43

%
58
1
6
11

13
9
2
100

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Pe teritoriul comunei, apele curgătoare sunt reprezentate de trei fire de vale pe care s-au
format pâraie cu debite reduse, fără însemnătate economică, precum și numeroase văi
seci pe unde se scurge apa ploilor sau cea provenită din topirea zăpezilor.
Cele trei pâraie sunt Dereaua Musurat, Dereaua Carlichioi și Dereaua Abdullah.
Primele două deversează în Lacul Techirghiol - zona Zarguzon, parte din Lacul Techirghiol
separat de restul lacului cu dig de pământ pentru a delimita zona care primește în mod natural
ape dulci; ultimul își îndreaptă apele spre Canalul Dunăre – Marea Neagră.
- Dereaua Musurat are izvorul în extremitatea sudică a satului Movilița. Deși debitul este
neînsemnat, oamenii au făcut în lungul pârâului unele amenajări pentru reținerea apei, fie
pentru udatul grădinilor sau iaz pentru pești.
- Dereaua Carlichioi se formează prin unirea, în satul Biruința, a Văii Topraisar cu Valea
Muratanului cu traseu fără sinuozități În sezonul cald, acest pârâu este lipsit de apă
- Dereaua Abdullah își are izvoarele în vestul localității Potârnichea și curge prin vestul
satului, având un debit foarte mic. Localnicii i-au blocat traseul în dreptul satului utilizând
apa pentru irigatul grădinilor, motiv pentru care restul văii este lipsit de apă.
Cele trei fire de vale cu regim de pâraie nu au generat evenimente și nu constituie factori
de risc natural; trebuie ca în continuare să se mențină neobturate secțiunile lor de
scurgere, astfel încât să se poată prelua debitele de apă de la ploile abundente sau
torențiale.
3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE
3.9.1. GOSPODĂRIREA COMPLEXĂ A APELOR
Cele trei fire de vale principale cu regim de pâraie de pe teritoriul comunei prin
comportarea lor la ploile abundente sau torențiale nu implică măsuri de gospodărire a
apelor; trebuie numai menținute secțiunile de scurgere neobturate.
Teritoriul comunei Topraisar este traversat de un canal magistral din sistemul de irigații al
sudului județului – canalul Negru Vodă. Din cauza costurilor ridicate ale pompării apei din
canalul Dunăre Marea Neagră în prezent acest canal nu este utilizat.
Tot terenul arabil din comună a avut amenajări pentru irigații: canale, stații de pompare,
bazine de compensare, etc.
Se mențin în intravilan terenurile aferente sistemului de irigații așa cum au fost preluate din
PUG anterior.
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3.9.2.ALIMENTAREA CU APĂ
Deoarece comuna își menține actuala categorie de mărime a populației necesarul normat
de apă potabilă se menține la același nivel.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede asigurarea infrastructurii de apă pentru
majoritatea populației și agenților economici din comună.
Se propun ameliorări în ceeace privește asigurarea unei calități optime a apei, a
capacităților de înmagazinare și în sistemul de distribuție.
Conform Breviarului de calcul anexat sunt necesare urmatoarele lucrari:
Alimentarea cu apa
a) Sistemul de alimentare cu apă a localității Topraisar:
Sursa de apa–nu trebuie redimensionata putand asigura debitul de 4.2 l/s=15 mc/h.
Totusi datorita faptului ca s-au inregistrat depasiri ale concentratiilor de azotati si
sodiu, prin programul POIM se intentioneaza conservarea acesteei surse si alimentarea cu
apa a localitatii din sursa Medgidia prin Sistemul Regional Constanta.
Conducta de aductiune – nu trebuie redimensionata, conducta existenta putand
transporta debitul de 3.8 l/s. Aceasta conducta va fi reabilitata prin programul POIM.
In cadrul lucrarilor prevazute pentru SRC se vor realiza si o statie de pompare cu
hidrofor, ce va pompa apa din conducta de aductiune a SRC catre GA Biruinta iar in
aceasta din urma montarea unui grup de pompare ce va trimite apa catre GA Topraisar.
Conducta de aductiune va avea un culoar de protectie de 10 m de-o parte si de
alta, masurat de la generatoarea exterioara, in care nu se vor permite executia de
constructii civile.
In gospodaria de apa, statia de tratare cu clor precum si statia de pompare
trebuiesc redimensionate. Astfel statia de pompare va avea pompe care sa asigure un
debit Qnec = 124 mc/h la o inaltime de pompare Hnec = 40 mCA. Se vor lua masurile
necesare pentru delimitarea zonei de protectie sanitara cu regim sever conform HG 9302007.
Rezervorul de apa existent nu are capacitate suficienta si de aceea el trebuie
redimensionat, prin extinderea capacitatii de inmagazinare pana la un volum de 1000 mc.
Se recomanda montarea unui rezervor nou de 1000 mc.
Se vor lua masurile necesare pentru delimitarea zonei de protectie sanitara cu
regim sever conform HG 930-2007.
Sunt necesare lucrari de reabilitare a retelelor existente (cele din alte materiale
decat PEHD). Se recomanda preluarea bransmentelor din conductele vechi pe conductele
din PEHD, iar acolo unde pe strada exista doar retele vechi se recomanda inlocuirea
acestora cu retele din PEHD.
Se va tine cont de aceste aspecte la dezvoltarile urbanistice viitoare.
b) Sistemul de alimentare cu apă a localității Biruința:
Sursa de apa – nu trebuie redimensionata putand asigura debitul de 4.2 l/s = 15
mc/h.
Totusi datorita faptului ca s-au inregistrat depasiri ale concentratiilor de azotati si
sodiu, prin programul POIM se intentioneaza conservarea acesteei surse si alimentarea cu
apa a localitatii din sursa Medgidia prin Sistemul Regional Constanta.
Conducta de aductiune – nu trebuie redimensionata, conducta existenta putand
transporta debitul de 3.8 l/s. Aceasta conducta va fi reabilitata prin programul POIM.
In gospodaria de apa, prin programul POIM s-au prevazut urmatoarele lucrari:
 inlocuire si reconfigurare retele de incinta;
 realizarea unei noi statii de electroclorare in gospodaria de apa Biruinta;
 reabilitarea rezervorului existent de capacitate 500 m3;
 reabilitarea grupului de pompare existent in gospodaria de apa Biruinta astfel incat sa poata
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asigura alimentarea cu apa a localitatii prin montarea a 2 grupuri de pompare (1A+1R)
fiecare avand Q =35 mc/h si H = 40 mCA precum si montarea a 2 gruprui de pompare care
sa repompeze apa catre GA Topraisar, fiecare avand Q = 25 mc/h si H = 20 mCA.
Se vor lua masurile necesare pentru delimitarea zonei de protectie sanitara cu
regim sever conform HG 930-2007.
Retelele de distributie apa – prin programul POIM sunt prevazute lucrari de
extindere si reabilitare a retelelor de distributie apa.
Se va tine cont de aceste aspecte la dezvoltarile urbanistice viitoare.
c) Sistemul de alimentare cu apă a localității Movilița:
Sursa de apa – trebuie redimensionata pentru a putea asigura debitul de 4.9 l/s =
422.6 mc/zi. In acest scop se va realiza un foraj nou (forajul nr 3). Se vor lua masurile
necesare pentru delimitarea zonei de protectie sanitara cu regim sever conform HG 9302007.
Conducta de aductiune – nu trebuie redimensionata.
In gospodaria de apa, statia de tratare cu clor trebuie redimensionata pentru un
debit de 9.5 l/s.
Statia de pompare trebuie redimensionata pentru un debit de 9.5 l/s.
Rezervorul de apa existent nu are capacitate suficienta si de aceea el trebuie
redimensionat, prin extinderea capacitatii de inmagazinare cu un volum de 150 mc pana la
un total de 300 mc.
Se vor lua masurile necesare pentru delimitarea zonei de protectie sanitara cu
regim sever conform HG 930-2007.
Sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de distributie apa in cele 2 zone
lotizate.
Se va tine cont de aceste aspecte la dezvoltarile urbanistice viitoare.
d) Sistemul de alimentare cu apă a localității Potârnichea:
Sursa de apa – nu trebuie redimensionata putand asigura debitul de 4.2 l/s = 15
mc/h.
Conducta de aductiune – nu trebuie redimensionata, conducta existenta putand
transporta debitul de 3.8 l/s.
In gospodaria de apa, statia de tratare cu clor precum si statia de pompare nu
trebuie redimensionate. Se vor lua masurile necesare pentru delimitarea zonei de protectie
sanitara cu regim sever conform HG 930-2007.
Rezervorul de apa existent nu are capacitate suficienta si de aceea el trebuie
redimensionat, prin extinderea capacitatii de inmagazinare cu un volum de 100 mc pana la
un total de 250 mc. Se vor lua masurile necesare pentru delimitarea zonei de protectie
sanitara cu regim sever conform HG 930-2007.
In acest moment nu sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de distributie
apa in cele 2 zone lotizate.
Se va tine cont de aceste aspecte la dezvoltarile urbanistice viitoare.
Pentru adăpatul animalelor se pot folosi puțuri forate, mai ales în fermele din trupuri izolate.
3.9.3.CANALIZAREA
a) Sistemul de canalizare al localității Topraisar:
Se propune extinderea sistemului de canalizare menajera de tip gravitational
existent, astfel incat gradul de acoperire sa fie de 100%. Pentru aeasta se vor realiza
retele de canalizare menajera gravitationale in lungime de 15.7 km.
Totodata se propune marirea capacitatii statiei de tratare a apelor uzate menajere
de la 4000 LE (in prezent ) la 5000 LE prin adaugarea unui modul de tratare de 1000 LE.
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b) Sistemul de canalizare al localității Biruința:
Se propune realizare in viitor a unor retele de canalizare menajera de tip
gravitational ce se vor descarca in 5 statii de pompare apa uzata, care vor pompa apa
catre statia de epurare existenta in localitatea Topraisar. Sistemul de canalizare menajera
va avea o acoperire de 100% i va avea o lungime de 7.36 km, fiind realizat din conducte
din PVC-KG SN 4 Dn 250 mm.
Conductele de refulare vor avea o lungime totala de 2.79 km, fiind realizate din
conducte din PEHD PE 100 PN 6, diametre diferite.
Aceasta solutie a fost aleasa datorita confirguratiei terenului precum si datorita
faptului ca localitatea se afla in imediata apropiere sursei de apa (in perimetrul de protectie
hidrogeologica a sursei).
c) Sistemul de canalizare al localităților Movilița și Potârnichea:
Se propune realizare in viitor a unor retele de canalizare menajera de tip
gravitational ce se vor descarca in cate o statie de epurare ce va deservi fiecare localitate
in parte.
Retelele se vor realiza cu teava din PVC-KG, Dn 250 mm. Ele vor avea lungimea
de 12.0 km pentru Movilița si respectiv 5.79 km pentru Potârnichea.
In reteaua de canalizare a loc. Movilita vor fi necesare 2 statii de pompare apa
uzata iar conductele de refulare aferente vor avea o lungime totala de 2.48 km, fiind
realizate din conducte din PEHD PE 100.
In reteaua de canalizare a loc. Potarnichea a va fi necesara 1 statie de pompare
apa uzata iar conducta de refulare aferenta va avea o lungime totala de 0.9 km, fiind
realizate din conducte din PEHD PE 100.
Statiile de epurare se vor dimensiona la urmatoarele debite
Movilița
Q uz or max = 6.93 l/s (cca 1200 LE)
Potârnichea Q uz or max = 3.41 l/s (cca 600 LE)
Statia de epurare de la Movilița se va amplasa in marginea de sud vest a localitatii,
in zona strazii Prunului, in apropierea paraului Silistea, care reprezinta emisarul de
descarcare al apei epurate.
Statia de epurare de la Potârnichea se va amplasa in marginea de sud a localitatii
in apropierea DC 63 (la sud de acesta) si in apropiere de paraul Silistea, care reprezinta
emisarul de descarcare al apei epurate.
Amplasamentul acestor statii va fi la o distanta de cel putin 300 m de zona locuita.
Statiile de epurare proiectate vor 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
 echipamente de aerare cu bule fine
 mixer pentru denitrificare
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 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.
Extinderea statiei de epurare se va face in cadrul incintei existente, fara a modifica
zona de protectie sanitara cu regim sever sau de restrictie.
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede asigurarea infrastructurii de evacuare a
apelor uzate pentru majoritatea populației și agenților economici din comună.
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.
3.9.6. EVACUAREA DEŞEURILOR MENAJERE
În condițiile în care actualul sistem de gestionare a deșeurilor din comună se dovedește a
fi fiabil se va menține același sistem.
Comuna dispune de un sistem de asigurare a serviciilor de gospodărie comunală
prin contract cu SC IRIDEX GROUP srl.
Deșeurile menajere se transportă la depozitul de deșeuri omologat de la Costinești.
La instituțiile publice deșeurile se colectează diferențiat pe sortimente în pubele
separate, în timp ce în gospodăriile populației deșeuri se colectează neselectiv.
Se va generaliza sistemul de colectare selectivă în pubele pentru deșeuri
biodegradabile, materiale recuperabile (plastic, lemn, metale) și alte materiale ce
trebuie transportate la depozitul de deșeuri; în acest mod se reduce cantitatea de
deșeuri ce se transportă la rampa de deșeuri; materialele recuperabile pot fi valorificate
de comună prin firme de recuperare specializate.
Deșeurile de la fermele zootehnice se păstrează pentru transformarea în compost
utilizabil ca îngrășământ organic.
63

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

 pr. nr. 3/2016

 PUG COMUNA TOPRAISAR – ACTUALIZARE 

Se propune inițierea unui sistem de depozitare a deșeurilor biodegradabile de la
populație și de la unitățile care nu au amenajări în acest sens – centralizat, amplasat la o
distanță care să nu constituie sursă de disconfort, respectând normativul sanitar, în
vederea obținerii de compost care să fie utilizat atât de populație cât și de fermele
agricole ca îngrășământ natural.
Deșeurile biodegradabile pot fi folosite pentru formarea compostului în fiecare
gospodărie, cu utilizare ca îngrășământ organic pe terenurile arabile de pe teritoriul
comunei, dar este de preferat depozitarea acestuia centralizat.
3.9.7. GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Există cimitire în fiecare din cele patru localități.
- În satul Topraisar există cimitir creștin în două incinte și cimitir musulman în două
incinte. Cele patru cimitire sunt situate în mijlocul zonelor de locuit și nu se pot aplica
prevederile din Normativul sanitar referitor la distanța de protecție. Fiind în mijlocul
zonelor de locuit acestea nu mai au posibilități de extindere. Terenul din cele două
cimitire musulmane asigură necesarul pe perioada de acțiune a PUG; cimitirul creștin din
partea centrală a satului este aproape complet și a fost alocat un alt teren în partea de
nord/est, în vecinătatea parcului comunal.
În satul Biruința există un cimitir creștin situat în mijlocul zonei de locuit și unul musulman
în partea de est a vetrei satului, neîngrădit și nedelimitat în niciun fel.
În satul Movilița există un cimitir creștin la marginea de vest și unul musulman în partea
centrală. Se consideră că ambele incinte satisfac necesarul de teren pentru perioada de
acțiune a prezentului PUG.
În satul Potârnichea există un cimitir creștin în partea de sud a vetrei satului, la distanță de
zona cu case și cu posibilități de extindere, fără să fie însă cazul.
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.
Partea de est a teritoriului comunei, pe o suprafață de 364ha, adică cca 2,5% din
suprafața totală, este inclusă în situl din rețeaua NATURA 2000 – RO SPA 0061 Lacul
Techirghiol, conform OUG 57/2007 și HG 1284/2007 pentru ariile de protecție specială
avifaunistică (SPA). Situl este în administrarea ABADL.
În partea de nord se află situl protejat RO SCI 0398 Straja- Cumpăna, cu 800ha pe teritoriul
comunei Topraisar și restul pe teritoriul comunelor Agigea și Cumpăna.
Vetrele localităților comunei se află în afara acestor arii protejate:
Alte prevederi legale sau normative privind protecția mediului nu au menționări sau
specificații pentru comuna Topraisar (Legea 5/2000).
Nu se semnalează evenimente generate de văile ce traversează vetrele satelor comunei.
Pentru lucrări ce se propun în suprafața din teritoriul comunei cuprinsă în acest areal
protejat, sau care pot duce la modificări în calitatea mediului în acest areal se solicită
avizul custodelui ariei protejate ( ABADL – pentru RO SPA 0061).
Restul teritoriului este ocupat în cea mai mare parte din terenuri agricole arabile.
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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 cu regim de pâraie (Dereaua
Musurat, Dereaua Carlichioi, Dereaua Abdullah),a puțurilor forate, a rezervoarelor de apă,
sau intersectarea acestora implică avizele obligatorii ale administratorilor acestor
obiective, respectiv S.D.F.E.E. Constanţa, Constanţa, A.N.I.F. Constanţa, Direcţia Apelor
Litoral Dobrogea, Primăria Comunei Topraisar.
Se permite construirea în trupurile izolate cuprinse în situri NATURA 2000 cu avizul APM
Constanța și al custodelui sitului protejat - ABADL.
Construirea în zonele delimitate ca fiind situri arheologice – se vor putea executa lucrări
care necesită săpături mai adânci de 50cm numai cu acordul și supravegherea Muzeului
de arheologie Constanța.
3.11.2.Fondul locuibil, organizarea structuralã a zonei de locuit.
În cele patru localități componente ale comunei locuințe se află numai în vetrele
localităților; nu există locuințe în trupuri izolate.
Dată fiind prognoza de evoluție demografică a comunei – cu populația din etapa de final al
reglementărilor urbanistice din PUG mai mare cu cca 20%, din care cea mai mare parte în
reședința de comună – Topraisar- cu o creștere de cca 30% pentru zona de locuit se
rezervă terenuri din vetrele existente, mai ales prin valorificarea terenurilor libere din
intravilan și a curților fără construcții.
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Ca urmare se menține și organizarea structurală a zonei de locuit.
Analiza comparată a prognozei de populație și a terenurilor rezervate extinderii funcțiunii
de locuit
creștere pop. 2011-2013 nr. familii necesar teren-ha teren rezervat în PUG-ha
Localitatea
Topraisar
1000
333
33
31
Biruința
85
28
3
13
Movilița
100
33
3
14
Potârnichea
30
10
1
19
Principalele intervenții în zona de locuit vor viza ameliorarea condițiilor de locuit prin
eventuale extinderi, îmbunătățirea aspectului.
Se propune ameliorarea aspectului la blocurile existente în centrul satului Topraisar.
Așa cum s-a remarcat din analiza rețelei stradale din cele patru 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.
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.
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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Alte criterii de dimensionare dotări :

3.11.4. Zona cu activitãţi economice
Economia comunei Topraisar va evolua menținând specificul agro-zootehnic prin
valorificarea terenului arabil.
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.
Aceste terenuri au avut o infrastructură adecvată acum 20-25 ani, infrastructură care s-a
deteriorat cu timpul, dar care poate fi reabilitată pentru a corespunde necesităților actuale.
În vetrele localităților, pe terenuri fără utilizare actuală se prevede și o zonă cu funcțiune
mixtă, de locuire și activități economice nenocive și care nu generează disconfort în zona
învecinată, destinate mai ales întreprinderilor individuale, asociațiilor și întreprinderilor
familiale, persoane fizice, etc. dintre care unele se pot desfășura în incinta gospodăriei
respective.
- În localitatea Topriasar există disponibil de teren pentru unități economice cu profil agrozootehnic, de depozitare sau de mică producție în incintele fostelor unități cu profil agrozootehnic situate în partea de nord, de nord/vest, cu suprafața de cca 13ha.
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- În satul Biruința există disponibil de teren în partea de sud/vest a vetrei satului în care se
pot amplasa incinte de unități economice nenocive și care nu generează disconfort în
imediata vecinătate, inclusiv locuințe în care pot funcționa gospodării de producție de mică
amploare de tipul asociațiilor sau întreprinderilor familiale.
- În satul Movilița există disponibil de teren pentru activități economice în partea de
nord/est, lângă incinta fostului CAP, unde mai funcționează câteva unități cu profil agrozootehnic.
- În satul Potârnichea există disponibil de teren în partea de nord a vetrei satului, lângă
incinta fostului CAP, unde mai funcționează o societate cu profil agro-zootehnic, precum și
în partea de sud – teren liber în intravilan; aceste terenuri disponibile pot primi funcțiuni
mixte de activități economice nenocive și care nu generează disconfort în imediata
vecinătate, inclusiv locuințe în care pot funcționa gospodării de producție de mică
amploare de tipul asociațiilor sau întreprinderilor familiale.
3.11.5. Spaţii verzi, amenajãri sportive.
- În localitatea Topriasar: se propune menținerea spațiilor verzi și a terenurilor de sport
existente. Se pot amenaja pe terenuri neconstruite și care au dimensiunile adecvate
terenuri de sport pentru practicarea tenisului, voleiului, baschetului, pe terenuri ale
primăriei sau ca inițiativă privată.
Amenajarea de spații verzi la sate, în condițiile în care în fiecare curte există un spațiu
verde individual, se face în principal pentru a crea un spațiu de socializare, mai ales
pentru tineri.
În cazul satului Topraisar vecinătatea parcului public cu terenul de sport este avantajos
pentru a genera un spațiu verde comun.
- În satul Biruința: se propune la amenajare terenul neconstruibil aferent văii Carlichioi, iar
în partea de nord/vest – la intrarea dinspre Topraisar - ameliorarea terenului de sport
existent.
- În satul Movilița: se propune la amenajare terenul neconstruibil aferent văii (derelei)
Musurat, iar în partea de nord/vest amenajarea unui teren de sport
- În satul Potârnichea: se propune la amenajare terenul neconstruibil aferent văii Abdullah,
iar în partea de nord/est, în apropierea terenului afectat activităților economice amenajarea
unui teren de sport
- în zona de activităţi economice se prevede ca în fiecare incintă să se asigure un minim
de spaţiu verde de 20%.
- malurile firului de vale ce traversează satul se propune să fie amenajate prin plantare cu
vegetație înaltă hidrofobă (salcie, plop, arin) pentru a reduce excesul de umiditate din sol
cât și din motive peisagistice.
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Ținând seama de evoluția prognozată pentru populația comunei – care se va menține în
cadrul aceleași categorii de mărime a populației - 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.
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Ca urmare nu se fac rezervări de terenuri pentru extinderea dotărilor social-culturale.
Ca obiective de utilitate publică se prevăd :
- îmbunătățiri ale situației tramei stradale prin pietruirea și asfaltarea tuturor străzilor
- pietruirea drumurilor de exploatare agricolă, care asigură și accese la trupurile izolate din teritoriu
- extinderea rețelei de alimentare cu apă la toate gospodăriile din comună
- extinderea sistemului de canalizare menajeră în satul Topraisar și implementarea
sistemului de canalizare menajeră în celelalte trei sate, inclusiv prin realizarea de stații de
epurație în avalul celor două localități (Movilița și Potârnichea) ; satul Biruința va fi servit
de stația de epurație Topraisar.
3.13. ZONE CU VESTIGII ARHEOLOGICE
În Lista monumentelor istorice, actualizată 2015, aprobată cu Ordinul Ministrului Culturii
şi Patrimoniului Național, comuna Topraisar nu figurează la niciun capitol.
Pentru depistarea arealelor cu vestigii arheologice s-a elaborat un studiu istoricoarheologic de către Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, cu transpunerea arealelor
respective în coordonate STEREO 70 ce au fost preluate în partea desenată a proiectului,
inclusiv cu trasarea limitelor acestor situri ce rezultă din aplicarea Legii 218/2010 – privind
protejarea patrimoniului arheologic, art. S): zonă de protecţie a siturilor arheologice –
spaţiu cu regim special de protecţie, stabilit perimetral în preajma sitului arheologic pe
o lăţime de la 50 la 200 m, în funcţie de tipul şi importanţa obiectivului.
În certificatele de urbanism emise pentru zona delimitată ca fiind de importanţă arheologică se
va prevedea obligaţia supravegherii de specialitate la lucrări ce necesită săpături.
3.14. CORELAREA POTENŢIALULUI ECONOMIC CU PROPUNERILE DE DEZVOLTARE
Potențialul economic al comunei este generat de:
- activitățile din teritoriul agricol-arabil
- utilizarea resurselor rezultate din teritoriul agricol (mai ales în zootehnie)
- activitățile de prelucrare a produselor rezultate din utilizarea teritoriului agricol
- alte activități economice
Activitățile economice sunt generatoare de taxe și impozite la bugetul local, care este
sursa investițiilor de interes public.
Propunerile de urbanism se referă la ameliorarea condițiilor de trai din localitățile comunei prin:
- îmbunătățirea rețelei stradale (pietruire, asfaltare, piste pentru bicicliști, parcaje)
- ameliorarea stării drumurilor de exploatare agricolă – prin pietruire
- îmbunătățirea echipării edilitare: - extinderea alimentării cu apă
- reabiltarea rețelei de alimentare cu apă pe zonele cu
termenele de utilizare depășite
- extinderea sau implementarea sistemului de canalizare
menajeră
- ameliorarea condițiilor de dotare comunală în domeniul învățământului, culturii și sănătății
- prevederea de spații verzi și sport
- prevederea de mijloace de reducere a riscurilor naturale, mai ales cele potențiale
generate de văile ce traversează vetrele satelor.
Pentru unele categorii de investiții există posibilitatea de a utiliza fonduri centralizate
finanțate de stat sau de fonduri europene, pentru care administrația locală trebuie să facă
demersurile necesare pentru a le accesa.
Anvergura și categoriile propunerilor de urbanism pentru perioada de reglementare a PUG
(10-15ani) țin seama de posibilitățile economice ale comunei.
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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
elaborat în perioada 1998-2002 (pr. 38/1998) şi aprobat cu HCL nr. 13/2003 și prelungită
valabilitatea PUG cu HCL 23/29.03.2012 .
Comuna Topraisar se află şi se dezvoltă în zona social – economică a părții est-mediane
a județului Constanța.
Comuna TOPRAISAR are ca elemente caracteristice, semnificative următoarele:
- situarea în zonă de câmpie, preponderent agricolă
- relativa vecinătate cu zona litoralului
- are o populație destul de mare, ocupând locul 10 din cele 58 comune ale județului, fiind
considerată o comună mare, în contextul demografic al Județului Constanța
- Circulaţia rutieră de nivel teritorial se face pe DN38 – Agigea-Negru Vodă, care traversează
satele Movilița și Topraisar, şi are un caracter predominant de circulaţie de tranzit.
Prin DJ 381 se asigură legătura cu satul Potârnichea și cu localități de la vest de comună,
iar prin DJ391 se asigură legătura dintre Topraisar cu satul Biruința și cu localități de la est
și de la vest de comună. Mai există și Dc 1A, care constituie un fragment al fostului DN 38
spre Straja, declasat prin schimbarea traseului DN 38.
- este traversată de 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 patru localități a multor curți fără construcții.
Distanța relativ mare față centrele urbane (24km față de Constanța – care este
principalul centru de dotare și echipare teritorială) 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.
Comuna se va dezvolta în principal ca centru de producţie agrozootehnică, prin
valorificarea potențialului agricol al teritoriului comunei, care constă în terenuri arabile cca
90% din suprafața comunei.
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.
Realizarea de construcţii noi, extinderea şi modernizarea clădirilor (locuinţe, dependinţe,
anexe gospodăreşti) şi a amenajărilor existente (platforme, alei, împrejmuiri, plantări de pomi,
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 în toate localitățile, utilizând stații de epurare în localitatea
Topraisar – care să servească și satul Biruința, și în satele Movilița și Potârnichea.
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 patru localități evoluează păstrând intravilanele actuale, determinat și de
menținerea categoriei de mărime a populației și în orizontul de reglementare al PUG.
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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, centrală eoliană).
Se vor amenaja prin pietruire drumurile de exploatare care asigură acces 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 văilor din teritoriul comunei, mai ales în
zonele de traversare a vetrelor satelor; 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 Topraisar.
Având ca bază lucrarea cadastrală realizată pe format electronic în coordonate STEREO
70 – care a fundamentat și PUG -, Primăria va implementa - pe măsura 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.

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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