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REACTUALIZARE PLAN URBA NISTIC GENERAL MUNICIPIUL  ADJUD  

 MEMORIU GENERAL PUG MUNICIPIUL  ADJUD  
 
 
CAPITOLUL 1.  
INTRODUCERE 
 
1.1 Date de recunoa ştere a P.U.G. 

• Denumirea lucrării :REACTUALIZAREPLAN URBANISTIC GENERAL AL 
MUNICIPIULUI ADJUD 

• Beneficiar              : PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI  ADJUD 
• Proiectant general : S.C. ARHIGRAFIC  S.R.L. FOCŞANI 
• Nr.  Proiect :              43/2014 
• Data elaborării finalizării   : septembrie  2014 

 
1.2. Obiectul P.U.G. 

Obiectul prezentei documentaŃii îl reprezintă elaborarea Planului Urbanistic General al Municipiului Adjud prin 
reactualizarea celui elaborat şi aprobat în anul 1998 şi anul 2005. DocumentaŃia de urbanism se întocmeşte în 
conformitate cu următoarele prevederi legislative în vigoare : 

LEGEA   Nr. 350 / 2001  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 
HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 525/ 1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism; 
LEGEA   Nr. 363 / 2006  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional - SecŃiunea I - 

ReŃele de transport; 
LEGEA   Nr. 171 / 1997  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional - SecŃiunea a II-a 

Apa; 
LEGEA   Nr. 5 / 2000  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional - SecŃiunea a III-a 

- zone protejate; 
LEGEA   Nr. 351 / 2001  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional - SecŃiunea a IV-a 

- ReŃeaua de localităŃi; 
LEGEA   Nr. 575 / 2001  privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional - SecŃiunea a V-a - 

Zone de risc natural; 
ORDONANłĂ DE URGENłĂ   Nr. 142 / 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naŃional 

SecŃiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice aprobată de LEGEA   Nr. 190 / 
2009; 

ORDINUL Nr. 21/N /2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind elaborarea şi aprobarea 
regulamentelor locale de urbanism" –Indicativ 

  G.M. - 007 – 2000; 
ORDINUL Nr. 13/N /1999 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi 

conŃinutul-cadru al planului urbanistic general", indicativ GP038/99, 
ORDINUL Nr. 176/N /2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi 

conŃinutul-cadru al planului urbanistic zonal" - Indicativ GM-010-2000; 
ORDINUL Nr. 37/N /2000 pentru aprobarea reglementării tehnice "Ghid privind metodologia de elaborare şi 

conŃinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu", Indicativ: G M 009 – 2000; 
ORDINUL Nr. 562 /2003 pentru aprobarea Reglementării tehnice "Metodologie de elaborare şi conŃinutul-cadru al 

documentaŃiilor de urbanism pentru zone construite protejate (PUZ)"; 
HOTĂRÂREA CONSILIUL SUPERIOR AL REGISTRULUI URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA Nr. 26/ 2006 pentru 

aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnătură pentru 
documentaŃiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism şi a Regulamentului 
referitor la organizarea şi funcŃionarea Registrului Urbaniştilor din România; 

ORDINUL Nr. 6/139 /2003 privind măsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului şi amenajării 
teritoriului în scopul asigurării fluidizării traficului şi a siguranŃei circulaŃiei pe 
drumurile publice de interes naŃional şi judeŃean; 

CODUL CIVIL al României; 
LEGEA   Nr. 50 / 1991  privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii; 
ORDIN   Nr. 839 / 2009  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcŃii; 
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ORDONANTA DE URGENłĂ nr 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice; 

LEGEA  nr. 422/2001,  privind protejarea monumentelor istorice, republicată; 
LEGEA   Nr. 107 /1996  Legea apelor; 
HOTĂRÂREA   Nr. 584 /2001 privind amplasarea unor obiecte de mobilier urban; 
ORDONANłĂ   Nr. 43 /1997   republicată privind regimul drumurilor; 
ORDINUL Nr. 47 /1998  al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaŃii şi a pomilor în 
localităŃile urbane şi rurale; 

ORDINUL Nr. 49 /1998  al Ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
proiectarea şi realizarea străzilor în localităŃile urbane; 

ORDINUL  Nr. 2 /2006  al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor  pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind Avizul de amplasament; 

HOTĂHOTĂRÂREA  Nr. 1739  /2006 pentru aprobarea categoriilor de construcŃii şi amenajări care se supun 
avizării şi/sau autorizării privind securitatea la incendiu; 

ORDINUL Nr. 119 / 2014 al Ministrului SănătăŃii pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică 
privind mediul de viaŃă al populaŃiei; 

ORDONANłĂ DE URGENłĂ   Nr. 228 / 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 
HOTĂRÂREA  Nr. 31/1996  pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentaŃiilor de urbanism privind 

zone şi staŃiuni turistice şi a documentaŃiilor tehnice privind construcŃii din 
domeniul turismului; 

Principalele documente europene în vigoare care sin tetizează experien Ńa privind amenajarea teritoriului şi 
la care România este parte: 

Carta european ă a amenaj ării teritoriului  – document al Consiliului Europei, adoptat de cea de a 6-a 
ConferinŃă Europeană a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului (CEMAT), care a avut loc la 
Torremolinos, Spania (mai 1983); 

Schema de Dezvoltare a Spa Ńiului Comunitar (SDEC)  – Dezvoltarea spaŃială  echilibratã şi durabilã a 
teritoriului Uniunii Europene - document al Uniunii Europene, adoptatã la Consiliul Informal al 
Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului dinŃãrile Uniunii Europene – Potsdam, Germania (mai 1999); 

Principii directoare pentru o dezvoltare teritorial ă durabil ă a continentului  european  – document 
al Consiliului Europei, adoptat la ConferinŃa Europeană a Miniştrilor Responsabili cu Amenajarea Teritoriului 
(CEMAT) – Hanovra, Germania (septembrie 2000); 

Agenda Teritorial ă European ă - document al COMISIEI EUROPENE (mai 2007); 

Conven Ńia european ă a peisajului, adoptată la FlorenŃa la 20 octombrie 2000; 

1.3.Principalele elemente ale temei program, sunt: 
• reaşezarea localităŃilor în vatra lor firească, prinincluderea în intravilanul existent a tuturor suprafeŃelor 

construite situate pe teritoriul administrativ al municipiului; 
• asigurarea în cadrul intravilanului propus a suprafeŃelor necesare dezvoltării funcŃiunilor localităŃii; 
• scenariişi perspective privind activităŃile economice şi de evoluŃie a populaŃiei; 
• armonizarea interesului public cu interesul privat; 
• definirea obiectivelor de utilitate publică necesare şi asigurarea de amplasamente pentru acestea;  
• realizarea obiectivelor propuse, în condiŃiile respectării dreptului de proprietate;  
• introducerea măsurilor de protecŃie a mediului; 
• instituirea de măsuri speciale de protecŃie şi de reglementări specifice pentru ansambluri şi monumente 

cu valoare deosebită; 
• dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacităŃile necesare şi direcŃiile de dezvoltare ale 

localităŃii;  
• materializarea programului de dezvoltare a localităŃii având la bazăpropunerile colectivităŃii locale; 

FaŃă de P.U.G.-ul elaborat anterior, în cursul anilor  ce au trecut au apărut ca 
necesare câteva modificări şi completări legate de tipul de folosinŃă al unor zone şi suprafeŃelor acestora precum 
şi atragerea în intravilanul municipiului a noi suprafeŃe de teren.  
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 Planul urbanistic general, avizat şi aprobat conform legii, devine instrumentul de lucru al Consiliului local, 
în eliberarea certificatelor de urbanism, autorizaŃiilor de construire, la fundamentarea solicitării unor investiŃii de la 
bugetul de stat, în alte activităŃi ale compartimentului tehnic de resort. 
 De asemenea, a apărut necesitatea de a prelua în Planul Urbanistic General al Municipiului Adjud, 
prevederile din Planurile de Amenajare a Teritoriului NaŃionalşi Planul de Amenajare a Teritoriului JudeŃean. 
 
1.4. Surse de documentare  
 Pentru elaborarea lucrării au fost analizate o serie de studii şi proiecte ale căror concluzii intervin în 
enunŃarea propunerilor de amenajare şi a reglementărilor pentru Municipiul Adjud.  
 Dintre documentaŃiile cercetate, elaborate anterior PUG-ului, se menŃionează:  

• Planul de amenajare a teritoriului judeŃean (PATJ-Vrancea) din care se poate  desprinde poziŃia 
municipiului Adjud în cadrul judeŃului, în special în domeniile căi de comunicaŃie, potenŃial 
economic şi uman, locul în ierarhizarea funcŃională a localităŃilor judeŃului; 

• Cadastru intravilan, ortofotoplanuri în coordonate STEREO 70, lucrări topografice de bornare a 
perimetrului intravilan propus; 

• Studiu geotehnic elaborat de S.C. R.B. S.R.L. Bucureşti; 
• Studiu pedologic întocmit de Oficiu de Studii Pedologice şi Agricultură Vrancea în anul 2014; 
• Studiu de mediu ; 
• Date statistice comunicate  de către DirecŃia JudeŃeană de Statistică; 
• Planuri urbanistice de detaliuşi zonale aprobate de Consiliul Local al Municipiului Adjud.  

            Datele menŃionate în lucrare au ca surse: DirecŃia Generală de Statisticăşi serviciile Consiliului local al 
MunicipiuluiAdjud.  

CAPITOLUL 2.  
ELEMENTE  ALE  CADRULUI  NATURAL 
 
2.1. DATE GENERALE 
 
2.1.1. Limite geografice 
 

Municipiul Adjud este situat în partea de nord a judeŃului Vrancea la confluenŃa râului Trotuş cu râul Siret, 
având coordonatele geografice 46o5’30’’ latitudinea nordică şi 24o48’20’’longitudinea estică  . Terenul pe care 
este aşezat Adjudul este, în general, plan, fiind mărginit de colinele subcarpatice cu înălŃimi până la 400 m. 
Altitudinea generală medie a oraşului este de circa 100 m faŃă de nivelul mării. Terenul este favorabil culturilor 
agricole, corespunde condiŃiilor de construit şi are pânza de apă potabilă sub 10 m adâncime. 

În componenŃa municipiului Adjud se cuprind : Burcioaia, localitate situată la 5 km Sud de Adjud, Adjudu-
Vechi şi Şişcani, situate la distanŃa de 5 şi respectiv 7 km Nord faŃă de Adjud. 

VecinătăŃile teritoriului administrativ ale municipiului Adjud sunt următoarele: 
- la nord - comuna Sascut judeŃul Bacău; 
- la est - comuna Homoceaşi comuna PloscuŃeni judeŃul Vrancea; 
- la sud.  - comunaPufeşti judeŃulVrancea, localitatea Poiana judeŃul GalaŃi; 
- la vest - comuna Rugineşti judeŃul Vrancea şi comuna Urecheşti  judeŃul Bacău.  

2.1.2. Considera Ńiuni geomorfologice 
          Din punct de vedere geomorfologic, Municipiul Adjud şi localităŃile componente  
Şişcani, Adjudu Vechi şi Burcioaia sunt situate pe culoarul Roman—Adjud al râului Siret, mai precis în Câmpia 
Siretului în zona unde se întâlnesc şi se învecinează cu SubcarpaŃii Tazlăului (culmea Pietricica ), depresiunea 
ZăbrăuŃi, Câmpia Râmnicului şi Colinele Tutovei. 
 Întreaga zonă este tributară deci  văilor celor două râuri care străbat regiunea, Siretul care în această 
zonă îşi schimbă brusc direcŃia din N-E în N-S şi Trotuşul ce adună apele din SubcarpaŃii Moldovei. 
 Aceste ape au creat un relief tânăr cunoscut în literatura de specialitate ca terasele Siretului în zona 
Adjud. 
 ApariŃia teraselor în zona Adjudului sunt consecinŃele împingerii râurilor ce coboară din CarpaŃi şi 
SubcarpaŃi asupra râului Siret cât şi a înclinării platformei Moldoveneşti spre S-Eastfelîncât acesta are tendinŃa de 
deplasare spre est (E ), manifestându-se prin distrugerea malului stâng şi formând pe partea dreaptă terasele 
amintite , de aici rezultând şi aspectul îmbătrânit al râului cu multe meandre. 
 În această zonă s-au identificat următoarele unităŃi morfologice: 

− Lunca inundabilă a râurilor Siret şi Trotuş; 
− Terasa inferioară locală joasă a Siretului şi Trotuşului ( con de injecŃie); 
− Terasa inferioară; 
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− Terasa medie; 
− Terasa înaltă; 

 
Lunca inundabilă 
 Această formaŃiune apare în continuarea albiei majore a râului Siret  care Ia viituri ale râului este 
inundabilă , diferenŃa de cotă dintre această formaŃiune şi albia  minoră fiind în general de câŃiva metri  ( 2 m ) . 
Legătura acesteia cu  terasa inferioară şi medie se face prinintermediul unor versanŃi abrupŃi ( maluri) ce 
depăşesc în dreptul localităŃii Şişcani 10-12 m, la Adjudu Vechi scade la 8 - 10 m, de unde în aval spre Burcioaia 
trecerea să se facă lent aproape pe nesimŃite. 
 Această formaŃiune are o altitudine ce variază de la 92 m în nord (Şişcani) la cca. 81 m la confluenŃa 
râului Trotuş cu Siretul,  deci se întinde pe distanŃa de cca. 10-12km, paraleI cu cursul meandrat al Siretului, 
panta terenului fiind de aproximativ 1%.  
 Întreaga suprafaŃă a acestei formaŃiuni are destinaŃie în general  agricolă fiind acoperită de vegetaŃie 
specifică (păduri de plop ). 
 
Terasa inferioară joasă 

Aceasta se dezvoltă numai în partea de sud a AdjuduIui începând de la podul de cale ferată de peste 
Trotuşşi urmărind o linie convenŃională paralelă cu curba de nivel de 90 m, trecând pe lângă schela de extracŃie 
Burcioaia, ocolind localitatea Burcioaia şi făcând legătura în partea de sud cu Lunca Trotuşului. 

Pe această formaŃiune s-a dezvoltat localitatea Burcioaia care este limitată la nord de valea cu acelaşi 
nume iar la sud de  valea Ghilităreni între cele două dezvoltându-se un con de dejecŃie al depunerilor Siretului şi 
Trotuşului în decursul timpuIui. 
 
Terasa inferioară 
 Se dezvoltă la sud de Adjudu Vechi, între cotele 100 m şi 95 mînvecinându - se în partea de est cu Lunca 
Siretului ( 90 m ) sub o pantă de aproximativ 10% până în dreptul staŃiei de sortare după care se îndreaptă spre 
sud sub o linie destul de sinuoasă până în lunca râului Trotuş, mult spre vest. 
 Ca limită superioară se apropie de limita SC VRANCART SA Adjud făcând în aval în formă de peninsulă 
spre calea ferată Focşani - Adjud şi vatra municipiului, pe lângă staŃia de epurare, ieşind în afara municipiului, la 
Sud de cimitirul evreiesc şi Poligonul de tragere. 

Această formaŃiune în formă de semicerc (evantai) este străbătută  de numeroase fire de vale care 
drenează apele pluviale de pe platforma Municipiului spre râurile Trotuş în sud  şi Siret în est. 
 
Terasa medie   

Această formaŃiune este reprezentativă şi apare şi se dezvoltă în zona începând de la Şişcani (cota 105 
m) şi până la sud (cota 100 m)  spre terasa inferioară. 

Pe această terasă s-au dezvoltat localităŃile Şişcani, Adjudu  Vechi şi Municipiul Adjud lăŃimea acestei 
terase variind între 2-4 km iar trecerea spre terasa înaltă făcându-se în afara perimetrului localităŃii, acolo unde 
apar numeroase movile ale căror cote variază între 110-118m precum şi dealul Dumbrava (170 m) toate situate 
în partea de NV a zonei . 
 
Terasa înaltă 
Se dezvoltă în nord-vestul localităŃilor componente ale Municipiului Adjud şi are o altitudine medie de 105-115 m, 
limita ei inferioară fiind situată în extravilan. 

2.1.3. Considera Ńiuni geologice 

 Cele mai vechi formaŃiuni geologice care apar în zona Municipiului Adjud sunt cele neogene şi 
cuaternare. 
 FormaŃiunile neogene prezente în zonă sunt cele aparŃinând tortonianului şi se dezvoltă pe o adâncime 
de 40-80 m şi este reprezentat prin gresii, marne, calcare anhidrit cu Spiralis peste care sunt aşezate transgresiv 
formaŃiunile sarmatianului care depăşesc ca grosime 1200 m şi sunt reprezentate prin calcare, marne, gresii 
calcaroase, marne nisipoase, nisipuri. 
 În continuarea stratigrafică aceste formaŃiuni sunt acoperite de faciesuri reprezentând pliocenul, respectiv 
pliocenul inferior care este foarte bine dezvoltat la marginea colinelor subcarpatice şi este reprezentat prin 
stratele de Cândeşti ce aflorează pe văile afluente ale Siretului (Trotuş, ZăbrăuŃi) formând o serie de 400-500 m 
grosime de pietrişuri cu elemente cuprinse între 2-20 cm foarte rar cimentate, depuse în bancuri groase separate 
prin strate subŃiri de nisipuri grosiere cu şuviŃe de argilă. 
 Pleistocenul mediu este reprezentat prin depozitele terasei vechi ce se dezvoltă pe malul drept al râului 
Siret, ale cărui depozite sunt alcătuite din bolovănişuri, pietrişuri şi nisipuri cu grosime de 5-20 cm. 
 łinând seama de raporturile geologice constatate în bazinul mijlociu şi inferior al văii Siret, depozitele 
terasei vechi sunt atribuite părŃii superioare a pleistocenului mediu. 
 Holocenul inferior este reprezentat prin depozitele aluvionare ale terasei inferioare (joase) respectiv prin 
pietrişuri cu nisipuri a căror grosimi variază între 5-15 m. 
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Holocenului superior i s-au atribuit aluviunile recente din Lunca Siretului şi albia majoră care sunt reprezentate de 
nisipuri cu pietrişuri. 
 
2.1.4. Considera Ńiuni hidrologice 

Climatul temperat corespunde aşezării municipiului, caracterizat prin vânturi  
predominante din Nord cu alternanŃă în sezonul cald dinspre Sud şi Sud-Est, cu temperatură medie anuală de 8-
10oC, media precipitaŃiilor fiind de 500 mm/m2într-un an. 
 Principalul  colector hidrologic al zonei este râul Siret care colectează în aval de Municipiul Adjud şi apele 
râului Trotuş ca şi toate apele din precipitaŃii căzute pe suprafaŃa municipiului având o direcŃie de curgere  NV-
SE. 
 O parte din apele din precipitaŃii, datorită condiŃiilor litologice şi morfologice locale se infiltrează în teren 
creând pânza freatică de suprafaŃă folosită sporadic de către populaŃie ca apă potabilă. 
 Apa subterană are aceleaşi caracteristici hidrologice şi hidraulice comune tuturor teraselor ea găsindu-se 
cantonată  în depunerile aluvionare permeabile ale terasei inferioare acolo unde este localizat un complex acvifer 
freatic cu nivel liber , uneori sub presiune, în funcŃie de poziŃia stratului şi prezenŃa lentilelor de natură argiloasă. 
 Nivelul apei subterane se găseşte la o adâncime cuprinsă între 3,9 m şi 6,4 m pe terasa inferioară şi 
medie, la cca. 2,0 m în zona de luncă şi la 10-12 m pe terasa înaltă. Din observaŃiile efectuate de către I.M.H. în 
cadrul staŃiei hidrologice Adjud privind variaŃiile nivelului stratului acvifer freatic rezultă că în perioada cu 
precipitaŃii abundente, nivelul apei subterane poate să crească cu 1,50 m. 

DirecŃia de curgere generală a apelor subterane este NV-SE cu panta hidraulică medie i = 4 %.În general 
pânza de apă de suprafaŃă nu este recomandată alimentării cu apă a populaŃiei dar pânza a doua de apă 
cantonată sub stratul de argilă marnoasă cuprins între 13 m şi 25 m este cea indicată. 

2.1.5. Considera Ńiuni geotehnice 

 Pentru cunoaşterea stratificaŃiei terenului de fundare şi a posibilităŃilor de mobilare a suprafeŃei s-au 
consultat studiile geotehnice executate în zona de către I.S.P.I.F. Bucureşti, I.S.C.A.S Bucureşti, Institutul de 
Proiectări Bacău, GalaŃi, Vrancea pe bază de foraje, în general pe terasa medie şi inferioară şi izolat în restul 
teritoriului. StratificaŃia în perimetru are în general aceeaşi geneză, adică a fost creată de influenŃa permanentă a 
râului Siret şi Trotuş datorită aceloraşi fenomene de eroziune a rocilor din fundament şi redepunerea acestora, 
modelându-se terasele la diferite intervale. 
 Ceea ce diferă în stratificaŃie este grosimea şi constituŃia sedimentelor recente în funcŃie de ordinea 
cronologică a teraselor la formare, respectiv de la terasa înaltă la lunca şi albia majoră a celor mai recente 
formaŃiuni. 
 Pe aceste considerente stratigrafice, terenul de fundare poate fi caracterizat astfel: 
            a)  în suprafaŃă, pe grosimi cuprinse între 0,50 m - 6,60 m apare un strat vegetal cafeniu care pe unele 
zone ale municipiului  a fost decopertat datorită lucrărilor de construcŃii iar în alte zone, în special pe terasa 
inferioară, lipseşte în totalitate, în special acolo unde s-au efectuat decopertări pentru extragerea industrială a 
balastului. 
           b)  sub stratul de sol vegetal, pe întreaga suprafaŃă  a terenului, se află un strat de argilă cafenie, prăfoasă 
(uneori praf argilos) cu zone calcaroase, plastic vârtoase, a cărei grosime este cuprinsă între 5,0 m şi 6,0 m pe 
terasa înaltă şi medie şi 1,80 m-2,0 m pe terasa inferioară (baza stratului 98-100 m). 
 Este de menŃionat că în Municipiul Adjud, cu ocazia lucrărilor de construire a blocurilor de locuinŃe (zonă 
centrală ), acest strat efilează mult  iar stratul de nisip cu pietriş apărând mult  la suprafaŃă (probabil un vechi 
meandru al râului Siret) astfel încât a fost necesar să se folosească perne de balast sub blocuri pentru a nu se 
funda pe strate cu caracteristici geotehnice diferite. 
         c)  în continuarea stratigrafică până la adâncimea de 91,0m - 93,0 m se dezvoltă un strat de pietriş cu 
bolovănişşi nisip galben a cărui grosime variază atât granulometric cât şi ca grosime, în sensul că uneori se 
continuă direct cu un strat de nisip mic - mare (cota 89,0 m) sau cu o argilă cu concreŃiuni calcaroase  sau cu o 
argilă cu concreŃiuni calcaroase. 
         d)  sub stratul de pietriş cu bolovănişşi până la adâncimea de 87,0 m - 89,0 m se găseşte un strat argilos 
cafeniu, uneori galben plastic vârtos. 
         e)  sub cota de 87,0 m şi până la adâncimea de 81 m se dezvoltă un strat de praf argilos - praf nisipos cu 
rare elemente de pietriş în bază. 
         f)  roca de bază a fundamentului geologic apare sub denumirea de rocă menimorfică şi este reprezentată 
prin marnă tare de culoare vineŃie, local cu concreŃiuni calcaroase, a cărei bază coboară până la cota 
(aproximativ) 75,0 m (25 m de la suprafaŃa terenului ) 
 

2.1.6. Posibilit ăŃi de apreciere a sensibilit ăŃii la lichefiere 

 Lichefierea este fenomenul de scădere bruscă a rezistenŃei la forfecare a unui pământ necoeziv care 
produce o transformare bruscă a materialului respectiv într-o masă fluidă şi este provocată o prăbuşire a structurii 
datorată unui şoc sau altui tip de solicitare fiind însoŃită de creşterea bruscă a presiunii apei din pori. 
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 Fenomenul de lichefiere este caracteristic  pentru pământurile necoezive saturate, solicitate în condiŃii 
care nu comportă variaŃii de volum , când migraŃia apei este nesemnificativă. 

Se disting două tipuri de lichefiere esenŃial diferite: 
         - lichefiere propriu zisă caracteristică nisipurilor afânate care constă din pierderea unei mari părŃi din 
rezistenŃa la forfecare în urma creşterii presiunii apei din pori, prinîncercări monoton crescătoare sau ciclice; 
        - lichefiere ciclică posibilă teoretic la orice stare de îndesare a pământurilor necoezive, care constă dintr-o 
cedare progresivă prin cumularea deformaŃiilor ce se produc în timpul solicitărilor ciclice ca urmare a creşterii 
periodice a presiunii apei din pori şi deci a scăderii (până la zero) a rezistenŃei la forfecare. 
 Factorii care condiŃionează lichefierea propriu zisă sunt: 
                     - compoziŃia granulometrică 
                     - starea de îndesare 
                     - starea de eforturi 
                     - starea de saturare 
 Din studierea materialelor documentare existente se poate concluziona că nici un studiu geotehnic 
executat pe raza municipiului Adjud nu a testat posibilitatea lichefierii pământurilor necoezive şi nu au executat 
încercări în situ şi de laborator care să caracterizeze această proprietate. Singurul criteriu care apare în toate 
studiile geotehnice efectuate este criteriul granulometric, în acest sens, din studierea a peste 150 de curbe 
granulometrice din foraje executate pe platforma SC VRANCART S.A.  rezultă că între adâncimile de 5,0 m şi 9,0 
m terenul este uşor lichefiabil iar între  12,0 m şi 15,0 m este lichefiabil. 
 Lipsa unor încercări mai concrete conduce la necesitatea recomandării unor teste asupra nisipurilor din 
terenul de fundare al Municipiului Adjud care până la această dată pot fi considerate susceptibile de lichefiere în 
general pe terasa inferioară şi în zona de luncă. 
 Pentru lucrările de investiŃii se recomandă întocmirea de studii geotehnice pe bază de  foraje şi încercări 
de laborator care să execute toată gama de încercări de laborator sau în situ recomandate de normative care să 
stabilească pericolul de lichefiere pe baza potenŃialului de lichefiere, cunoscut fiind faptul că aceste pericole devin 
efective atunci când  potenŃialul depăşeşte valorile de ordinul 5 - 10. 

2.1.7. Seismicitatea zonei 

Conform Capitolului 3 din  Codul de Proiectare Seismică P100-1/2013, Municipiul Adjud se încadrează în 
zona pentru care acceleraŃia de proiectare pentru evenimente seismice având intervalul mediu de recurenŃă (al 
magnitudinii) IMR=225 si 20% probabilitate de depăşire în 50 de ani ,ag=0,40 g. în acelaşi capitol, pentru acelaşi 
tip de cutremure şi amplasament, conform hărŃii de zonare a teritoriului României, perioada de control (colŃ) 
TC=1,0 sec , β0 = 2,50.  

2.1.8. Zonare constructiv ă – construibilitate 
 Pe baza celor expuse mai sus  s-a trecut la o zonare geoconstructivă a teritoriului Municipiului Adjud, 
unde s-au delimitat formaŃiunile geomorfologiceexistente, indicându-se şi zonele de construibilitate, funcŃie de 
condiŃiile de fundare, astfel: 
 
 Zona de lunc ă  
 Zona de luncă este formaŃiunea cea mai recentă (tânără), incă în continuă formare, datorită eroziunii 
permanente pe care apele o exercită asupra malurilor terasei inferioare. 
 StratificaŃia acestei zone are un puternic caracter lenticular, straturi  de nisipuri, uneori chiar şi pietrişuri, 
găsindu-se alături de argile , prafuri sau alte combinaŃii ale acestora din urmă. 
 Datorită compoziŃiei granulometrice foarte neuniforme între diferite lentile, rezultă capacităŃi portante la fel 
de diferite, astfel încât presiunea pe teren variază între 1-2daN/cm2. 
 Nivelul hidrostatic, în general, pe această formaŃiune este destul de ridicat, el variind între cota „0” şi „2” 
m, în funcŃie de nivelul apelor în cele două râuri, Siret şi Trotuş. 
 Se atrage atenŃia că această zonă, la viituri puternice ale râului Siret, poate fi inundată. De aceea, în 
cazul în care din anumite considerente se doreşte executarea de lucrări de construcŃii în această zonă, acestea 
se pot amplasa numai după regularizarea cursului râului Siret, prin execuŃia unor lucrări hidrotehnice care să 
protejeze acest sector de posibile inundaŃii. 
 După luarea măsurilor enumerate mai sus se precizează că se pot amplasa construcŃii uşoare cu 
caracter provizoriu, dar cu restricŃii la subsoluri, fundate cu presiuni scăzute. 

Se vor lua măsuri pentru efectuarea de studii geotehnice, în mod obligatoriu, care să precizeze dacă 
terenul este lichefiabil, indicându-se măsurile ce trebuie luate pentru fiecare obiectiv proiectat.  

 
Terasa inferioar ă joas ă a Siretului şi Trotu şului – con de dejec Ńie  
Această formaŃiune apare evidentă în partea de sud a oraşului, acolo unde apele Trotuşului au depus 

aluviuni grosiere pe partea stângă a cestuia, inaînte de vărsarea în râul Siret. 
Granulometric, această formaŃiune este alcătuită din elemente grosiere de nisip şi pietriş, bine rulat, 

depunerea lor făcându-se sub forma unui con de dejecŃie. 
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Pe această formaŃiune s-a dezvoltat localitatea Burcioaia, ale cărei cote de teren variază  între 90,0 m în 
nord şi 87,0 m în partea de sud. Nivelul pânzei de apă subterană se găseşte la adâncimi variabile cuprinse între 
4,0 m şi 6,0 m, cu posibilităŃi de creştere în funcŃie de nivelul apelor celor două râuri, de 1,5-2,0 m. 

Pe această formaŃiune se pot amplasa construcŃii (locuinŃe), nelimitat ca regim de înălŃime, în condiŃii 
etalon, cu restricŃii la subsoluri. 
 
Terasa inferioar ă 

Se dezvoltă la sud de localitatea componentă Adjudu Vechi, ocoleşte Municipiul Adjud pe lângă calea 
ferată, de unde se îndreaptă spre vest, dincolo de poligonul de tragere, cotele de teren variind între 95,0 m şi 
100,0 m. 

Terenul  în această zonă este stabil dar, se atrage atenŃia că în această terasă  există foarte multe foste 
balastiere, unele în activitate, altele abandonate, iar terenul este destul de rambleiat. 

În concluzie, terenul este stabil, nefiind inundabil la viiturile râului Siret. 
În ansamblu, această zonă este constituită din depuneri aluvionare ale terasei inferioare, reprezentate 

prin bolovănişuri cu pietriş şi nisip fin-mare, local cu liant argilos şi prăfos, chiar cimentat, sub care urmează un 
strat de nisip fin-mare, cu rar pietriş şi apoi un strat de marnă vineŃie – verzuie, plastic vârtoasă tare. 

Pe această terasă, terenul de fundare prezintă capacităŃi portante bune, astfel încât se pot amplasa 
construcŃii nelimitat, cu presiuni de ordinul 2 daN/cm2, prinintermediul unor fundaŃii  de suprafaŃă (izolate sau tălpi 
continui). Pentru fundaŃii de adâncime se face precizarea că sub cota de 5,0 m, terenul este susceptibil la 
lichefiere, astfel încât se recomandă ca în proiectare şi execuŃie să se ia măsurile necesare acestui fenomen. 
 

Terasa medie  
Se dezvoltă de la nord la sud, are altitudinea cuprinsă între 100,0 şi 105,0 m, pe această formaŃiune 

dezvoltându-se şi localităŃile Şişcani, Adjudu Vechi şi Adjud. 
Terenul de fundare este constituit, în suprafaŃă, de un strat de argilă prăfoasă (praf argilos) cafeniu 

deschis, plastic vârtos, în grosime de 4-6 m (in funcŃie de poziŃia pe care o ocupă terenul spre terasa joasă sau 
terasa înaltă), spre bază cu elemente de pietriş rulat, urmat în profunzime de formaŃiuni macrogranulare de tipul 
bolovănişului cu pietriş, nisip fin prăfos, uneori cu intercalaŃii de argilă grasă, galbenă, apoi în continuare nisip 
prăfos galben, iar de la 13,5 m apare fundamentul marnos al regiunii reprezentat prin marne cenuşii verzui, 
compacte cu concreŃiuni calcaroase. 

Toate aceste straturi descrise conferă terenului caracteristici fizico – mecanice superioare, inclusiv 
capacităŃi portante bune. 

Este de remarcat că pe această terasă, în zonele mobilate, pot să apară şi zone de umpluturi neomogene 
rezultate în urma acŃiunilor de dezafectare a construcŃiilor sau a anexelor acestora : de genul wc - uri, gropi de 
pământ de împrumut, puŃuri de diametre mari, gheŃării, etc., astfel încât, în această zonă, pentru viitoarele 
construcŃii apar ca necesare efectuări de studii geotehnice de teren. 

Pânza de apă se găseşte la adâncime, astfel încât aceasta nu va crea dificultăŃi viitoarelor construcŃii. 
Din punct de vedere constructiv, pe această terasă se poate construi nelimitat, fără restricŃii la înălŃime şi 

subsoluri, cu presiuni de ordinul a 200 – 300 kPa, prinintermediul unor fundaŃii de suprafaŃă de genul fundaŃiilor 
izolate sau continui . 

Nu se vor amplasa construcŃii la o distanŃă mai mică de 50 m faŃă de cornişa acestei terase, spre râul 
Siret, decât după efectuarea unor lucrări hidrotehnice adecvate şi de stabilitate care să asigure stabilitatea 
acestor maluri. 
 

Terasa înalt ă  
Este formaŃiunea ce se dezvoltă la vest de cele trei localităŃi, are altitudinea cuprinsă  

între 105m şi 115m şi conferă condiŃii geotehnice favorabile construcŃiilor de locuinŃe, astfel încât pe această 
formaŃiune se poate construi nelimitat, în condiŃii etalon. 
 

Recomand ări  

            Pentru etapele următoare de dezvoltare ale municipiului apare ca stringentă efectuarea de studii 
geotehnice pe bază de foraje şi încercări de laborator pentru toate lucrările de investiŃii, care să aprofundeze 
condiŃiile de teren şi care, în final să asigure condiŃii de siguranŃa în exploatare a construcŃiilor, pe toata durata de 
exploatare a acestora. 

2.2. ZONE DE RISC NATURAL 
Încadrarea UAT MunicipiulAdjud în zonificarea de ris c natural conform ligii nr. 575 din 2001, privind 

planul de amenajare a teritoriului na Ńional- sec Ńiunea a V-a- Zone de risc natural. 
DEFINIREA PRINCIPALILOR TERMENI  UTILIZA łI: 

Termenii specifici folosiŃi în lege corespund definiŃiilor cuprinse în Glosarul internaŃional al termenilor de 
bază specifici managementului dezastrelor, editat de Departamentul Afacerilor Umanitare (DHA), Geneva, 
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decembrie 1992, DHA/93/96, sub egida O.N.U. Această terminologie a fost adoptată şi în legislaŃia Ńărilor 
aparŃinând ComunităŃii Europene. 
• Risc- estimare matematică a probabilităŃii producerii de pierderi umane şi materiale pe o perioadă de referinŃă 
viitoare şi într-o zonă dată pentru un anumit tip de dezastru; 
• Cutremur- mişcare vibratoare a scoarŃei terestre, generată de o ruptură  brutală în aceasta, ce poate duce la 
victime umane şi distrugeri materiale; 
• InundaŃie- acoperire a terenului cu un strat de apă în stagnare sau în mişcare, care, prin mărime şi durată, 
poate provoca victime umane şi distrugeri materiale, ce dereglează buna desfăşurare a activităŃilor social-
economice din zona afectată; 

• Alunecare de teren- deplasare a rocilor şi/sau a masivelor de pământ care formează versanŃii unor munŃi sau 

dealuri, a pantelor unor lucrări de hidroamelioraŃii sau a altor lucrări funciare, ce poate produce victime umane şi 

pagube materiale. 

ANEXA nr. 3. 

 
UNITĂłI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, amplasate în zone pent ru care intensitatea seismic ă, 

echivalent ă pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seis mică a teritoriului României, este minim 
VII ( exprimat ă în grade MKS):  

În conformitate cu anexa nr.3 din lege, jude Ńul Vrancea, are urm ătoarea zonare seismic ă, pentru 
oraşe şi municipii: 
 
Nr.ctr. Jud. VRANCEA             UAT Nr. locuitori Intensitate seismica în 

grade MKS 
202  Municipiul FOCŞANI  98.581             IX 
203  Municipiul ADJUD  18.280             VIII 
204  Oraş MĂRĂŞEŞTI   13.070             VIII 
205  Oraşul ODOBEŞTI     7.985             VIII 
206  Oraşul PANCIU     8.582             VIII 
     

Din anul 1601 şi până în prezent s-au înregistrat numeroase cutremure cu intensităŃi între 7 si 80 pe scara 
Richter. 

Între acestea, cel din noaptea de 10 noiembrie 1940 a fost devastator, provocând importante pagube 
materiale şi pierderi de vieŃi umane. 
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Mai recent s-au produs patru cutremure cu intensităŃi cuprinse între 6,50  si 7,20 , respectiv cele din 4 martie 
1977, 30 august 1986 şi cele două din 30 mai 1990. 

FrecvenŃa cutremurelor se explică prin existenŃa în această zonă a unui focar de mare adâncime (100-140 
km) cu epicentrul pe coordonatele medii de 450  09’ latitudine nordicăşi 260 06’ longitudine estică, pe falia Zăbala-
Nămoloasa Galati.  

 
ANEXA nr. 4 , 4a si 5. 
UNITĂłI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, afectate de inunda Ńii:   

În conformitate cu anexa nr.5. din lege, jude Ńul Vrancea , are zone de poten Ńial de producere a inunda Ńiilor 
pentru o serie de comune ora şe şi municipii, Municipiul Adjud reg ăsindu-se pe aceast ă list ă.  
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Teritoriul municipiului Adjud este situat la confluenta a doua rauri deosebit de importante: Siretul si 
Trotusul. 
Aceasta pozitie geografica ofera atat avantaje (resurse de apa, cai lesnicioase de transport) dar si unele 
dezavantaje intre care mentionam limitarea extinderii teritoriale si mai ales inundatiile. 
Teritoriul municipiului Adjud ocupa zona de preconfluienta dintre cele doua rauri. 
Este vorba de un grind interarabil destul de larg dar plat, terasele de lunca de pe partea  
dreaptaSiretului si cele de pe stanga Trotusului. 
Nucleul  municipiului este situat pe partea cea mai inalta a grindului interarabil , la cote  
de 100-105 m iar de aici nivelul terenului coboara lin catre cele doua rauri, spre E si 

           spre  SV.In plan amanuntit se pot observa si diferentele dintre caracteristicile   
           morfometrice ale albiei raului  Siret(maluri inalte, abrupte, meandrari) si a Trotusului  
          (maluri joase, despletiri, caracter piemontan).In acest context se poate constata ca riscul  
           de inundatii din partea rauluui Trotus este mai mare decat cel din partea raului Siret.Aici  
           mai trebuie mentionat faptul ca, la periferia luncii din partea stanga a raului Trotus, la  
           limita cu terenul intravilan, exista un vechi brat, in buna parte colmatat si eutrofizat care  
           este insa activat la debite foarte mari. 
           Apele freatice se scurg printre aluviuni pe acest brat si formeaza, spre aval, un  
           adevarat curs de apa denumit Garla Tabacari.In aceasta zona s-au produs, in anul  
           2005 inundatii pe suprafete intinse.Cat priveste localitatile apartinatoare de municipiul  
           Adjud (Siscani, Adjudu-Vechi si Burcioaia) acestea sunt situate pe sectoare cu maluri  
           inalte si indiguite si nu mai exista pericol de inundatii. 
           Regimul hidrologic al celor doua rauri mari  este determinat de conditiile fizico-  
           geografice din bazinele lor hidrografice aferente. 
 
Bazinul hidrografic Siret, aferent sectiunii de confluenta cu raul Trotus. 
Bazinul hidrografic al raului Siret, cu suprafata totala de 44871 kmp si o altitudine medie de 507 m este situat pe 
versantul estic al Carpatilor Orientali, in Subcarpatii Moldovei si de Curbura, Podisul Moldovei, Campia Siretului 
Inferior  si partea de NE a Campiei Baraganului. 
Acesta extindere areala deosebita presupune si o mare varietate geologica si geografica. 
Din punct de vedere geologic, bazinul hidrografic al raului Siret ocupa parti din Geosinelinalui Carpatilor Orientali, 
Platforma Moldoveneasca, Depresiunea Barladului si Platforma Moesica. 
Fiecare din aceste mari unitati geologice prezinta caracteristici litologice si structurale diferite, care se impun in 
relief printr-o mare varietate de forme si altitudini.In Carpatii Orientali, roci dure (vulcanice, sisturi cristaline, 
calcare, gresii, marne) sunt dispuse in structuri complexe (vulcanice, metamorfice, panze de sariaj). 
Structuri cutate si sariate se intalnesc si in Subcarpatii Moldovei si de Curbura.La limita estica a Geosinclinalului 
Carpatilor Orientali, urmeaza o fractura tectonica majora  (Falia Pericarpatica) in lungul careia Platforma 
Moldoveneasca monoclinara se scufunda in trepte.Pe sectorul inferior al raului Siret intervin structuri geologice 
complicate, determinate de contactul complex dintre aria Geosinclinalului Carpatic extremitatea sudica a 
Platformei Moldovenesti, Depresiunea Barladului, Platforma Moesica si prelungirile oregenului hercinic 
dobrogean. 
In relief, aceasta zona impune prin fenomene de subzistenta. 
Relieful este reprezentat prin unitati muntoase, dealuri subcarpatice si piemontane, podisuri si campii. 
Zona montana cuprinde parti din unitatea vulcanica ( M Calimani, M. Harghita), unitatea cristalino-mezozoica (M. 
Rodnei, M.Suhardului, M. Bistritei, M. Rarau, M.Tulghesului, M. Haghimas) si unitatile Flisului (Obcinele 
Bucovinene, Culmea Stanisoara, M. Ceahlau, M. Tarcau). 
La est si sud de lanturile muntoase se afla culmile subcarpatice ale Moldovei(Plesu, Margineni-Runc, Pietricica 
Bacaului). 
Zonele de podis ocupa parte estica a bazinului hidrografic Siret:Podisul Sucevei, Podisul Piemontan, Podisul 
Central Moldovenesc, si Colinele Tutovei. 
In sud se situiaza zonele cele mai joase, de campie : Campia Siretului inferior, in aval de Adjud. 
Clima este temperat-continentala, cu mari variatii termice si pluviometrice si cu diferente locale diferite: montane 
(in vest), submontane (in nord) si continentale mei excesive in este si sud-est. 
Temperatura medie  anuala a aerului are valori de la -1 grad C (in M. Rodnei) pana la 10,5 grade C in lunca 
Siretului. 
Precipitatiile cresc odata cu altitudinea iar cantitatile anuale variaza intre 500 l/mp in campie si 1100-1200 l/mp in 
M. Rodnei, cu mari variatii locale. 
Suprafata bazinului hidrografic aferent acestei sectiuni este de 20380 kmp iaraltitudinea medie de 643 m. 
Pentru determinarea debitelor maxime cu diferite probabilitati de depasire s-au prelucrat statistic  datele de 
monitorizare indelungata de la statia hidrometrica Adjudu-Vechi, de pe raul Siret si s-au valorificat corelatiile si 
relatiile de generalizare valabile pentru zona. 
In legatura cu debitele de apa trebuie mentionat faptul ca prezenta lacurilor de acumulare de pe cursul mijlociu al 
Siretului (Galbeni, Racaciuni, Beresti) si de pe Bistrita (Izvorul Muntelui si alte 8 acumulari pana la Bacau) 
influenteaza valorile maxime si minume naturale, 
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Datele se prezinta astfel: 
                                 -Suprafata bazinului hidrografic aferent (F)          = 20380 kmp 
                                 -Altitudinea medie a bazinului hidrografic  (Hm)   = 643 m 
Debite maxime cu diferite probabilitati de depasire:      
      Probabilitatea de calcul (%)           1              2          5          10       
      Debite maxime (mc/s)                 3450         3055    2300    1830 
 
Bazinul hidrografic Trorus 
Bazinul hidrografic al raului Trotus, cu o suprafata totala  de 4456 kmp este situat in partea central-estica a 
Carpatilor Orientali , in unitatea muntilor Flisului si in Subcarpatii Tazlaului. 
Din Punct de vedere geografic  geosinclinatul flisului Carpatilor Orientali este reprezentat prin roci cu duritate 
mare si medie (gresii de Tarcau si de Fusaru, gresii de Lucacesti, disodile, marne si sisturi argiloase), dispuse in 
sructuri puternic cutate si sariate.Toate cele patru panze de sariaj ale flisului (de Ceahlau, de Audia, de Tarcau si 
de Vrancea), sunt prezente in bazinul hidrografic al raului Trotus. 
La est de muntii fisului se intind Subcarpatii Tazlaului, de asemeni cu ctructura cutata si sariata.Aici rocile sunt 
reprezentate prin marne, argile, luturi, nisipuri si local conglomerate(in culmea Pietricica Bacaului ). 
Relieful , adaptat la structura si litologie, prezinta altitudini si masivitati  diferite.Pe partea dreapta a Trotusului se 
intind M. Ciucului cu vf. Carunta, M Nemira (vf. Nemira Mare 1649 m), M Oituz si M. Casinului iar pe partea 
stanga, M. Tarcaului (vf. Grindusu 1664 m) , M. Gosmani si M. Berzunti. 
Subcarpatii sunt reprezentati prin Depresiunea Tazlau-Casin si culmile Pietricica Bacaului (740 m in vf. Capata) si 
Ousorul. 
Clima este temperat – continentala, moderata. Temperatura medie anuala a aerului este de 3-4 grade C pe 
culmile montane inalte si de 6-8 grade C in vai si depresiuni.In Subcarpati, valorile termice anuale sunt de 8-9 
grade C. 
Cantitatile de precipittii care cad anual, cu o mare variabilitate in timp si spatiu, ai valori medii multianuale de 550-
800 l/mp in Subcarpati  si 650-900 l/mp in zona montana. 
Trebuie remercat caracterul torential al precipitatiilor, cu deosebire in sezonul cald,  care se reflecta si asupra 
regimului scurgerii apei, prin frecventa mare a  viiturilor de amploare. 
Pentru municipiul Adjud, problemele privind inundabilitatea se pun numai in cazul raului Trotus. 
Pentru determinarea potentialului de inundabilitate al raului Trotus, pe teritoriul municipiului Adjud, au fost ridicate 
(prin metoda Lidar) un numar de trei profile transversale in sectiuni considerate caracteristice; 
Profilul nr 1    incepe in partea de NV a municipiului din zona statiei meteorologice si traverseaza  lunca si albia 
raului Trotus pana sub malul drept inalt  si abupt.Pe traseul acestui profil  s-au intalnit numeroase microforme 
pozitive (vechi grinduri, ostroave) sau negative (privaluri, albii vechi aflate in diferite faze de agradare). 
In aceasta zona a fost construit un fel de dig de abatere a apelor foarte mari care s-a deteriorat in mare parte. 
Profilul nr 2   incepe din partea de vest a municipiului, zona strazii Al. I. Cuza si deasemenea traverseaza lunca si 
albia raului Trotus pana sub malul drept, inalt si  abrupt.Ca si in cazul primului profil si aici pot fi identificate 
microforme de relief specifice  luncilor cu caracter piemontan. 
Profilul 3   incepe din zona statiei  de epurare, traverseaza Garla Tabacari , lunca su albia raului Trotus si ajunge 
sub malul drept, la confluenta cu  raul Domosita. 
Urmarind  cele trei profile din amonte spre aval se poate observa  ca partea stanga a acestora este mai coborata, 
ca dovada a existentei unui brat vechi, parasit sau poate chiar a albiei principale a raului Trotus. 
In Profilul 1 se poate constata ca datorita unor lucrari de aparare executate  in ultima perioada, partea stanga a 
luncii, mai joasa, nu mai este inundabila. 
In profilele 2, 3 debitele mai mari de 700-800 mc/s pot produce inundatii pe aceste suprafete mai coborate 
altitudinal. 
Mai trebuie observat faptul ca si albia minora a raului Trotus se afla  intr-un proces evident de aluvionare, fapt ce-i 
reduve capacitatea de tranzit. 
Aceste aluvionari se produc in conditiile unui transport bogat de aluviuni din bazinul  hidrografic aferet, cu grad 
ridicat de defrisari forestiere legale si ilegale  care se depun in mare parte odata cu scaderea pantelor din zona 
de preconfluenta si confluenta. 
Nu este exclus ca aceste fenomene de degradare (aluvionare)  de pe sectorul inferior al raului Trotus, ca si cele 
de pe raul Siret din amonte de acumularea Calimanesti  sa fie influentate , in sensul identificarii acestora, de 
insasi existenta acestei acumulari. 
Modificarea nivelului de baza local al raului Siret la Calimanesti se reflecta in timp si spre amonte, iar 
suprainaltarile talvegurilor marilor rauri  cresc riscul la inundatii. 
Pe cele trei profile transversale au fost calculate coordonatele  cheilorlimnimetrice si s-au marcat  cotele 
corespunzatoare debitelor maxime cu diferite probabilitati de depasire. 
 
Datele se prezinta astfel: 
                                 -Suprafata bazinului hidrografic aferent (F)          = 4450 kmp 
                                 -Altitudinea medie a bazinului hidrografic  (Hm)   = 705 m 
Debite maxime cu diferite probabilitati de depasire:      
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      Probabilitatea de calcul (%)           1              2          5          10   
      Debite maxime                            2345         2095    1580    1255 
      Profil 1                                        101,50      101,40  101,10 100,80 
      Profil 2                                          99,70        99,60     99,50     99,30 
      Profil 3                                          97,40        97,30     97,00     96,80 
Debitele se refera la regimul natural de scurgere. 
Analizand datele din tabelul de mai sus  se constata o repartitie buna a nivelurilor din amonte spre aval. 
Din analiza profilelor transversale si a cheilor limnimetrice se pot identifica zonele inundabile din lunca raului 
Trotus.Se poate observa ca, in general,  zona intravilana nu este afectata. Se inunda insa suprafete mari din 
lunca joasa a raului, mai ales prin revarsare directa, deoarece patrundrea apei dinspre amonte a fost oprita prin 
construirea unui dig care poate fi observat in profilul 1. 
In legatura cu masurile de aparare si de scoatere d e sub influenta inundatiilor a zonelor identificate,  
acestea sunt in primul rand structurale, respectiv construirea unor  diguri, corelata cu lucrari inten se de 
decolmatare a albiei pana la confluenta cu raul Sir et.Toate aceste masuri vor avea la baza studii si 
documentatii de specialitate 
O varianta care poate fi luata in considerare este soseaua  ocolitoare a municipiului Adjud.Terasamentul acestei 
sosele ar putea constitui un dig de  aparare, cel putin  pentru partea dinspre intravilan.Trebuie insa avut in vedere 
si faptul ca  varianta ocolitoare a municipiului Adjud este avizata la clasa III-a de importanta, cu un debit maxim  
de calcul 2% si de verificare 0,5 %. 
 

ANEXA nr. 6. , 6a şi 7. 
UNITĂłI ADMINISTRATIV-TERITORIALE, afectate de alunec ări de teren  

În conformitate cu anexa nr.7. din lege, jude Ńul Vrancea, are zone afectate de poten Ńial de producere a 
alunec ărilor de teren, pentru o serie de comune ora şe şi municipii, dar Municipiul Adjud, nu se reg ăseşte 
pe aceast ă list ă. Consider ăm că poten Ńialul de producere a alunec ărilor de teren, este foarte sc ăzut, sau 
inexistent. 
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2.3. RELAłIIINTERITORIU 
 

Situat în zona de nord-est a  judeŃului Vrancea, pe E85(DN2), teritoriul administrativ al Municipiului Adjud 
are o suprafaŃă totală de 5819,22 ha, învecinându-se cu:    

• Comuna Sascut, judeŃul Bacău – la nord; 
• Comuna  Homocea şi comuna PloscuŃeni  – la est; 
• Comuna Pufeşti şi comuna Rugineşti  - lasud; 
• Comuna Rugineşti      -  la vest. 

ReŃeaua de drumuri judeŃene şi comunale este corelată cu reŃeaua majoră de circulaŃie a Municipiului 
Adjud. Arterele de acces în oraş sunt : 

  E85 (DN2) din direcŃia Focşanispre Bacău; 
  DN11Adin direcŃia Oneşti judeŃul Bacău spre Bârlad judeŃul Vaslui; 
  DJ 119J din direcŃia Adjudu Vechi; 
  DC 22 din direcŃia Burcioaia 

E85 este un drum european, care traversează Europa de la nord la sud, de la 
portul Klaip÷da, Lituania de la Marea Baltică, până în oraşul Alexandroupolis din Grecia, la Marea Egee. Drumul 
traversează Lituania, vestul Belarusului, nord-vestul Ucrainei, estul României şi Bulgaria, trecând Dunărea pe Podul 
Prieteniei Giurgiu-Ruse. 

Teritoriul administrativ al Municipiului Adjud ocupă o suprafaŃă totală de 6.222,51 ha (sursa cadrastru 
OCAOTA) defalcat după modul de folosinŃă, conform tabelului : 

 

 
Având o populaŃie de 18.280 locuitori, localitatea Adjud intră în categoria municipii. Totodată, pe acelaşi 

criteriu al populaŃiei, acesta se încadreazăîntre localităŃile de mărime mijlocie ale judeŃului. Dispunând de o bună 
dotare comercialăşi de prestări servicii, precum şi de o serie de unităŃi de producŃie care asigură un mare număr de 
locuri de muncă, MunicipiulAdjud a câştigat şi un rol de polarizator pentru localităŃile învecinate . Astfel, în zona de 
influenŃă a Municipiului Adjud sunt cuprinse : Homocea, Lespezi, Rugineşti, Copăceşti, Domneşti, cumulând un 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL U.A.T. 

                                                CATEGORIE DE FOLOSINłĂ  
AGRICOL 
      ha 

                                         NEAGRICOL TOTAL 
    ha 

PĂDURI ha APE ha DRUMURI ha CURłI CONSTR 
ha 

NEPROD. ha 

INTRAVILAN 310,33 ---- 3,76 74,67 406,13 7,65 802,54 
EXTRAVILAN  3809,35 544,28 757,44 21,74 18,19 268,97 5419,97 
TOTAL 4119,68 544,28 761,20 96,41 424,32 276,62 6222,51 
% DIN TOTAL 66,21 8,75 12,23 1,55 6,82 4,44 100,00 
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Legătura de cale ferată este asigurată  de două liniimagistrale: CF500 Bucureşti  - Ploieşti - Adjud -
 Paşcani - Suceava - Vicşanişi CF501 Adjud - Comăneşti - Ghimeş - Siculeni . 

 
CAPITOLUL 3. 
STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT ĂRII 
 
3.1. SCURT ISTORIC-EVOLUłIE 

Consemnată în documente la începutul secolului al XV-lea, aşezarea din apropierea confluenŃei 
Trotuşului cu Siretul, este mult mai veche.  

Descoperirile arheologice de aici privind epoca bronzului au fost confirmate şi de cercetările arheologice 
întreprinse în anul 1979. ExistenŃa unei aşezări omeneşti din epoca bronzului surprinsă în vatra satului Adjudu-
Vechi a fost dovedită şi de identificarea unor urme de locuire din această vreme la circa 1,5 km de vatra satului,  
la punctul “La islaz” situat pe terasa inferioară a Siretului. 

Aşezarea descoperită aici şi distrusă în mare parte de revărsările Siretului, aparŃine culturii Monteoru, 
fazele I-a şi a II-a. Cercetările arheologice de suprafaŃă întreprinse în zona Adjudu Vechi au dus la găsirea unor 
fragmente ceramice apartinând culturii carpice (secolele II -III e.n.). Într-un punct neindentificat s-a găsit un 
fragment de la un vas apartinând secolelor II-III e.n., iar în zona unde se afla fosta grădina de legume a  C.A.P. s-
au descoperit fragmente ceramice, printre care şi un gât de amforă din aceleaşi secole. 

Continuitatea de locuire în această zonă este dovedită şi de descoperirea unui nivel de locuire din sec. 
VIII - IX, în punctul numit  “La sondă”, unde s-au găsit mai multe fragmente ceramice ce provin de la vase lucrate 
la roata cu turaŃie mijlocie, având în compoziŃie nisip şi microprundişuri ca degresant, de culoare cărămizie şi 
decorate cu motive formate din benzi de linii drepte şi de linii vălurite. 

Aceste fragmente ceramice îşi găsesc analogii în descoperirile dîntr-o serie de aşezări din Moldova din 
secolele VIII - IX, cea mai apropiată fiind aceea de la Lespezi - Homocea, situată la circa 4 - 5 km de Adjudu-
Vechi. 

Un interes deosebit pentru cunoaşterea evoluŃiei istorice din aceste locuri îl prezîntă un engolpion din 
bronz cu inscripŃia în limba greacă”Sfântul Gheorghe” datând din secolele X - XI. 

 
Geneza oraşului 
Problema genezei şi a caracterului oraşelor medievale româneşti au impus ample şi variate discuŃii în 

istoriografia noastră. 
Cu privire la oraşele medievale româneşti est-carpatice, istoricii români, Nicolae Iorga, Gheorghe 

Brătianu, Nicolae Grigoraş şi Dimitrie Ciurea consideră procesul formării aşezărilor urbane strâns legat de 
activitatea comercială desfăşurată pe acest teritoriu. 

AlŃi istorici ca Al. Andronic şi C Şerban consideră că unele oraşe s-au constituit pornind de la aşezări 
fortificate având în jurul lor o populaŃie stabilă ce desfăşura o activitate comercial-industrială. 

Problema începuturilor oraşului medieval Adjud este parte integrantă a procesului originii oraşelor 
medievale româneşti şi, în special, a celor est-carpatice. 

Prima menŃionare a Adjudului este cea din 9 aprilie 1433 din privilegiul de comerŃ al lui Iliaş vodă, acordat 
celor şapte scaune săseşti din łara Transilvaniei. 

Prin acest act se deschide punctul de vamă, “in oppido nostro Egydhalma”, fapt ce ne arată că Adjudul la 
acea dată era efectiv aşezare urbană. 

Stabilirea punctului de vamă în oraşul Adjud a avut o influenŃă benefică asupra vieŃii economice şi 
comerciale desfăşurate aici. Astfel, în mai puŃin de trei decenii, oraşul Adjud, este menŃionat alături de oraşele 
Suceava, Roman, Bacău, ca punct de tranzit a postavurilor negustorilor lipoveni, în baza privilegiului comercial 
din 3 iulie 1460 acordat acestora, de către Ştefan cel Mare. 

Atât izvoarele scrise cât şi cele arheologice ne arată faptul că oraşul Adjud menŃionat în privilegiile 
comerciale din 1433 şi 1460 nu se afla pe locul oraşului Adjud de astăzi ci în apropierea apei Siretului, în zona 
actualei aşezări Adjudul Vechi. 

 
EvoluŃia demografică şi teritorială 
InformaŃiile de ordin demografic cu privire la centrele urbane moldoveneşti în secolele XV-XVIII sunt 

destul de numeroase dar lipsite de o adevărată valoare statistică. Ele provin de cele mai multe ori de la misionarii 
catolici. 

Cu toate că aceste informaŃii au adeseori un caracter contradictoriu, în urma analizei lor se poate admite 
că populaŃia oraşelor moldoveneşti medievale a crescut mult în această perioadă. 

Printr-o analiză comparativă cu situaŃia din celelalte oraşe moldoveneşti, putem admite că la începutul 
secolului al XVIII-lea oraşul Adjud avea până în jur de 100-200 de case şi o populaŃie cuprinsă între 300-800 de 
locuitori. 

Înflorirea comerŃului moldovenesc de-a lungul secolelor XV - XVI a avut consecinŃe imediate în creşterea 
demografică şi teritorială a oraşului Adjud. Această creştere demografică s-a datorat atât stabilirii unor locuitori ai 
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satelor învecinate în oraş, cât şi aşezării  a numeroşi negustori străini, în special saşi şi unguri, specializaŃi pe 
diferite ramuri meşteşugăreşti şi de comerŃ. 

Bogatul inventar arheologic compus din obiecte de fier (cuie, piroane, scoabe, catarame, cuŃite, unelte 
agricole), ceramică de uz casnic şi ornamentală şi numeroase monede ungureşti şi poloneze ne arată că viaŃa 
orăşenească a cunoscut la Adjud o înflorire, până la sfârşitul secolului al XVIII-lea. 

Descoperirile arheologice ne indică faptul că după această perioadă de înflorire şi dezvoltare intensă, 
viaŃa orăşenească în Adjud decade treptat începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. 

MenŃionările documentare confirmă şi ele acest lucru. Dacă în 1684 Miron Costin amintea în cronica sa 
târguşorul Adjud ca localitate mai însemnată în judeŃul Putna, în timpul lui D. Cantemir oraşul Adjud îşi pierduse 
din însemnătatea de odinioară, judecând după descierea ce o face acest domnitor: “Adziud, non magni momenti 
est oppidum, superius ad fluvium Sireth”. 

De la sfârşitul veacului al XVIII-lea şi pe parcursul celui următor, datorită războaielor, epidemiilor şi 
revărsărilor tot mai dese ale Siretului, care rupeau din vatra oraşului Adjud, viaŃa orăşenească cunoaşte o 
perioadă de criză. Totodată, numărul locuitorilor se reduce simŃitor. 

 
ViaŃa economică 
Datorită insuficienŃei informaŃiilor scrise şi a celor arheologice, nu putem urmări, în toate detaliile, de la 

apariŃie, evoluŃia vieŃii economice în oraşul Adjud medieval. 
Cu toate acestea, făcând comparaŃie cu situaŃia din celelalte oraşe medievale moldoveneşti, putem 

susŃine că locuitorii adjudeni stăpâneau teritorii agricole pe care le cultivau cu cereale, plantau vii şi livezi sau le 
foloseau ca islazuri şi fâneŃe pentru creşterea animalelor. 

Pe parcursul veacului al XIV-lea au apărut aici meşteri specializaŃi în diverse domenii. Aceştia au fost 
atraşi mai ales datorită rolului de piaŃă locală pe care-l avea oraşul Adjud pentru satele din jur. 

Ceea ce a impulsionat cel mai mult transformarea aşezării în una urbană au fost drumurile comerciale 
care treceau prin Adjud. Aici se întretăiau drumul de pe valea Siretului care unea Marea Baltică de Marea Neagră 
cu drumul care venea dinspre Transilvania pe valea râului Trotuş, şi de la Adjud se îndreapta spre cetatea Chilici, 
despre care Baiazid spunea în scrisoarea trimisă raguzonilor la 1484, că e poarta de comerŃ a Moldovei şi a 
Ungariei. 

Drumul de pe valea Siretului era frecventat de către negustori care veneau în Moldova prin Halici şi 
Colomcea. Străbătând oraşele moldoveneşti Suceava, Paşcani, Roman şi Bacău ajungeau la Adjud, de unde 
drumul ducea prin Tecuci la GalaŃi sau traversând Putna şi oraşul Focşani se ajungea la Tîrgovişte, capitala łării 
Româneşti ori la  Brăila, cea mai însemnată piaŃă de comerŃ pentru peşte. 

O mărturie grăitoare a funcŃiei economice pe care o juca Adjudul medieval este chiar prima menŃiune 
documentară, cea din privilegiul comercial acordat de Ilieş Vodă la 9 aprilie 1433 negustorilor “celor şapte scaune 
săseşti din łara Transilvaniei”. Acest privilegiu consacra de drept o situaŃie de fapt mult mai veche. 

Dezvoltarea capitalistă a României cerea o reŃea de transporturi pe calea ferată şi şosea, modernă, care 
să asigure transportul materiilor prime şi al produselor industriei prelucrătoare. 

Adjudul rămâne în continuare un nod de comunicaŃie rutieră important, pe aici trecând şoseaua ce venea 
de la Focşani, trecea podul de fier de peste Trotuş şi înainta spre Nordul Moldovei.  

“DicŃionarul topografic şi statistic al României” prezintă Adjudul ca staŃie de fier şi staŃie telegrafo-poştală. 
Evenimentele de la 23 august, înlăturarea guvernului Antonescu şi alăturarea României NaŃiunilor Unite 

împotriva Germaniei au cuprins în vâlvătaia lor şi oraşul Adjud şi pe locuitorii săi. 
La luptele împotriva Germaniei desfăşurate atât pe teritoriul naŃional cât şi în Ungaria şi Cehoslovacia au 

participat şi tineri ostaşi adjudeni, unii dintre ei murind pe câmpul de bătălie. 
După al doilea război mondial oraşul Adjud a cunoscut o dezvoltare destul de însemnată. Pe plan 

economic oraşul s-a mărit mai ales ca centru feroviar. Astfel depoul de locomotive a fost modernizat 
transformându-se mai întâi în depou de locomotive Diesel şi apoi în depou de locomotive electrice. Au fost 
construite noi linii pentru triaj şi pentru trenurile de călători. 

Până la sfârşitul deceniului al 7-lea ponderea principală în activitatea industrială a oraşului o dădea 
Întreprinderea de industrie locală. ÎnfiinŃată în anul 1952 sub denumirea de “1907” avea atelier de tâmplărie cu 14 
muncitori, 20 mori Ńărăneşti, 8 cuptoare de cărămidă. 

ConstrucŃia sediului actual începe în anul 1954 şi se termină în 1956. 
Atelierele micilor meseriaşi vor dispare după anul 1950, locul lor fiind luat de Cooperativa 

meşteşugărească înfinŃată în anul 1954 sub denumirea de “Drumul nostru”. 
În anul 1984 s-a construit un modern local PTT dotat cu o centrală telefonică automată urbană şi 

interurbană. 
În perioada anilor 1971 - 1983 s-au construit un număr de 2.668 apartamente, din fondurile statului, din 

fondurile populaŃiei 67 apartamente . 
Încetul cu încetul Adjudul devine şi un centru industrial construindu-se Întreprinderea de mobilă, o moară 

modernă, Integrata de Ńesături groase, fabrica B.C.A., Combinatul de celuloză şi hârtie . 
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Organizarea administrativă 
 
Oraşul Adjud, ca toate centrele urbane medievale moldoveneşti, era condus de două organe 

administrative unul ales de obştea locuitorilor, reprezentat de un şoltuz şi 12 pârgari şi altul, care reprezenta 
puterea domnească, vornicul de târg. 

Prima menŃiune a şoltuzilor şi pârgarilor din oraşul Adjud, care ni s-a păstrat, o întâlnim într-un document 
din 16 iulie 1580, încheiat cu ocazia vânzării unei ocini din satul Mihăileşti. Vânzarea s-a făcut înaintea 
şoltuzului şi a celor 12 pârgari din Adjud care pun pecetea târgului pe zapisul ce-l dau cumpărătorului “le-am făcut 
şi noi zapis şi am pus pecetea noastră”. 

Aleşii obştii, şoltuzii şi pârgarii, apar odată cu constituirea oraşului. În primul document păstrat cu privire 
la oraşul Adjud este folosit termenul “oppido nostro”, ceea ce implică existenŃa instituŃiei şoltuzilor şi pârgarilor. 

Ei erau aleşi anual de către locuitorii oraşului, dintre negustorii şi meşteşugarii mai înstăriŃi şi chiar dintre 
agricultori. 

Toate vânzările, cumpărările şi daniile de locuri se treceau prin grija şoltuzilor şi a pârgarilor în catastiful 
oraşului. Acesta, împreună cu pecetea oraşului erau păstrate de către şoltuz. 

Cu ajutorul sigiliului se garanta autenticitatea actelor emise de către administraŃie şi reprezenta însăşi 
autoritatea locală constituită şi recunoscută ca atare. 

Până acum se cunosc două sigilii ale oraşului Adjud medieval. Unul, care reprezintă rudimentar vite, 
folosit în secolele XV - XVI şi altul conservat mai bine pe un document din 16 septembrie 1620. 

Pecetea oraşului Adjud din secolul al XVII-lea era de mărime mijlocie, având legenda: 
Târgul Adjudului). 

În câmpul heraldic erau reprezentate un cleşte şi o riglă ce simboliza că majoritatea locuitorilor erau 
meşteşugari. 

Cum am amintit, acest sigiliu a fost aplicat pe un zapis dat la 16 septembrie 1620 de către Ghighea, 
şoltuz de Adjud. 
ViaŃa cotidiană reprezintă o dimensiune indispensabilă a existenŃei umane. Cu toată importanŃa proceselor 
istorice majore, a evoluŃiilor politice, sociale, economice, culturale etc, pentru fiecare individ în parte, „marea" 
istorie derulează prin prisma unor necesităŃi cotidiene.Fiecare persoană, indiferent de nivelul de instruire, de 
vârstă, de sex, de confesiune sau de mediul în care trăieşte, are o viată personală, care-i influenŃează puternic 
viziunea asupra lumii. Astfel, viaŃa cotidiană, care are drept componentă esenŃială viata privată, individuală, 
constituie un domeniu necesar în cercetările istorice, în lipsa căruia, percepŃia fenomenelor istorice ar fi nu numai 
incompletă, dar şi deformată. Studierea vieŃii cotidiene a indivizilor dintr-o  societate într-o anumită perioadă 
istorică ne oferă posibilitatea de a ne crea o viziune mai clară, mai profundă despre particularităŃile de evoluŃie, 
precum şi despre nivelul de cultură şi civilizaŃie al societăŃii respective. Din aceste considerente, cercetarea vieŃii 
cotidiene a indivizilor ne ajută să întregim tabloul societăŃii din care face parte, precum şi să descoperim acele 
elemente ale vieŃii sociale, pe care în mod obişnuit istoricul nu le poate remarca studiind istoria socială şi  politică 
de ansamblu a societăŃii. 

 Desigur, Adjudul este la începutul dezvoltării sale moderne şi, oraşul care se prefigureazăîn următorii 
zece ani este un oraş dotat cu toate utilităŃile şi serviciile publice necesare unei comunităŃi exigente, un oraşîn 
care revii mereu cu bucurie şi regăseşti ospitalitatea moldovenească, un oraşîn care atât administraŃia publică 
locală cât şi oamenii de afaceri – agenŃi economici fac tot ce pot pentru progresul  şi confortul urban. 

3.2.CLĂDIRI ŞI MONUMENTE ISTORICE 

Pe teritoriul Municipiului Adjud, se află mai multe obiective, înscrise în lista de monumente istorice şi de 
arhitectură, clasate conform Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea Listei 
monumentelor istorice, după cum urmează: 

MONUMENTE ŞI SITURI 

Nr. 

crt. 
Cod LMI 2004  Denumire Adres ă Datare 

Identificare  

Tarla  Parcela  

1. 

VN-I-s-B-
06344 

Situl arheologic 
de la Adjud 

Str. A.I.Cuza Epoca bronzului 
68 

2696,2697, 

2698,2699 

VN-I-s-B-
6344.01 

Aşezare Str. A.I.Cuza Epoca medievală 
66 2526 

VN-I-m-B-
6344.02 

Aşezare Str. A.I.Cuza Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru, 
faza IIb 

62 2471 
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VN-I-m-B-
6344.03 

Aşezare Str. A.I.Cuza Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru, 
faza IIa 

3 141 

2. 

VN-I-s-B-
06343 

Sit arheologic  

Punct”Islaz” 

”Islaz” la 1,5km 
sud de fosta 
vatră Epoca bronzului, 

Cultura Monteoru 

50 258 

VN-I-s-B-
06345 

Aşezare Str. Islaz, pe 
direcŃia şoselei 
spre Copăceşti 

2 49,50 

3. 
VN-I-s-B-

06340 

Aşezare de la 
Adjud punct 
„MoviliŃa” 

zona de N-V,in 
dreapta 
drumului spre 
Urecheşti 

Epoca bronzului, 
Cultura 
Monteoru, faza Ic 
3 

74 495 

4. VN-I-s-B-
06342 

Aşezare 
medievală de la 
Adjud punct 
“Lutărie” 

“Lutărie” fostul 
sat Adjudu 
Vechi,actual 
cartier al 
oraşului la Sud 

Sec. XVII 

Epoca medievală 72 
473/1,473/2, 

473/3 

5,6. 

VN-I-s-B-
06341 

 

Aşezare de la 
Adjud punct 
“Lutărie” 

“Lutărie” fostul 
sat Adjudu 
Vechi, actual 
cartier al 
oraşului la Est 

Epoca bronzului, 
Cultura 
Monteoru, faza Ic 
3 

50 56 

7. VN-II-m-B-
06493 

Primăria Strada  
 V. Alecsandri 
 nr. 7 

Inc. Sec. XX 3 141 

8. VN-III-m-B-
06580 

Placă 
Comemorativă 
(1916 – 1918) 

Strada LibertăŃii  
nr. 15 1921 69 2796 

9. 
VN-IV-m-B-

06611 

Monumentul 
Eroilor români şi 
ruşi(1916-1918) 

Str.Republicii  

nr. 2 (Cimitir) 
Sec. XX 47 1910 

 
 3.3. MONUMENTE DECLASATE (Ordinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional  
nr. 2437/2012) 
 

10. VN-II-m-B-06494 Spital Municipiul 
Adjud 

Str.Copăceşti 
nr. 2 

Sf. Sec. XIX 

 
3.4.POPULAłIAŞI LOCALITĂłILE COMPONENTE 
LocalităŃile componente : 
Adjudu Vechi 
Şişcani 
Burcioaia 
 
Evolutia popula Ńiei municipiului Adjud 
( conform fi şei localit ăŃii Municipiului  Adjud 2013) 
PopulaŃia stabilă - total, la 1 iulie  18280 
PopulaŃia stabila - femei, la 1 iulie  9342 
NăscuŃi vii 190 
NăscuŃi morŃi 1 
DecedaŃi - total 171 
DecedaŃi sub un an 1 
Căsătorii 99 
DivorŃuri 15 
Stabiliri de reşedinŃa în localitate la 1 ianuarie (până în 2000 la 1 iulie) 105 
Plecări cu reşedinŃa din localitate la 1 ianuarie (până în 2000 la 1 iulie) 285 
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3.5. ÎNVĂłĂMÂNT, CULTURĂ 

UnităŃi de învăŃământ - total 11 
GrădiniŃe de copii 4 
Şcoli dinînvăŃământul primar şi gimnazial 5 
Licee 2 
Copii înscrişi în grădiniŃe 461 
Elevi înscrişi - total 3241 

Elevi înscrişi în învăŃământ primar şi gimnazial 1474 
Elevi înscrişi în învăŃământprimar 742 
Elevi înscrişi în învăŃământgimnazial 732 
Elevi înscrişi în învăŃământliceal 1677 
Elevi înscrişi în învăŃământul de arte şi meserii 90 
Personal didactic - total 225 
Personal didactic în învăŃământpreşcolar 26 
Personal didactic în învăŃământprimar şi gimnazial 85 
Personal didactic în învăŃământprimar 37 
Personal didactic în învăŃământgimnazial 48 
Personal didactic în învăŃământliceal 114 
Săli de clasăşi cabinete şcolare 83 
Laboratoare şcolare 23 
Ateliere şcolare 4 
Săli de gimnastică 3 
Terenuri de sport - total 5 
PC - total 248 
Biblioteci  8 
Biblioteci publice  1 
Volume existente în biblioteci  125597 
Cititori activi la biblioteci  6105 
Volume eliberate  84073 
Personalul angajat din biblioteci  10 
 
3.6.POTENłIAL ECONOMIC  

PotenŃialul economic al Municipiului Adjud este reprezentat de unităŃi industriale, de culturile cerealiere, la 
care se adaugă o serie de activităŃi din domeniul serviciilor către populaŃie. 

 
• For Ńa de munc ă 

 
SalariaŃi - total - număr mediu 3299 
Număr mediu salariaŃi în agricultură, silviculturăşi pescuit 32 
Număr mediu salariaŃi în industrie 1344 
Număr mediu salariaŃi în industria extractivă 39 
Număr mediu salariaŃi în industria prelucrătoare 968 
Număr mediu salariaŃi în producŃia şi furnizarea de energie electricăşi termică, gaze, apa 
caldăşi aer condiŃionat 

44 

Număr mediu salariaŃi în distribuŃia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităŃi de 
decontaminare 

293 

Număr mediu salariaŃi în construcŃii 99 
Număr mediu salariaŃi în comerŃ cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi 
motocicletelor 

129 

Număr mediu salariaŃi în transport şi depozitare 629 
Număr mediu salariaŃi în hoteluri şi restaurante 75 
Număr mediu salariaŃi în informaŃii şi comunicaŃii 28 
Număr mediu salariaŃi în intermedieri financiare şi asigurări 60 
Număr mediu salariaŃi în tranzacŃii imobiliare 3 
Număr mediu salariaŃi în activităŃi de servicii administrative şi activităŃi de servicii suport 64 
Număr mediu salariaŃi în activităŃi profesionale ştiinŃifice şi tehnice 9 
Număr mediu salariaŃi în administraŃie publicăşi apărare, asigurări sociale din sistemul public 113 
Număr mediu salariaŃi în învăŃământ 316 
Număr mediu salariaŃi în sănătate şi asistenŃă socială 350 
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Număr mediu salariaŃi în activităŃi de spectacole, culturale şi recreative 36 
Număr mediu salariaŃi în alte activităŃi ale economiei naŃionale 12 
Numărul şomerilor înregistraŃi la sfârşitul anului - total 458 
Numărul şomerilor înregistraŃi la sfârşitul anului - femei 202 
Numărul şomerilor înregistraŃi la sfârşitul anului - bărbaŃi 256 
 
3.7.ACTIVITĂłI DE TIP INDUSTRIAL  

ViaŃa economică a Adjudului se poate rezuma în acest moment la o enumerare de activităŃi dezvoltate în 
interesul locuitorilor comunităŃii.  

Pe teritoriul administrativ al Municipiului Adjud au fost descoperite o serie de 
rezerve de hidrocarburi. Actualmente sunt în curs de exploatare astfel de rezerve în zona localităŃii aparŃinătoare 
Burcioaia şi în stadiul de prospecŃiuni în alte zone. Aferent acestor exploatări s-au realizat şi se realizează o serie 
de construcŃii anexe care le deserves. 

Exploatarea mineralelor de pe malul Siretului ( mineralele de pe valea Trotuşului  sunt argiloase ) nu a 
avut ca finalitate dezvoltarea unei industrii a materialelor de construcŃii pentru că produsele sunt folosite la scară 
mică în zona aferentă exploatării. 
 Principalele societăŃi comerciale ce îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului sunt: 

• S.C. SC VRANCART S.A, careeste unul dintre cei mai importanŃi producători de carton ondulat, hârtie 
pentru carton ondulat şi hartii igienico-sanitare din România, cu o vechime de peste 35 de ani în acest 
domeniu de activitate; 

• S.C. SOMACO GRUP PREFABRICATE SRL, producător de elemente prefabricate din beton şi BCA; 
• Complexul CFR (" ÎNTREłINERE ŞI REPARAłII LOCOMOTIVE ŞI UTILAJE" - CFR IRLU SA 

BUCUREŞTI - PUNCT DE LUCRU ADJUD); 
• S.C. FILIALA DE ÎNTREłINERE ŞI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" S.A. BUCUREŞTI - 

PUNCT DE LUCRU ADJUD; 
• COMPANIA DE UTILITĂłI PUBLICE S.A. FOCŞANI SUCURSALA APĂ-CANAL ADJUD;   
• S.C. "ZANFIR" S.N.C. - PUNCT DE LUCRU ADJUD; 
• LIDL ROMÂNIA  - PUNCT DE LUCRU ADJUD; 
• PROFI ROMÂNIA - PUNCT DE LUCRU ADJUD; 
• PENNY MARKET ROMÂNIA - PUNCT DE LUCRU ADJUD; 
• StaŃii de distribuŃie carburanŃi : OMV PETROM, SOCAR PETROLEUM SA, LUKOIL 

ROMÂNIA, TROTUŞ TRANS SRL;VM FAVORIT SRL; 
• Mici unităŃi de producŃie, comerŃ şi prestări servicii. 

Adjudul rămâne în continuare un important nod de cale ferată, un important centru 
comercial, o aşezare amplasată la răscruce de drumuri aşa cum a apărut şi s-a dezvoltat de-a lungul unei 
jumătăŃi de mileniu. 

TradiŃia oraşului cu egale posibilităŃi pentru toŃi locuitorii săi s-a menŃinut. Din 
activităŃile de comerŃ cu produse  alimentare, lactate, dulciuri, patiserie, panificaŃie, bunuri de larg consum, 
ateliere de mobilă, ateliere pentru diverse confecŃii din lemn sau metal necesare în gospodărie nu s-au facut 
acumulări de capital care să situeze pe unii locuitori în top-ul oamenilor bogaŃi, însă au asigurat un nivel de 
dezvoltare constant Adjudului. 
 
3.8.ACTIVITĂłI AGRICOLE 

În teritoriul administrativ al Municipiului Adjud, terenurile agricole ocupă o suprafaŃă totală de 4119,68 ha.  
 

SuprafaŃa totală - ha 6222,51 
SuprafaŃa agricolă după modul de folosinŃă total - ha 4119,68 
SuprafaŃa arabilă - total - ha 3448,59 
SuprafaŃa cu livezi şi pepiniere pomicole - total - ha 11,02 
SuprafaŃa cu vii şi pepiniere viticole - total - ha 33,42 
SuprafaŃa păşunilor - total - ha 626,65 
SuprafaŃa cu terenuri neagricole - total - ha 2102,83 
SuprafaŃa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaŃie forestieră - total -ha 544,28 
SuprafaŃa cu ape şi bălŃi - total - ha 761,20 
SuprafaŃa ocupată cu construcŃii - total - ha 340,53 
SuprafaŃa - căi de comunicaŃii şi căi ferate - total - ha 149,99 
SuprafaŃa cu terenuri degradate si neproductive - total - ha 276,62 
SuprafaŃa totală - proprietate privată - ha 4068 
SuprafaŃa agricolă - proprietate privată - ha 3329 
SuprafaŃa arabilă - proprietate privată - ha 3284 
SuprafaŃa cu livezi si pepiniere pomicole - proprietate privată - ha 11,02 
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SuprafaŃa cu vii şi pepiniere viticole - proprietate privată - ha 33,42 
SuprafaŃa păşunilor - proprietate privată - ha 54 
SuprafaŃa cu terenuri neagricole - proprietate privată - ha 721 
SuprafaŃa cu păduri şi alte terenuri cu vegetaŃie forestieră- proprietate privată- ha 148 
SuprafaŃa cu ape şi bălŃi - proprietate privată - ha 191 
SuprafaŃa ocupată cu construcŃii - proprietate privată - ha 295 
 
3.9.INVESTIłII-CONSTRUCłII 
LocuinŃe terminate - total - număr 17 
LocuinŃe terminate din fonduri private - număr 17 
LocuinŃe terminate din fondurile populaŃiei - număr 17 
AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădirirezidenŃiale (exclusiv pentru colectivităŃi) - 
număr 

30 

AutorizaŃii de construire eliberate pentru clădirirezidenŃiale (exclusiv pentru colectivităŃi) - mp 3890 
 
3.10.ALTE DOMENII DE ACTIVITATE–TURISM 
 Această activitate este foarte puŃin reprezentată în Municipiul Adjud. 
 Obiectivele turistice de pe raza Municipiului Adjud sunt şi ele destul de puŃine.Totuşi ar putea fi remarcate 
câteva, fiind înregistrate şi în listele monumentelor, ansamblurilor si siturilor istorice.  
 Şi din punctul de vedere al amenajărilor pentru agrementul populaŃiei, situaŃia este necorespunzătoare.  
 Parcul municipal Adjud este principalul loc de recreere din municipiu. Acest parc  a aparŃinut domeniului 
Lahovary, iar în prezent cuprinde diverse specii de copaci şi este amenajat cu bănci, mese  cu table pentru şah, 
fântâni arteziene, locuri de joacă pentru copii, etc. 
 Una dintre principalele oportunităŃi privind dezvoltarea sectorului turistic din Adjud este oferită de existenŃa 
unei suprafeŃe extinse de teren disponibil într-o zonă cu potenŃial de dezvoltare ridicat datorită peisajelor din 
vecinătatea municipiului, bogăŃia în cursuri de apă şi calitatea mediului ambiant. Astfel ar putea fi creat un parc tip 
”oază”, foarte populare în Europa, care ar putea oferi servicii, precum : ciclism, cursuri de tragere cu arcul, terenuri 
de golf sau minigolf, tenis, bazine acoperite sau în aer liber, pescuit sportiv, echitaŃie, etc. 
 
3.11. UNITĂłI  DIN  DOMENIUL  SERVICIILOR 
 ReŃeaua comercială a Municipiului Adjud este destul de dezvoltată, asigurând atât necesarul populaŃiei 
locale cât şi o parte din solicitările populaŃei din localităŃile învecinate 
( zona de influenŃă ). Această activitate a cunoscut o dezvoltare continuă în lungul timpului. 
 EvoluŃia explozivăînregistrată la nivelul anului 1992 se datorează în special apariŃiei unei multitudini de 
societăŃi comerciale private având ca domeniu principal de activitate comertil en- gross şi en- detail precum şi 
prestări servicii. 
 Totuşi o mare concentrare se constată în zona pieŃii agroalimentare, acolo unde se găseşte şi  complexul 
din jurul pieŃei agroalimentare şi complexul comercial Profi, etc. Dupăanul 1990, o dată cu creşterea numărului 
societăŃilor comerciale, au apărut şi câteva noi în sfera serviciilor, între care putem aminti: cabinete medicale şi 
dentare, prestări servicii pentru agricultură, construcŃii, etc. 
 Stimulată de volumul în continuă creştere al relaŃiilor financiare între diversele firme,  
s-a dezvoltat şi activitatea bancară.  
 Legată tot de domeniul prestărilor către populaŃie este şi activitatea pe care o desfăşoarăsociatatea de 
gospodărie comunală, Compania de UtilităŃi Publice SA Focşani, asigurând o serie de servicii  specializate: livrarea 
apei potabile , asigurarea evacuării şi tratării apelor uzate, vidanjarea foselor sau a latrinelor în zonele fără 
canalizare, reparaŃii la instalaŃiile sanitare. 
 La nivelul Municipiului Adjud, numărul întreprinderilor la sfârşitul anului a fost de 337, activităŃile economice 
sunt concentrate în sectorul terŃiar – servicii, ocupând 75,08% din sectoarele economice. 
 
3.12.CIRCULAłIE ŞI TRANSPORT 
 Municipiul Adjud face faŃă unui trafic intens, iar reŃeaua de drumuri nu răspunde corespunzător volumului 
ridicat de trafic ce se  desfăşoară. Lanivel periurban, principala sursă generatoare de trafic este drumul european 
E85 (DN2), component al culoarului de comunicaŃii trans –european IX. 
Municipiul Adjud este traversat de două drumuri naŃionale : 

• DN2 (drum european) :  
- la sud pe direcŃia Bucureşti – Buzău – Focşani; 
- la nord pe direcŃia Bacău – Roman – Suceava;  

• DN11A (drum principal) 
- la vest pe direcŃia Oneşti – Comăneşti; 
- la est pe direcŃia Bârlad. 
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 În afara traficului având ca origine/destinaŃie Municipiul Adjud, pe aceste drumuri se derulează un 
important trafic având, atât ca origine cât şi ca destinaŃie alte direcŃii şi localităŃi deservite de respectivele drumuri. 
 De menŃionat că DN2 este un drum deosebit de circulat datorită caracterului său internaŃional şi 
importanŃei localităŃilor deservite.Din această cauză, traficul propriu municipiului este grav stânjenit, de un trafic 
« parazit », trafic tranzitând municipiul şi neavând nici scopul şi nici interesul de a trece prin această localitate. 
 Propunerea de proiect ”Varianta ocolitoare Municipiu Adjud” urmăreşte eliminarea din oraş a acestui 
trafic, incomod şi inutil pentru localitate, prin devierea sa pe un traseu din afara municipiului.  
Traficul posibil a fi preluat de varianta ocolitoare este reprezentat de autovehiculele care circulă pe următoarele 
rute: 

� DN 2 pe direcŃia spre Bacău; 
� DN 2 pe direcŃia spre Focşani; 
� DN 11A pe direcŃia Oneşti – Bârlad sau Oneşti – Bacău; 
� DN 11A pe directia Oneşti – Focşani. 

 Traficul probabil a fi atras pe varianta ocolitoare, se bazează pe datele de recensământ de circulaŃie 
realizat de AdministraŃia NaŃională a Drumurilor pe DN 11A şi DN2 la nivelul anului 2000 şi pe unele date din 
studii de circulaŃie locale. 

Acest trafic, preluat de centura ocolitoare, descongestionează circulaŃia pe străzile din Municipiul Adjud 
asigurând condiŃii mai bune pentru circulaŃia traficului local şi micşorând poluarea. 
 CirculaŃia autovehiculelor în Municipiul Adjud se desfăşoară în mod deosebit, pe arterele existente ale 
oraşului şi drumurile de legătură cu localităŃile învecinate. Drumurile din zonele de locuinŃe, au degradări pe 
partea carosabilă,sau sunt balastate. 
 O mare parte dinstrăzile secundare şi de deservire din oraş prezintă defecŃiuni majore atât pe partea 
carosabilă, dar şi la nivelul bordurilor şi trotuarelor pietonale. 
DefecŃiunile îmbrăcăminŃilor bituminoase ale părŃii carosabile de pe străzile oraşului se datorează următoarelor 
grupe de cauze, şi anume:  

- traficul şi în special traficul greu;  
- capacitatea portantă mică, necorespunzătoare a complexului rutier; 
- calitatea materialelor puse în operă la execuŃia straturilor sistemului rutier; 
- execuŃia defectuoasă a lucrărilor; 
- condiŃii de exploatare necorespunzătoare, în mod special iarna; 
- execuŃia de lucrări în subsolul străzii prinîndepărtarea complexului rutier. 

 Având în vedere cele mai sus prezentate, sunt neces are lucr ări de reabilitare, la nivelul tramei 
stradale, în proportie de cel putin 75%, atât la ni velul p ărŃii carosabile precum şi la nivelul circula Ńiilor 
pietonale. 
 
3.13.INTRAVILAN EXISTENT, ZONE FUNCłIONALE  
Intravilanul existent considerat în această lucrare este constituit dinsuprafaŃa de 802,54ha. 
Zone func Ńionale – caracteristici 
 
3.13.1. Zona central ăşi alte func Ńiuni de interes public - are o suprafaŃă de 23,8ha  din teritoriul intravilan. 
Obiectivele de interes public, în marea lor majoritate, sunt amplasate în această zonă.  
 
3.13.2. Zona pentru locuit şi func Ńiuni complementare - are o suprafaŃă de 326,33ha şi reprezintă40,66% din 
teritoriul intravilan. 

Zona de locuit s-a structurat în diverse perioade pe principii diferite, motiv pentru care aceasta are un 
caracter eterogen. Modul de locuire nu este static, ci se transformă continuu, implicând atât însumări cantitative 
cât şi salturi de calitate. Între funcŃiunile urbane, locuirea se distinge pe de o parte, datorită atributelor sale 
generatoare ( o aşezare omenească fără locuinŃe constitue un nonsens ), pe de alta deoarece este o mare 
consumatoare de spaŃiu 
( ocupă 40 – 60 % dinintravilan ). 

Teoretic, exploatarea respectivelor suprafeŃe, se asigură prin clădiri şi amenajări destinate numai 
funcŃiunii de locuire, sau servind mai multe dintre funcŃiunile urbane fundamentale ( de producŃie, de recreere, de 
circulaŃie sau de servire socială ), între care locuirea ocupăînsă pondere majoră. 
            LocuinŃele în blocuri sunt situate atât în zona centrală cât şi în exteriorul acesteia, având un regim de 
înălŃime de P+3-4 ETAJE. 

LocuinŃele pe loturi individuale spontan alcătuite sau pe terenuri lotizate unitar prin PUD sau PUZ, legal 
aprobate reprezintă ponderea majoră în zona de locuit. Regimul de înălŃime variază de la parter, parter şi 
mansardă, până laparter+etaj şi mansardă sau parter şi două etaje. Pe teritoriul oraşului sunt zone diferite din 
punct de vedere a densităŃii, a dimensiunilor loturilor şi ca ocupare şi orientare a loturilor. 
La nivelul municipiuluisuntînregistrate următoarele date:  
 
3.13.3. Zona unit ăŃi industriale şi depozite -  ocupă110,90 ha, reprezentând13,82% din teritoriul intravilan. 
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ActivităŃile economice sunt concentrate în partea de nord a Municipiului Adjud, în vecinătatea triajului CF,  cu 
profil activităŃi de producŃie şi prestări servicii.  
 
3.13.4. Zona unit ăŃi agro-zootehnice - ocupă14,81 ha, adică1,85% din teritoriul intravilan.  
 
3.13.5. Zona construc Ńii tehnico-edilitare  ocupă2,80 ha,adică0,34% din teritoriul intravilan. 
 
3.13.6. Zona c ăi de comunica Ńii şi transport (transport rutier şi CF)- ocupă149,99 ha, adică18,69% din 
teritoriul intravilan. 
 
3.13.7. Zona spa Ńii verzi, sport, agrement, protec Ńie – ocupă28,60 ha, adică3,56% din teritoriul intravilan.  
 
3.13.8. Gospod ărie comunal ă – ocupă6,14 ha, şi reprezintă0,77% din teritoriul intravilan. Această zonă este 
compusă preponderent de cimitire şi parŃial, cu caracter dispersat, de terenuri ale administraŃiei locale destinate 
utilizărilor pentru gospodărie comunală. 
 
3.13.9. Zona terenuri libere -  ocupă123,13 ha, adică15,34% din teritoriul intravilan.  
 
3.13.10. Zona terenuri neproductive –  ocupă7,65 ha, adică0,95% din teritoriul intravilan.  
 
3.14. ECHIPARE EDILITARĂ –SITUAłIE EXISTENTĂ 
 
 Între anii 2010-2013, în Municipiul Adjud s – a derulat un proiect co-finanŃat din Fondul de Coeziune prin 
Programul OperaŃional Sectorial de Mediu, Axa prioritară nr.1,”Reabilitarea şi modernizarea sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare – JudeŃul Vrancea – UAT Adjud. 
 Lucrările au fost executate în 3 contracte distincte: 

• "Reabilitarea şi extinderea fronturilor de captare, aducŃiuni, staŃii de clorare, 
rezervoare şi staŃii de pompare în aglomerarile Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu şi Adjud" , în cadrul acestuia fiind 
executate următoarele lucrări: 

- Reabilitare 10 foraje; 

- Reabilitare conductă de aducŃiune L=3,8 km; 

- Reabilitare rezervoare de înmagazinare V= 2 x 1500 m³; 

- Reabilitare staŃie clorare; 

- Reabilitare staŃie pompare; 

- ConstrucŃie sediu dispecer şi laborator; 

- Sistem de automatizare şi control pentru întregul sistem de alimentare cu apă, SCADA. 

• "Reabilitarea şi extinderea reŃelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea 
Adjud, JudeŃul Vrancea - Lot 1 si Lot 2", în cadrul căruia se execută lucrările: 

- Se reabilitează  17,3 km  (74%) din reŃeaua de alimentare cu apă existentă şi se 
extinde sistemul actual cu 11,7 km; 

- Se reabilitează 8,0 km (43 %) din retelele de canalizare a aglomerării şi se extind cu 

16,9 km. 

• StaŃie de epurare în cadrul proiectului "Reabilitare, extindere şi construcŃie staŃii de 

epurare în aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu, Adjud şi Homocea"; 

Schema de epurare aleasă corespunde debitelor caracteristice de ape uzate şi concentraŃiilor 

indicatorilor de poluare şi urmăreşte reŃinerea materiilor în suspensie (MTS), a substanŃelor flotante, eliminarea 

substanŃelor organice biodegradabile (exprimate în CBO5), nitrificarea, denitrificarea, defosforizarea şi tratarea 

nămolului prin îngroşare, stabilizare anaerobă şi deshidratare. 

Ca urmare a implementării proiectului s-au realizat următoarele obiective: 

- ÎmbunătăŃirea accesului la apă potabilă în conformitate cu Directiva 98/83/CEE de la 

76% la peste 95% după 2014; 

- Asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare accesibile; 

- Creşterea gradului de acoperire pentru colectarea apei uzate de la 73% la peste 95% după 2014; 

- Asigurarea calităŃii apei potabile conform Directivei 98/83/CEE; 
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- ProtecŃia mediului prin stabilirea unei strategii de management al nămolului şi epurarea apelor uzate 

colectate; 

- ÎmbunătăŃirea calităŃii emisarilor; 

- Crearea unei structuri instituŃionale eficiente pentru asigurarea serviciilor de apă şi canalizare. 

3.14.1. Alimentarea cu ap ă 
3.14.1.1. Alimentarea cu ap ă a Municipiului Adjud şi a localit ăŃii componente Adjudu Vechi  
 Alimentarea cu apă a Municipiului Adjud şi a localităŃii componente Adjudu Vechi se face printr - un 
sistem de alimentare cu apă centralizat. 

Operatorul sistemului de alimentare cu apă potabilă este SC COMPANIA DE UTILITĂłI PUBLICE SA-
FOCŞANI. 
 Sursa de alimentare cu apă potabilă a Municipiului Adjud este alcătuită după cum urmează: 
- front captare Adjud nord, format din 15 puŃuri de exploatare amplasate pe un front situat la cca. 650-2000 m 
nord - vest de localitate, 5 în conservare şi 10 active (reabilitate), deservind un număr de 10.454 persoane. 
Toate cele 15 puŃuri au stabilite zone de protecie cu regim sever, în baza studiului hidrogeologic întocmit de 
S.C. Hidroedil S.A Iai, proiect nr. 2105/2009. Cele 10 puuri active au zona de protecŃie îngrădităşi sunt dotate 
cu sisteme de antiefracție video şi vocală, controlată de dispeceratul central. 
- reŃeaua de aducŃiune. 
 În planşa 4.1. – Reglementări alimentare cu apă sunt redate zonele de protecŃie severă pentru fiecare puŃ 
în parte, în coordonate STEREO 70. 

Înmagazinarea apei potabile se face în rezervoare semi-îngropate din beton armat după cum urmează: 
− 2 buc x 1000 mc; 
− 2buc x 1500 mc( reabilitate); 

amplasate în incinta staŃiei centrale de pompare. 
 Sistemele de aprovizionare cu apă a localităŃilor trebuie să fie autorizate şi să furnizeze apă potabilă în 
cantitatea necesară şi de o calitate care să respecte prevederile legale în vigoare, astfel încât să nu afecteze 
starea de sănătate a consumatorilor. 
 Sursa de apă folosită pentru aprovizionarea cu apă trebuie să fie protejată împotriva tuturor activităŃilor 
poluatoare prin perimetre de protecŃie sanitară şi prin controlul activităŃilor poluante din teritoriul aferent, conform 
prevederilor legale în vigoare. Stabilirea perimetrelor de protecŃie sanitară se face individualizat pentru fiecare 
sursă, pe baza studiului de specialitate, în conformitate cu standardele în vigoare şi cu legislaŃia din domeniu în 
vigoare. 
 

� Instala Ńia de tratare  

Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecŃia consumatorilor faŃă de germeni 
patogeni şi substanŃe chimice cu risc pentru sănătatea umană.În funcŃie de calitatea apei la sursă se vor 
introduce şi etapele de tratare a apei, astfel încât să se asigure calitatea apei potabile conform prevederilor legale 
în vigoare (OMS nr. 119/2014). 

Tratarea apei se face prin intermediul unei instalaŃii de preparare şi dozare hipoclorit de sodiu obŃinut prin 
electroliza. 

InstalaŃia se compune din doua părŃi cu funcŃii diferite : 
• echipamentul de preparare a hipocloritului de sodiu prin electroliză – ” clorurator 

electric tip SELCOPREM” ; 
• sistemul de dozare, alcătuit din două pompe dozatoare tip DDA. 

 Tratarea apei brute se face printr-o conductă de legaturăînaintea  înmagazinăriiîn cele două bazine, într-
un cămin mixer, valoarea clorului rezidual liber la intrare fiind de 0,5mg/l. 

StaŃia de tratare funcŃionează atât automat, controlată de sistemul SCADA, cât şi manual cu comandă 
locală, este prevazută cu sisteme de alarmare ce previn accidentele ce pot apărea în exploatare.  
 

� StaŃia de pompare 

DistribuŃia apei potabile se realizează prin staŃia de pompare centrală, amplasată pe DN2  ADJUD – 
BACĂU şi este echipată cu un grup de pompare Grundfos 3+1cu următoarele caracteristici : 

- 3 pompe Grundfos  tip-CR120-2, F=50HZ             P=22Kw 
N=2947/min       Hmax=59,4 m 
Q=120m3/h        H=43,4 m 

- 1 pompă Grundfos tip-CR150-3-2,    F=50Hz              P=30Kw 
N=2951/min      Hmax=78,2m 
Q=150m3h          H=50,7m   

� ReŃeaua de distribu Ńie a apei potabile 
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DistribuŃia apei potabile se realizează printr-o reŃea stradală ramificată cu o lungime  totală de 34 km din 
care : 

  - 1,1 km conductă oŃel DN 65-215 ; 
 -32,9 km conductă PIED, DN 500-110. 

Presiunea de funcŃionare pe reŃea este de 2,4 atm la plecare din staŃia de pompare , asigurând o 
presiune la capăt de reŃea de 1,5-2 atm. Această presiune de funcŃionare este monitorizată permanent prin 
dispeceratul staŃiei. 
 ÎntreŃinerea reŃelei este asigurată de o echipă de intervenŃie alcătuită din 8 instalatori, un maistru şi un 
subinginer. 
 Spălarea, curăŃarea şi dezinfecŃia periodică şi, ori de câte ori este necesar, a instalaŃiilor de tratare, a 
rezervoarelor de înmagazinare şi a reŃelei de distribuŃie sunt obligatorii. 

 Exploatarea şi întreŃinerea sistemelor de tratare, înmagazinare şi distribuŃie a apei potabile şi controlul 
calităŃii apei produse revin producătorilor/distribuitorilor de apă potabilă. 
 Monitorizarea calităŃii apei potabile va fi efectuată conform prevederilor legale în vigoare. 
 

� Apa pentru stingerea incendiilor 
Pe reŃeaua de distribuŃie a apei potabile sunt montaŃi  81 hidranŃi cu diametrul nominal 65mm. Presiunea 

necesară funcŃionării acestor hidranŃi este asigurată de staŃia de pompare, iar volumul intangibil de apă necesar 
pentru stingerea incendiilor este asigurat în permanenŃă de cele 2 rezervoare de înmagazinare. 

De asemeni în incinta staŃiei de pompare există montaŃi 2 hidranŃi alimentaŃi din  reŃeaua de distribuŃie 
plus o gură de hidrant montată la ieşirea din camera vanelor a bazinelor de înmagazinare care poate fi folosităîn 
cazul lipsei energiei electrice. 
 Întreg sistemul de extracŃie, transport, tratare, înmagazinare şi distribuŃie funcŃionează automat şi 
supervizat de către sistemul SCADA. 

La nivelul sucursalei există funcŃional un laborator, care împreună cu laboratorul central Focşani, 
urmăreşte următorii parametri : clorul rezidual din apa de la ieşirea din staŃie,consumatori şi la capăt de reŃea, 
inclusiv în bazinele de înmagazinare, PH, turbiditatea, conductivitatea, amoniu şi nitraŃi,duritate, indice de 
permanganat,nitriŃişi cloruri.Deasemenease prelevează probe de apă pentru analizele bacteorologice, conform 
programului de monitorizare a calităŃii apei aprobat de DSP VRANCEA.   

Personalul de exploatare este instruit lunar pentru protecŃia muncii,controlat anual din punct de vedere 
coprobacteriologic şi coproparazitologic, rezultatele fiind trecute în fişele medicale. 

De asemenea  tot personalul este dotat cu echipament de protecŃie specific activităŃii desfăşurate. 
 

� Programul de func Ńionare 
Programul de distribuŃie a apei potabile în Municipiul Adjud este de   24 h din 24 h. În cazuri extreme au 

loc întreruperi zonale în furnizarea apei potabile datorate apariŃiei unor avarii pe instalaŃie sau a altor defecŃiuni 
neprogramate.Atât utilizatorii cât şi organele de autoritate sunt anunŃate prin mijloacele specifice (afişe la scări de 
bloc şi străzi, mass media locală, adrese oficiale). 

 
3.14.1.2. Alimentarea cu ap ă a localit ăŃilor componente Şişcani şi Burcioaia 

Alimentarea cu apă în aceste localităŃi se face din fântâni. 
Fântâna este o instalaŃie locală de aprovizionare cu apă, din care apa este consumată prin extracŃie 

direct din sursă, aşa cum este definită la art. 2 lit. r) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru 
aprobarea Normelor de supraveghere, inspecŃie sanitară şi monitorizare a calităŃii apei potabile şi a Procedurii de 
autorizare sanitară a producŃiei şi distribuŃiei apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare. Apa din 
fântână, pentru a fi folosită în scop potabil, trebuie să corespundă calitativ reglementărilor în vigoare pentru apa 
potabilă.  

Localitatea componentă Burcioaia dispune de un număr de 18 fântâni (una aparŃine domeniului public iar 
celelalte sunt proprietăŃi private) precum şi de puŃuri forate proprii dotate cu staŃii de hidrofor. 

Localitatea componentăŞişcanidispune de un număr de 14 fântâni (proprietăŃi private) precum şi de 
puŃuri forate proprii dotate cu staŃii de hidrofor. 

 
3.14.2. Sistem de canalizare  
 În vederea conformării cu cerinŃele Tratatului de Adereare şi Directivei 91/271/CEE pentru sistemele de 
canalizare s-au propus investiŃii pentru îmbunătăŃirea colectării apei reziduale. 
 Strategia de investiŃii pentru reabilitarea sectorului de apă uzată s-a bazat pe următoarele: 

• ÎmbunătăŃirea colectării apei uzate conform Directivei 91/271/CEE, de la 39,8% la 
peste 95% după anul 2014; 

• ConstrucŃia în acelaşi timp, pe aceleaşi străzi a ambelor sisteme de alimentare cu 
apă şi canalizare (unde a fost posibil); 

• Reabilitarea staŃiei de epurare folosind echipamente şi tehnologii care să ducă la  
descărcarea unor ape curate în emisari. 
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 Implementarea proiectului va duce la beneficii importante: 
• Asigurarea colectării apelor reziduale de la 95% din populaŃie; 
• ProtecŃia mediului înconjurător prin reducerea infiltraŃiilor şi exfiltraŃiilor din reŃea; 
• Deversarea unor ape curate în emisar. 
Lucrările efectuate în cadrul proiectului sunt: 
• Reabilitare reŃea de canalizare (9.243m); 
• Extindere reŃea de canalizare (14.507m, din care 7.325m în Municipiul Adjud şi 

7.182m în localitatea componentă Adjudu Vechi); 
• StaŃii de pompare ape uzate (5buc) 
• Conducte de refulare (6.060m); 
• Reabilitare şi extindere staŃie de epurare. 
LocalităŃile componente Burcioaia şi Şişcani nu dispun de sisteme de canalizare pentru 

colectarea apelor uzate. În aceste localităŃi sunt adoptate soluŃii individuale de colectare şi neutralizare a apelor 
uzate, prin fose septice vidanjabile. 
 
ReŃea de canalizare 

Municipiul Adjud dispuneade o reŃea de canalizare parŃial unitară, parŃial mixtă atât pentru colectarea 
apelor pluviale cât şi a apelor menajere care funcŃiona în sistem gravitaŃional. Această reŃea dispune de cămine 
de vizitare şi cămine de intersecŃie. ReŃeaua a fost construită treptat, pe măsura dezvoltării oraşuluişinu mai 
corespundea din punct de vedere tehnic, nici ca dimensionare, nici ca materiale utilizate. Din acest punct de 
vedere, erau zone în reŃea unde pantele acesteia nu erau corespunzătoare, ducând la colmatări şi de asemenea 
erau zone deteriorate care conduceau la pierderi şi implicit la infiltrări în pamîntul de poză. 
 Lucrările efectuate prin proiectul de reabilitare şi extindere a reŃelelor de apă şi canalizare sunt: 

- Reabilitare reŃele de canalizare (7.278 m); 
- Extindere reŃele de canalizare (8.050 m); 
- Conductă de refulare (340 m); 
- StaŃie de pompare apă uzată (SPAU5 = 5 buc, din care 3 în Municipiul Adjud  i 2 în Adjudu Vechi); 
- Extinderea colectoarelor de canalizare( 9.217 m); 
- Conductă de refulare (5.956 m); 
- Branşamente individuale. 
ReŃeaua de canalizare rezultată în urma implementării proiectului de reabilitare şi 

extindere a reŃelei de canalizare, deserveşte Municipiul Adjud şi localitatea componentă Adjudu Vechişi se 
regăseşte în planşa 4.2. – Reglementări canalizare şi gestionare deşeuri. 
  

• StaŃia de epurare 
StaŃia de epurare aMunicipiului Adjud, este amplasată în partea de sud-vest a municipiului Adjud 

(amplasament specificatîncoordonate STEREO 70, planşa 4.2. Reglementări canalizare şi gestionare deşeuri). 
SuprafaŃa staŃiei de epurare este de 17.532 mp, iar cea  a zonei de protecŃie este de 282.743 mp. 

Amplasamentul este situat în imediata apropiere a zonei de locuit din cartier. StaŃia preia debitele de ape 
uzate din reŃeaua existentă, dar aceste ape erau tratate cu o tehnologie învechită datând din anii *60 -*70. În 
aceste condiŃii, caracteristicile defluentului nu corespundeau normelor NTPA 001/2005, pentru descărcare în 
emisari naturali.În condiŃiile extinderii reŃelei de canalizare, staŃia de epurare nu putea prelua debitele de ape 
uzate suplimentare. 

În aceste condiŃii a fost necesară modernizarea staŃiei de epurare Adjud. 
 Ca efect al investiŃiilor din sectorul de apă uzată se va asigura colectarea apelor uzate la peste 95% din 
populaŃie la un tarif accesibil. 
 InstalaŃia de tratare ape uzate este o staŃie compactă, cu tehnologie clasică şi asigură separarea şi 
îndepărtarea elementelor impurificatoare conŃinute în apele uzate, aducându-le în limitele admise pentru a fi 
descărcate în emisari naturali şi care cuprinde: 

• treaptă de epurare mecanică; 
• treaptă de epurare biologică cu nămol activ în care se produc simultan tratamentul secundar şi terŃiar al apei; 
• treaptă de tratare a nămolului. 

La dimensionarea staŃiei de epurare s-a Ńinut cont de: 
• normativ pentru proiectarea construcŃiilor şi instalaŃiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti – Indicativ NP 032-

1999; 
• număr locuitori echivalenŃi (LE): 25.036; 
• debite caracteristice: 

 
Debit mc/zi mclh lie 
Q zi med  3255 136 38 
Q zi max  3906 163 45 
Q orar max  4872 203 57 
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Qorar m in 1368 57 16 
 

• încărcări specifice per locuitor echivalent (LE): 
 

Parametri 
Concentra Ńii  Încărcare  •
mg/1 kglzi 

CB05 385 1502 

MTS 449 1753 
NIT 71 275 
P 12 45 

 
• parametrii de calitate impuşi de normele existente (NTPA011/2005). 

Treapta de epurare mecanică a apei uzate include următoarele obiecte: 
- cămin deversor şi canal de by - pass general al staŃiei de epurare; 
- bazin de retenŃie ape pluvial; 
- camera intrare prevazută în amonte cu grătare rare şi cominutoare; 
- staŃie pompare apă brută; 
- sistem automat de mdsura si control parametrii influent 
- camera grătarelor dese şi spălarea nisipului; 
- grup electrogen de urgenŃă; 
- 2 linii deznisipare şi separatoare de grăsimi; 
- decantor primar longitudinal. 

 Treapta biologică de epurare a apei uzate cuprinde: 
- bazine de epurare biologică pentru nitrificare — denitriflcare şi defosforizare; 
- staŃie de suflante 
- unitate de depozitare şi dozare clorură ferică; 
- decantoare secundare; 
- staŃie de pompare apă epurată pentru spălare şi măsurare parametric. 

Treapta de tratare a nămolului este formată din: 
- staŃie pompare nămol recirculat şi în exces; 
- concentrator gravitaŃional coaxial pentru îngroşarea nămolului primar şi a nămolului în exces cu staŃie pompare nărnol îngroşat; 
- bazin de recepŃie şi stocare a nămolurilor septice (de vidanjă)  şi a grăsimilor rezultate de la separatorul de grăsimi şi de la 

decantoare; 
- bazin de fermentare anaerobe (metantanc); 
- rezervor de biogaz (gazometru) şi instalaŃia de ardere biogaz în exces; 
- rezervor tampon pentru nămolul stabilizat anaerob; 
- staŃie de deshidratare nămol, inclusiv unitate de stocare, preparare şi dozare polielectrolit; 
- hale de uscare solară, stabilizare prin oxidare a nămolului deshidratat. 

ConstrucŃii anexe: 
- pavilion administrativ cu dispecerat SCADA, spaŃii pentru personal şi laborator; 
- centrală termică; 
- post transformare; 
- staŃie de dezodorizare; 
- canal pentru evacuare gravitaŃională a apei (by-pass general); 
- instalaŃii electrice exterioare pentru iluminat; 
- platformă deservire obiecte tehnologice; 
- reŃele tehnologice 
- drumuri, alei şi spaŃii verzi. 
Pentru fiecare treaptă a procesului de epurare, staŃia va trebui împărŃită în două linii 

hidraulice, va fiprevazută posibilitatea de izolare a unor unităŃi de proces în caz de urgenŃă. Se presupune că operaŃiunile 
normale de întreŃinere vor fi realizate cu debit scăzut. 

Aplicarea soluŃiei staŃiei de epurare compacte prezintă următoarele avantaje: 
• asigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiŃiile de calitate impuse de normativul 

NTPA 011-2005; 
• decantare secundară mult mai eficientă prin instalarea lamelelor; 
• utilizarea pompelor tip air-lift sau pompe de evacuare a nămolului cu ajutorul aerului comprimat, care sunt 

simple, nu necesită întreŃinere şi sunt foarte fiabile. Această tehnologie asigură mulŃi ani de funcŃionare fără 
uzură; 

• utilizarea unor componente uşor detaşabile precum tuburile de aerare cu membrană, pompele şi mixerele, 
permit înlocuirea rapidă a pieselor defecte fără a întrerupe funcŃionarea staŃei; 

• datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, ceea ce conduce la eliminarea 
costurilor privind tratarea acestuia; 
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• toate echipamentele sunt din oŃel inox, neexistând probleme generate de acŃiunea apei sau nămolului asupra 
componentelor; 

• realizarea dezinfecŃiei cu ultraviolete în instalaŃia de tip UV prezintă avantaj faŃă de soluŃia clorinării, cea din 
urmă variantă conducând la producerea de compuşi toxici în mediul acvatic receptor. InstalaŃia de dezinfecŃie 
asigură o eficienŃă de până la 99% privind reducerea coliformilor totali; 

• instalaŃia de deshidratare nămol asigură reducerea volumului şi condiŃiile în vederea transportului şi depozitării; 
• automatizarea instalaŃiei conduce la siguranŃă în exploatare. 

S – au prevăzut 5 staŃii de pompare ape uzate: 
- SP1 amplasată înzona de nord a localităŃii Adjudu Vechi; 
- SP2 amplasată în zona de sud vest a localităŃii Adjudu Vechi; 
- SP3 amplasată în zona SC Vrancart SA; 
- SP4 amplasată în zona de nord est a municipiului; 
- SP5  amplasată în zona nouă a municipiului. 

Pentru întreŃinerea sistemului de canalizare au fost prevăzute următoareleechipamente: 
- Utilaj hidraulic pentru întreŃinerea sistemului; 
- Utilaj pentru spălarea şi vidanjarea reŃelei; 
- Utilaj încărcare – descărcare (buldoexcavator) în cadrul staŃiei de epurare. 
În Municipiul Adjud, în incinta SC Vrancart SA este amplasată o staie de epurare a apei industriale 

dotată cu 3 trepte: mecanică, chimică i biologică. 
 Prin restrângerea activităii combinatului de celuloză i hârtie la o activitate de producere a hârtiei 

igienice i cartonului ondulat (din deeuri de maculatură), staia de epurare deservete doar activităile 
curente din cadrul fabricii. 
 Atât zona incintei staŃiei cât şi zona de protecŃie a acesteia sunt specificate în planşa 4.2. (în coordonate 
STEREO 70) – Reglementări canalizare şi gestionare deşeuri. 
 
3.14.3. Alimentare cu energie electric ă 

Oraşul, în marea lui majoritate, este alimentat cu energie electrică de joasă tesiune de la posturile de 
trasformare, distribuite pe teritoriu. 
 
3.14.4. Telefonie  

În oraş există o centrală telefonică precum şi un cablu cu fibră optică. ReŃelele de distribuŃie de telefonie sunt 
amplasate pe spaŃii verzi sau circulaŃie pietonale-trotuare. 

Cele mai importante societăŃi comerciale furnizoare de servicii de comunicaŃii electronice şi servicii de date, 
telefonie fixă şi mobilă, cablu TV sau acces internet sunt : Romtelecom SA, RCS & RDS SA, Telecablu & Net 
SRL, etc. 

 
3.14.5. Alimentarea  cu gaze naturale 

Municipiul Adjud dispune de o reŃea de alimentare cu gaze naturale pe care o deŃine SC GDF Suez 
Energy România SA.  

Lungimea totală a reŃelei de distribuŃie gaze naturale din Municipiul Adjud este de 32,3km şi este în 
continuă extindere. 
 
3.14.6. Alimentarea  cu c ăldur ă 

Municipiul nu mai beneficiază de sistem centralizat de alimentare cu caldură a blocurilor de locuinŃe. În 
aceste locuinŃe colective, căldura şi apa caldă menajeră este asigurată dinsurse proprii folosind ca agent termic 
gazul metan, energia electrică, combustibil solid sau energie regenerabilă. 

În zona locuinŃelor individuale încălzirea se asigură în sistem local, fie cu gaze naturale, fie electric sau cu 
sobe cu lemne. 

Apa caldă menajeră se poate produce în diverse zone, cu ajutorul panourilor şi staŃiilor solare, fiind un agent 
termic folosit cu precădere în sezonul estival. 

La unele clădiri ale unităŃii administrativ teritoriale Adjud au fost înlocuite sistemele clasice de încălzire cu 
sisteme care utilizează energie regenerabilă. 

Concluzii 
FaŃă de amploarea volumului de disfuncŃionalităŃi este necesarărealizareaunor surse alternative de producere 

a energiei, respectv energia solară şi eoliană. 
 

3.14.7. Colectarea şi gestionarea de şeurilor menajere 
 AutorităŃile publice locale, operatorii economici şi asociaŃiile de proprietari/locatari au obligaŃia să asigure 
colectarea selectivă, îndepărtarea şi neutralizarea deşeurilor solide. Se interzice aruncarea deşeurilor solide în 
alte locuri decât cele amenajate special şi autorizate. 
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 Organizarea activităŃilor de gestionare a deşeurilor este obligaŃia generatorilor de deşeuri , în cazul 
deşeurilor de produc Ńie (industriale ) şi a administraŃiilor locale şi operatorilor de salubritate , pentru 
deşeurile municipale . 

Problematica gestionării deşeurilor se referă la deşeurile municipale, generate de populaŃie şi 
municipale asimilabile, generate de instituŃii şi agenŃii economici, care au aceeaşi compoziŃie şi 
caracteristici cu deşeurile generate de populaŃie în gospodăriile proprii. 
 PriorităŃi în domeniul gestionării deşeurilor : prevenirea producŃiei de deşeuri şi reducerea nocivităŃii lor, 
reutilizarea, reciclarea, folosirea ca sursă de energie (prin incinerare), eliminare în condiŃii de siguranŃă pentru 
om şi mediu. 
 Deşeuri municipale 

Categoria deşeurilor municipale include: 
- deşeuri menajere – generate în gospodăriile populaŃiei 
- deşeuri de tip menajer generate în unităŃile economico-sociale şi comerŃ 
- deşeuri municipale colectate separat 
- deşeuri din servicii municipale: 

• deşeuri stradale 

• deşeuri din parcuri şi grădini 

• deşeuri din pieŃe 
- deşeuri din materiale de construcŃii şi demolări 
- nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti 

În categoria deşeurilor municipale intră şi deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi deşeurile 
periculoase provenite din gospodăriile populaŃiei. 
O categorie aparte de deşeuri o constituie vehiculele scoase din uz şi deşeurile medicale. 
 Odată cu obligativitatea închiderii tuturor depozitelor de deşeuri menajere din mediul rural la 16 
iulie 2009, primăriile au fost nevoite să rezolve problema colectării şi transportului gunoiului la singurele 
depozite rămase neînchise ( până în anul 2017 ) – Haret şi Adjud. Costurile mari a acestor operaŃiuni 
raportat la bugetele sărace şi obligativitatea colectării părŃii reciclabile din deşeuri a determinat un număr 
mare de primării să creeze sisteme de colectare selectivă, în special a ambalajelor, reducând astfel volumul 
de deşeuri ce trebuie depozitat. 
 Prin închiderea şi ecologizarea rampei de gunoi din Municipiul Adjud, problema colectării şi transportului 
tuturor deşeurilor (până la construirea şi darea în funcŃiune a staŃiei de transfer Adjud) este în sarcina S.C. 
UtilităŃi Publice Municipale SA, operator ce deŃine licenŃă pentru această activitate. Astfel operatorul SC UPM 
Adjud a încheiat un contract cu ILGO Mărăşeşti pentru depozitarea tuturor deşeurilor la depozitul din Haret. 
 Colectarea deşeurilor menajere de la gospodăriile populaŃiei se face în containere puse la dispoziŃie 
gratuit de operator, iar la societăŃi comerciale, în pubele şi containere omologate, proprietatea acestora. 
 Colectarea şi transportul deşeurilor menajere se face cu ajutorul a trei autospeciale omologate la 
depozitul Haret. 
 Molozul rezultat din demolări şi deşeurile stradale sunt colectate şi transportate la depozitul Haret cu 
două autobasculante.  

 
3.15. ZONE PROTEJATE ŞI PROBLEME DE MEDIU. 
 
3.15.1. Monumente istorice. 

Pe teritoriul administrativ şi în intravilanul Municipiului Adjud  sunt amplasate următoarele  monumente 
istorice şi de arhitectură, clasate conform Ordinului Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004 privind 
aprobarea Listei monumentelor istorice : 

Nr. 

crt. 
Cod LMI 2004  Denumire Adres ă Datare 

Identificare  

Tarla  Parcel ă 

1. 

VN-I-s-B-
06344 

Situl arheologic 
de la Adjud 

Str. A.I.Cuza Epoca bronzului 
68 

2696,2697, 

2698,2699 

VN-I-s-B-
6344.01 

Aşezare Str. A.I.Cuza Epoca medievală 
66 2526 

VN-I-m-B-
6344.02 

Aşezare Str. A.I.Cuza Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru, 
faza IIb 

62 2471 
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VN-I-m-B-
6344.03 

Aşezare Str. A.I.Cuza Epoca bronzului, 
Cultura Monteoru, 
faza IIa 

3 141 

2. 

VN-I-s-B-
06343 

Sit arheologic  

Punct”Islaz” 

”Islaz” la 1,5km 
sud de fosta 
vatră Epoca bronzului, 

Cultura Monteoru 

50 258 

VN-I-s-B-
06345 

Aşezare Str. Islaz, pe 
direcŃia şoselei 
spre Copăceşti 

2 49,50 

3. 
VN-I-s-B-

06340 

Aşezare de la 
Adjud punct 
„MoviliŃa” 

zona de N-V,in 
dreapta 
drumului spre 
Urecheşti 

Epoca bronzului, 
Cultura 
Monteoru, faza Ic 
3 

74 495 

4. VN-I-s-B-
06342 

Aşezare 
medievală de la 
Adjud punct 
“Lutărie” 

“Lutărie” fostul 
sat Adjudu 
Vechi,actual 
cartier al 
oraşului la Sud 

Sec. XVII 

Epoca medievală 72 
473/1,473/2, 

473/3 

5,6. 

VN-I-s-B-
06341 

 

Aşezare de la 
Adjud punct 
“Lutărie” 

“Lutărie” fostul 
sat Adjudu 
Vechi, actual 
cartier al 
oraşului la Est 

Epoca bronzului, 
Cultura 
Monteoru, faza Ic 
3 

50 56 

7. VN-II-m-B-
06493 

Primăria Strada  
 V. Alecsandri 
 nr. 7 

Inc. Sec. XX 3 141 

8. VN-III-m-B-
06580 

Placă 
Comemorativă 
(1916 – 1918) 

Strada LibertăŃii  
nr. 15 1921 69 2796 

9. 
VN-IV-m-B-

06611 

Monumentul 
Eroilor români şi 
ruşi(1916-1918) 

Str.Republicii  

nr. 2 (Cimitir) 
Sec. XX 47 1910 

 
MONUMENTE DECLASATE (Ordinul Ministerului Culturii şi Patrimoniului NaŃional  
nr. 2437/2012) 
 

10. VN-II-m-B-06494 Spital Municipiul 
Adjud 

Str.Copăceşti 

nr. 2 

Sf. Sec. XIX 

 
3.15.2. Protec Ńia şi conservarea mediului 
 

Conservarea biodiversităŃii reprezintă în perioada actuală una din problemele importante la nivel 
internaŃional. Mediul natural al Europei este deosebit de bogat, deŃinând printre altele un mare număr de 
ecosisteme şi habitate. 

ReŃeua Natura 2000, principalul instrument pentru conservarea patrimoniul natural pe teritoriul Uniunii 
Europene, este o reŃea ecologică de arii naturale protejate care are ca scop menŃinerea într-o stare de 
conservare favorabilă a unei selecŃii a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei 
Habitate) şi specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate şi în Anexa I a Directivei Păsări). 

Teritoriul judeŃului Vrancea este  al doilea areal din Ńară ca densitate a carnivorelor mari. 
Aceste specii, de interes prioritar pentru Uniunea Europeană sunt subiectul unor  proiecte de conservare 

in situ, finanŃate  prin programul LIFE Nature. 
  Includerea unei zone în rețeaua Natura 2000 nu înseamnă însă că oamenii şi activităŃile economice sunt 
excluse dar orice activitate economică desfăşurată pe teritoriul acestuia va trebui să Ńină cont de obiectivele de 
conservare stabilite pentru speciile şi habitatele pentru care situl a fost declarat. 

ActivităŃile care ajută la protejarea naturii şi a mediului sunt mai ales cele tradiŃionale: cultivarea şi 
obŃinerea produselor ecologice fără ca această să interfereze cu habitatele speciilor protejate, vânătoare şi 
pescuit în anumite limite, turism durabil (ecoturism), construcŃii din materiale tradiŃionale conforme cu arhitectura 
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zonei, etc. Nu sunt permise lucrări de construcŃii şi infrastructură care afectează habitatele şi speciile protejate din 
sit cu excepŃia acolor lucrări care sunt necesare pentru siguranŃa oamenilor sau sunt de importanŃă naŃională. De 
asemenea introducerea unei zone în reŃea nu afectează dreptul de proprietate asupra terenurilor iar în cazul în 
care există activităŃi care trebuie stopate cei afectaŃi vor primi plăŃi compensatorii. 

În anii care vin, conservarea biodiversităŃii va fi mai importantă decât oricând, fapt recunoscut de Comisia 
Europeană printr-o nouă strategie în domeniul biodiversităŃii pentru anul 2020. 

ProtecŃia şi conservarea mediului are un caracter complex ce priveşte relaŃia dintre cadrul construit şi 
cadrul natural şi vizează trei domenii principale: 
A – protecŃia cadrului vital faŃă de poluarea produsă de activităŃile umane; 
B – protecŃia cadrului vital faŃă de elementele din cadrul natural; 
C – protecŃia unor factori naturali sensibili cu valoare de patrimoniu. 

În conformitate cu H.G. nr. 1284/2007 privind declararea ariilor de protecŃie special avifaunistică ca parte 
integrantă a reŃelei ecologice europene Natura 2000 în România şi a hărŃilor care determină conturul limitelor 
ariilor naturale protejate, suprafaŃa de 1735,5 ha, este amplasată în SIT "NATURA 2000 ROSPA0071 Lunca 
Siretului Inferior". 

Rezultă că un procent de 29,82 % din teritoriul administrativ al municipiului Adjud este amplasat  în  SIT 
"NATURA 2000 ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior". 

Riscurile de mediu sunt reprezentate de presiunile exercitate asupra: resurselor de apă, stării de calitate 
a mediului, a solului, pădurilor, biodiversităŃii, deşeurilor. 

Principala presiune asupra stării apelor de suprafaŃă este exercitată de către om prin deversarea în 
emisari a apelor uzate neepurate sau insuficient epurate. Categoriile de presiuni întâlnite sunt: - punctiforme (date 
de aglomerări umane, industrie, agricultură); 

        - difuze (date de aglomerările umane, localităŃi, ferme agrozootehnice, depozite 
stocare deşeuri neconforme, situri industrial abandonate, etc. ); 

       - hidromorfologice (date de lucrări executate pe corpurile de apă, la bazinele 
hidrografice, regularizări, îndiguiri şi apărări de maluri, în diverse scopuri, cu efecte funcŃionale pentru 
comunităŃile umane. 

Alte presiuni antropice semnificative pot fi date de activităŃile de piscicultură, acvacultură, extragerea 
agregatelor minerale din albiile minore ale cursurilor de apă, exploatările forestiere, toate acestea producând 
procese de degradare, cum ar fi : eroziunea de suprafaŃă şi de adâncime, excesul de umiditate. 

Gestionarea şi eliminarea deşeurilor pune presiuni asupra mediului şi sănătăŃii umane prin emisiile de 
poluanŃi şi consumului de energie şi terenuri. 

Un risc de mediu al Municipiului Adjud este gradul B seismic conform STAS11.100/1/93 (Macrozonarea 
teritoriului României – Harta de zonare a intensităŃii seismice. 

Râul Trotuş se află într-un proces de modelare geomorfologică accelerată determinată de viiturile care se 
produc pe acest curs de apă şi ca urmare a regimului precipitaŃiilor înregistrate în zonă. 

Procesele dominante se manifestă prin colmatări ale albiei minore şi prin eroziuni laterale ale malurilor.  
Efectele geomorfologice în cadrul albiei minore  sunt evidenŃiate prin înălŃarea diferenŃiată a patului aluvionar şi 
apariŃia bancurilor aluviale. 

Traseul albiei prezintă pe zone extinse tendinŃe de meandrare, înregistrând eroziuni puternice care ajung la 
baza malului stâng format din nisipuri, pietrişuri fine şi prafuri argiloase, fenomen care duce la prăbuşiri de mal,  
distrugând in totalitate terenuri agricole şi  punând în pericol gospodării particulare, grădini, vii, anexe 
gospodăreşti, drumul comunal de acces în localitatea Burcioaia, reŃeaua electrică. 

Creşterile de nivel, la viituri şi în timpul ploilor de durată, provoacă inundaŃii, iar retragerea apelor este 
frecvent urmată de divagarea albiei şi activarea eroziunilor. 

Zona în care se propun lucrări de apărare de mal se află situată pe malul stâng al râului Trotuş aval de 
podul CF Adjud – Bucureşti  şi face parte din bazinul hidrografic al râului Siret, subbazin Trotuş. Lucrarea se 
numeşte „Apărare mal stâng râu Trotuş în zona localităŃii Burcioaia – Municipiul Adjud, judeŃul Vrancea” 

Lucrările propuse pentru apărarea malurilor  sunt necesare pentru evitarea distrugerii caselor, a anexelor 
gospodăreşti, a terenurilor agricole  şi a căilor de comunicaŃii care au fost periclitate în urma inundaŃiilor din 
perioadele anterioare sau care prezintă risc potenŃial de a fi inundate sau distruse datorită eroziunilor active ce 
afectează malul stâng al râului Trotuş. 
 
3.16. DISFUNCłIONALITĂłI-ASPECTE CRITICE 
 

În urma analizei situaŃiei existente au rezultat următoarele disfuncŃionalităŃi şi aspecte critice: 
• CirculaŃie: 

- Traficul de tranzit utilizează reeaua de străzi existentă creând ambuteiaje şi încetiniri 
precum şi creşterea gradului de poluare; 
- Calitatea proastă a drumurilor (lipsa îmbrăcăminŃii asfaltice sau deteriorarea acesteia, drumuri parŃial 
pietruite sau parŃial din pământ, lipsa amenajărilor pentru evacuarea apelor de pe platforma drumurilor); 
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• Fond construit şi utilizarea terenurilor: 
- Calitatea necorespunzătoare a unor construcŃii cu structuri deteriorate şi statut incert în privinŃa asigurării 
stabilităŃii; 
- Unele construcŃii sunt realizate din materiale nedurabile, neavând la bază o documentaŃie tehnică şi 
asistenŃă minimă în realizarea lor; 
- Unele locuinŃe sunt amplasate în zone cu risc de inundaŃii; 
- Majoritatea locuinŃelor individuale existente au indicatori pentru confort mici şi foarte mici; 
- Insuficienta dezvoltare a echipării tehnico – edilitare; 
• SpaŃii plantate, agrement şi sport: 
- InsuficienŃa zonelor de agrement, sport şi spaŃii verzi. 
• Probleme de mediu: 
- Depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor provenite din gospodării; 
- Degradarea unor terenuri prin exces de umiditate , risc de inundații în apropierea râurilorSiret şi Trotuş. 
• Protejarea zonelor cu valoare de patrimoniu pe baza normelor sanitare în vigoare faŃă de construcŃii şi 

culoare tehnice cu destinaŃie specială, zone poluate: 
- Zone cu valoare de patrimoniu neprotejate; 
- StaŃii de captare, gospodării de apă neprotejate; 
- Linii electrice aeriene, magistrale de alimentare cu apă, magistrale de gaze neprotejate; 
- Căi de comunicaŃie rutieră, feroviară neprotejate; 
- Necesitatea de introducere în intravilan a unor suprafeŃe de teren; 
- Platforme meteorologice. 
 
3.17. NECESITĂłI, DEFICIENłE , OPłIUNI ALE POPULA łIEI, PRIORITĂłI 

Principala opŃiune pentru faza de propuneri şi reglementări va fi definirea sensului evoluŃiei oraşului (în 
care, în etapa de acŃiune a PUG - ului poate fi realizată numai pornirea schimbării de profil). 

 
DEFICIENłE: 

• Lipsa unor suprafeŃe de teren necesare dezvoltării funcŃiunilor oraşului, în zone de interes, adiacente 
arterelor principale de circulaŃie; 

• InsuficienŃa spaŃiilor verzi publice; 
• Lipsa zonelor de agrement şi turism; 
• Insuficienta dezvoltare a sistemului de apă şi canalizare în localităŃile aparŃinătoare Şişcani şi Burcioaia; 
• Insuficieta dezvoltare a reŃelei de alimentare cu gaze naturale; 
• Colectarea si gestionarea deşeurilor nu este conformăcu legislaŃia în vigoare; 
• Lipsa unui program coerent pentru protecŃia mediului şi a spaŃiului urban construit. 

 
 
OPłIUNI ALE POPULA łIEI – NECESITĂłI 

• Introducerea în intravilan a unor suprafeŃe de teren, în lungul arterelor principale de comunicaŃie, în 
vederea construirii de locuinŃe şi dotări complementare ale acestei funcŃiuni; 

• Racordarea la sistemul de apă şi canalizare a tuturor gospodăriilor, prin extinderea şi modernizarea 
acestor sisteme; 

• Dezvoltarea şi finalizarea reŃelei de distribuŃie a gazelor naturale; 
• Reabilitarea şi modernizarea tramei stradale a oraşului; 
• Realizarea unor zone de agrement şi turistice. 

 
PRIORITĂłI ALE ADMINISTRA łIEI PUBLICE LOCALE 
 
- Realizarea unei variante ocolitoare a Municipiului Adjud; 
- Reabilitarea şi modernizarea drumurilor; 
- Măsuri de reabilitare şi modernizare a fondului construit existent, refuncŃionalizarea unor obiective în funcŃie 

de necesităŃile localităŃii; 
- ConstrucŃiile de locuinŃe vor avea la bază proiecte avizate, iar în execuŃie se vor utiliza materiale durabile; 
- Clădirile existente vor fi reabilitate în vederea încadrării în indicatorii minimi de confort; 
- Creşterea indicatorilor urbanistici maximi (POT, CUT); 
- Refacerea construcŃiilor în care se pot desfăşura activităŃi de natură socio economică; 
- Asigurarea echipării tehnico – edilitare la un nivel corespunzător; 
- Amenajarea unor zone sportive şi de agrement la nivelul localităŃii şi asigurarea accesibilităŃii spre viitoarele 

dotări specifice; 
- Amenajarea unor puncte de precolectare selectivă a deşeurilor menajere şi colectarea acetora printr-un 

program de salubrizare; 
- Realizarea plantaŃiilor de protecŃie cu rol ecologic pe traseele principalelor drumuri; 
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- Măsuri de protecŃie, refacere, conservare pentru zonele de patrimoniu neprotejate; 
- Măsuri de protecŃie, plantaŃii de protecŃie pentru staŃiile de captare şi gospodăriile de apă neprotejate; 
- Măsuri de protecŃie, stabilire zone protejate pentru liniile electrice aeriene, magistrale de alimentare cu apă, 

staŃii de captare, de epurare, magistrale de gaze; 
- Măsuri de protecŃie – stabilire zone protejate pentru căile de comunicaŃie rutieră, feroviară; 
- Scenarii şi perspective privind activităŃile economice şi de evoluŃe a populaŃiei; 
- Armonizarea interesului public cu interesul privat; 
- Definirea obiectivelor de utilitate publică necesare şi asigurarea de amplasamente pentru acestea;  
- Realizarea obiectivelor propuse, în conditiile respectării dreptului de proprietate;  
- Introducerea măsurilor de protecŃie a mediului; 
- Instituirea de măsuri speciale de protecŃie şi de reglementări specifice pentru ansambluri şi monumente cu 

valoare deosebită.  
- Dezvoltarea echipării edilitare, în corelare cu capacităŃile necesare şi direcŃiile de dezvoltare ale localităŃii;  
- Materializarea programului de dezvoltare a localităŃii având la bază propunerile colectivităŃii locale; 
- Implementarea sistemului integrat de gestionare şi colectare a deşeurilor, corelat cu proiectul în derulare la 

nivelul judeŃului Vrancea. 
 
CAPITOLUL 4.  
EVOLUłIE  POSIBILĂ, PRIORITĂłI 

Întocmirea deplanuri integrate de dezvoltare urbană de asistenŃă financiară dedicată realizării unor proiecte 
integrate de dezvoltare a zonei.  

-FinanŃarea proiectelor integrate de dezvoltare a localităŃii 

Analizând Strategia de Dezvoltare Durabilă a Municipiului Adjud, se evidenŃiază următoarele priorităŃi de 
dezvoltare durabilă: 

A.  Asigurarea cadrului necesar revitalizării economice prin utilizarea inteligentă a 
resurselor teritoriului; 
 B.  Dezvoltarea conceptului integrat de agricultură şi asigurarea potenŃialului regiunii pentru producŃie, 
procesare şi vânzare; 
 C.  Armonizarea cadrului de dezvoltare teritorial administrativ şi spaŃial al municipiului cu conceptul de 
dezvoltare integrat al teritoriului; 
 D. Promovarea conceptului integrat pentru modernizarea infrastructurii educaŃionale, de sănătate, socială 
şi dezvoltarea facilităŃilor culturale şi de agrement la nivelul întregului teritoriu; 
 E.  Crearea unui cadru instituŃional pentru planificarea, gestionarea, monitorizarea şi evaluarea direcŃiilor 
de dezvoltare la nivelul administraŃiei publice locale. 
 

Pentru realizarea acestor priorităŃi este stabilită următoarea listă de proiecte: 
• Realizarea variantei ocolitoare în jurul municipiului şi configurarea sistemului de circulaŃie în exteriorul 

municipiului, având în vedere implementarea proiectelor integrate din strategia CLLD; 
• Promovarea şi sprijinirea investiŃiilor în eficienŃa energetică a clădirilor publice şi a blocurilor de locuinŃe; 
• Implementarea unui sistem de transport durabil, realizarea infrastructurii necesare; 
• Sens giratoriu intersecŃie DN2(E85) – DN11; 
• Modernizarea infrastructurii rutiere – drumuri naŃionale DN2 şi DN11 şi reabilitare şi modernizare 

infrastructură stradală; 
• Extinderea sistemului de alimentare cu apăşi canalizare în localităŃile componente Burcioaia şi Şişcani; 
• Reabilitarea, modernizarea şiextinderea iluminatului public în Municipiul Adjud; 
• Construirea de locuinŃe sociale în Municipiul Adjud; 
• Promovarea producŃiei şi a distribuŃiei de energie obŃinută din surse regenerabile; 
• Lucrări de reabilitare termică; 
• Amenajarea, întreŃinerea şi înfrumuseŃarea zonelor verzi, a parcurilor, a spaŃiilor de joacă pentru copii 

intravilane; 
• Realizarea unui sistem modern de irigaŃii al spaŃiilor verzi în oraş; 
• Reabilitare Spital Municipal Adjud; 
• Reabilitare, consolidare, modernizare şi echipare şcoli, grădiniŃe, creşă, terenuri de sport, clubul elevilor; 
• Reabilitare, modernizare, dotare Casa de cultură ”Tudor Vornicu”; 
• Extindere şi reabilitare Stadion Municipal Adjud; 
• Dezvoltarea infrastructurii de agrement pentru activităŃi destinate adulŃilor şi în zona Lacul de argint; 
• Modernizarea infrastructurii publice: sediul administrativ Primăria Adjud (zona parc), sediu administrativ 

strada Stadionului nr. 2, sediu Impozite şi taxe, strada N. Bălcescu nr. 12; 
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• Consolidarea şi extinderea sistemelorde management integrat al deşeurilor; 
• Construirea unei staŃii de sortare şi transfer a deşeurilor. 

 
Analiza SWOT-protec Ńia mediului, infrastructur ăşi locuire, resurse umane, economie, turism, s ănătate, 
educa Ńie şi cultur ă, sport 
 
4.1.  ASPECTE FAVORABILE- OPORTUNIT ĂłI 
 
• Asigurarea accesibilităŃii rutiere şi feroviare; 
• Posibilitatea unei abordări teritoriale integrate între localităŃile aflate în zona sa dew influenŃă, diminuând 

astfel dezechilibrele dintre urban şi rural; 
• Dezvoltarea parteneriatelor public – privat între actorii locali; 
• Crearea unor oportunităŃi egale pentru cetăŃeni şi întreprinderi prin asigurarea legăturii  urban – rural; 
• Creşterea competitivităŃii sectorului primar – agricultura – prin relieful de câmpie şi canalul navigabil Siret – 

Bărăgan, dezvoltarea CDI şi CLLD; 
• Dezvoltarea cercetării şi inovării în domeniul agriculturii; 
• Creşterea calităŃii şi relevanŃei învăŃământului pe piaŃa forŃei de muncă locale; 
• Capacitatea limită de regenerare demografică; 
• Revitalizarea centrului urban; 
• Furnizarea serviciilor medicale şi sociale adaptate grupurilor vulnerabile; 
• Finalizarea modernizării şi extinderii reŃelei de utilităŃi publice prin proiecte cu finanŃare europeană; 
• Promovarea şi păstrarea patrimoniului natural şi cultural ; 
• ÎmbunătăŃirea serviciilor unităŃilor de cazare şi agrement. 
 
4.2.  ASPECTE CRITICE – AMENINłĂRI 
 
• Localizarea în regiunea Sud – Est, a doua regiune din Ńară cu cea mai mare rată de persoane aflate în risc de 

sărăcie şi excluziune socială; 
• InsuficienŃa resurselor financiare la nivelul bugetelor locale pentru dezvoltarea sistemului social, de sănătate 

şi educaŃional; 
• Viziuni separate de dezvoltare a localităŃilor limitrofe (lipsa unui concept de planificare teritorială integrat); 
• TendinŃa populaŃiei de a părăsi municipiul; 
• MigraŃia forŃei de muncă şi a tinerilor calificaŃi; 
• Lipsa spiritului antreprenorial în rândul tinerilor pentru iniŃierea unei afaceri; 
• Deficitul de muncă datorat îmbătrânirii populaŃiei şi a migraŃiei; 
• ExperienŃa insuficientă a comunităŃii privind implicarea în acŃiuni sociale, de binefacere, voluntariat. 

Concluzionând asupra celor arătate, constatăm că la nivelul teritoriului Municipiului Adjud, este necesar, a se 
extinde teritoriului intravilan şi a dezvolta amenajările urbanistice, pentru crearea cadrului legal necesar pentru 
realizarea proiectelor prioritare,  dezvoltarea şi creşterea atractivităŃii localităŃii. 

Optimizarea relaŃiilor cu teritoriul, vor urmări obiectivele generale şi priorităŃile de dezvoltare durabilă a 
Municipiului Adjudşi face referire la următoarele aspecte: 

• Valorificarea cadrului natural şi a resurselor; 
• Pozitia oraşului în reŃeaua judeŃului Vrancea; 
• Organizarea circulaŃiei şi transporturilor; 
• RelaŃia de vecinătate cu localităŃile limitrofe. 

 
4.3. EVOLUłIA  POPULAłIEI 
Estimarea evolu Ńei popula Ńiei. 

PopulaŃia, în perioada 2010-2020, va avea o evoluŃie ascendentă, generată atât de rata medie anuală de 
creştere, cât şi datorită viitorei cereri a noi locuri de muncă prinîncurajarea investiŃiilor.  
Estimarea resurselor de munc ă 

Resursele pentru forŃa de muncă, vor apare cu precădere în activităŃile de producere de bunuri de larg 
consum şi servicii. Aceasta se va realiza prin derularea unui nou program de formare şi reconversie profesională, 
precum şi prin conştientizarea importanŃei programelor de perfecŃionare şi formare continuă a persoanelor 
angajate în muncă. 
 
4.4. DEZVOLTAREA  ACTIVIT ĂłILOR  ECONOMICE  

În perioada de timp, pentru care se fac propuneri în cadrul unui Plan Urbanistic General (10—12 ani) se 
poate aprecia că economia municipiului se va dezvoltavalorificând condiŃiile favorabile existente . 
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Activit ăŃi industriale  – nu vor avea o pondere semnificativă în dezvoltarea economică a municipiului, aceasta 
rămânând la stadiul de micăindustrie, nepoluantă. 
 
Depozitare şi de construc Ńii -se vor moderniza şi vor avea o creştere economică funcŃie de gradul lor de 
participare la viitoarea dezvoltare a oraşului(construcŃii de locuinŃe, dotări, institiŃii, turism, echipare edilitară). 
 
Agricultura –se preconizează o dezvoltare a agriculturii prin exploatarea diversificată a teritoriului agricol, 
inclusiv a activităŃilor din viticultură. 
 
Alte activit ăŃi-prest ări servicii - dezvoltarea prestărilor de servicii pentru populaŃie. 

În măsura în care vor apărea investitori, pe teritoriul administrativ sunt destule posibilităŃi de amplasare a 
noi obiective, practic din orice domeniu. Totuşi, anumite categorii de obiective s-ar putea amplasa şi în extravilan 
(staŃii combustibil, unităŃi agroindustriale, etc.) bineînŃeles numai după scoaterea terenului din circuitul agricol şi 
obŃinerea tuturor avizelor şi acordurilor necesare.  
 
CAPITOLUL  5. 
PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBAN Ă - REGLEMENTĂRI 
 
5.1. MĂSURI ÎNZONELE CU RISCURI NATURALE 
 Înintravilanul Municipiului Adjud au fost stabilite  următoarele subzone cu interdicŃie temporară de 
construire: 
- zonă  limitrofă a gârlei Tăbăcari amplasată în zona de vest a municipiului; 
- o zonă amplasată în localitatea componentă Şişcani, pe malul drept al râului Siret, în partea de est a localităŃii. 
 Prin documentaŃia de urbanism şi amenajare a teritoriului se pot stabili interdicŃii definitive  sau temporare 
de construire. 
 InterdicŃia definitivă de construire se stabileşte pentru unul din următoarele motive: 
a) riscuri naturale previzibile: inundaŃii, alunecări de teren, deformaŃii de teren cauzate de surpări etc.;  
b) riscuri tehnologice previzibile: contaminare radioactivă sau chimică, pericol de explozie, pericol de incendiu, 
depăşire a nivelului admisibil de zgomot etc.; 
c) regulamentul zonei protejate dispune acest lucru. 
Interdictia definitivă de construire poate fi ridicată odată cu dispariŃia cauzei care a determinat stabilirea ei. 
 InterdicŃia temporară de construire se stabileşte pentru unul din următoarele motive: 
a) necesitatea elaborării unei documentaii de urbanism în vederea stabilirii regulilor de construire pentru zona 
respectivă; 
b) necesitatea executării în zona respectivă a unor lucrări de utilitate publică, de interes naŃional sau local; 
c) executarea în zona respectivă a unor lucrări de utilitate publică; 
(lucrări de îmbunătăŃiri funciare şi altele asemenea); 
d) apartenenŃa la domeniul public a terenurilor cu anumite folosinŃe: păşuni, islazuri, maluri de ape curgătoare şi 
stătătoare. 
 InterdicŃia temporară de construire poate fi prelungită cel mult o dată pentru acelaşi motiv, pe termen 
limitat, după care îşi pierde efectul. 
 InterdicŃia temporară de construire poate fi ridicată odată cu dispariia cauzei care a determinat stabilirea 
ei. 
Pentru viitoarele constructii ce se vor executa în zonă trebuiesc rezolvate două probleme: 
- identificarea de goluri subterane (beciuri, WC-uri, gropi cu umpluturi, etc.) 
- existenŃa pământului macroporic, sensibil la umezire pentru care construcŃiile vor fi 
fundate în condiŃiile Normativelor în vigoare. 
Presiunile convenŃionale de calcul vor fi stabilite funcŃie de măsurile ce se vor adopta şi vor fi cuprinse între 1-2 
daN/cmp pentru încărcări fundamentale. Adâncimea de fundare se va situa la min. 80 cm sub adâncimea de 
îngheŃ , conform  normelor şi normativelor în vigore. 

CondiŃiile de fundare se vor stabili pe baza unor cercetări efectuate pe amplasament. 
 

5.2.PROIECTAREA ŞI AMPLASAREA CL ĂDIRILOR DE LOCUIT 
La proiectarea şi execuŃia locuinŃelortrebuie să fie respectaŃiurmătorii parametri sanitari: 

    - suprafaŃa minimă a unei camere = 12 mp; 
    - suprafaŃa minimă a bucătăriei = 5 mp; 
    - înălŃimea sub plafon = 2,60 m. 
 Încăperile principale de locuit şi bucătăriile trebuie prevăzute cu deschideri directe către aer liber - uşi, 
ferestre, care să permită ventilaŃia naturală. 
  Iluminatul natural în camerele principale şi bucătărie trebuie să permită desfăşurarea activităŃilor zilnice 
fără a se recurge la lumina artificială. 



 

36

 

REACTUALIZARE PLAN URBA NISTIC GENERAL MUNICIPIUL  ADJUD  

  VentilaŃia naturală în bucătărie, baie şi cămară trebuie asigurată prin prize de aer exterior, pentru 
evacuarea aerului prin conducte verticale cu tiraj natural, şi prin păstrarea liberă a unui spaŃiu de 1 cm sub uşile 
interioare. 
  Ghenele tehnice şi toboganul de deşeuri solide se izolează acustic şi se prevăd cu posibilităŃi de acces 
pentru curăŃare şi decontaminare periodică. 
  Sistemul de încălzire trebuie să asigure temperatura minimă de 20°C în camerele de locuit, cu diferen Ńe 
în funcŃie de destinaŃia încăperii: 
    a) baie şi W.C.  22°C; 
    b) camera de zi 22°C; 
c) dormitoare20°C. 

Amplasarea clădirilor destinate locuinŃelor trebuie să asigure însorirea acestora pe o durată de minimum 
1½ ore la solstiŃiul de iarnă, a încăperilor de locuit din clădire şi din locuinŃele învecinate. 

În cazul în care proiectul de amplasare a clădirilor evidenŃiază că distanŃa dintre clădirile învecinate este 
mai mică sau cel puŃin egală cu înălŃimea clădirii celei mai înalte, se va întocmi studiu de însorire, care să 
confirme respectarea prevederii de la aliniatul precedent. 
 Între unităŃile industriale, obiectivele sau activităŃile care poluează factorii de mediu sau produc zgomot şi 
vibraŃii şi teritoriile protejate învecinate se vor asigura zone de protecŃie sanitară conform art. 11 din OMS 
119/2014. 
 La proiectarea şi construcŃia blocurilor de locuinŃe se va Ńine cont de orientarea camerelor faŃă de 
punctele cardinale, de vânturile dominante, de curenŃii locali de aer, care se produc în ansamblurile de construcŃii 
înalte, şi de însorirea maximă din timpul verii. 
 Se va realiza izolarea acustică a fiecărei camere faŃă de camerele învecinate din aceeaşi locuinŃă, faŃă de 
locuinŃele învecinate şi faŃă de zgomotul produs de instalaŃiile aferente locuinŃei, clădirii sau spaŃiilor învecinate cu 
altă destinaŃie decât cea de locuit. 
 Materialele folosite în construcŃia, finisarea şi dotarea locuinŃelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul 
interior şi să asigure izolarea higrotermică şi acustică corespunzătoare. 
Orice construcŃii, lucrări sau plantaŃii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanŃe 
minime de 60 de cm faŃă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, 
astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanŃa minimă se 
poate face prin acordul părŃilor exprimat printr-un înscris autentic. 
 Este obligatorie păstrarea unei distanŃe de cel puŃin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, 
aparŃinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate 
către acest fond.  
    Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul 
învecinat sunt interzise la o distanŃă mai mică de un metru.  

DistanŃa se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faŃa zidului în care s-a 
deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. DistanŃa, şi în cazul 
lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi 
până la această linie. 
 
5.3. PERMISIUNI 

În cadrul intervenŃiilor urbanistice la nivelul zonelor funcŃionale, se vor urmări în principal următoarele 
categorii de lucrări:  

• construirea pe teren liber;  
• înlocuirea fondului construit existent necorespunzător;  
• modernizarea fondului construit existent cu intervenŃii în organizarea funcŃionalăşi 

îmbunătăŃirea nivelului de echipare edilitară; 
• conservarea şi întreŃinerea construcŃiilor valoroase fărăintervenŃii spaŃiale şi 

funcŃionale; 
La stabilirea amplasamentelor clădirilor de locuit se vor preciza şi amplasamentele următoarelor dotări 

tehnico-edilitare: 
a) platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivă a deşeurilor menajere; 
b) spaŃii de joacă pentru copii; 
c) spaŃii amenajate pentru gararea şi parcarea autovehiculelor populaŃiei din zona respectivă;  
În aceste spaŃii este interzisă gararea autovehiculelor de mare tonaj, cum ar fi autovehiculele peste 3,5 tone, 

autobuzele, remorcile etc., precum şi realizarea activităŃilor de reparaŃii şi întreŃinere auto. 
• amenajări de spatii verzi, căi de comunicaŃii, echipare edilitară, etc; 
• dezvoltare economică generală a localităŃii şi creşterea importanŃei sale în teritoriu.  

Autorizarea acestor categorii de intervenŃii urmează să se supună procedurilor Planului Urbanistic 
General şi Regulamentului aferent P.U.G. 

În cazul în care Planul Urbanistic General şi Regulamentul aferent nu oferă date suficiente pentru 
eliberarea certificatului de urbanism sau a autorizaŃiei de construire, pentru obiectivele solicitate, primăria 
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municipiului are obligaŃia elaborării unui Plan urbanistic zonal sau a unui Plan urbanistic de detaliu pentru zona 
amplasamentelor respective.  

Pentru zona centralăşi alte zone cu funcŃiuni complexe de interes public, sunt 
necesare măsuri de promovare a lucrărilor şi operatiunilor urbanistice care contribuie la organizarea funcŃionalăşi 
spaŃială a zonei centrale şi anume:  

• Respectarea amplasamentelor prevăzute în cadrul PUG pentru principalele  instituŃii 
publice administrative, culturale, comerciale, locuinŃe şi amenajări aferente; 

• Modernizarea şi reabilitarea construcŃiilor existente; 
• Păstrarea funcŃiei de locuire prin construirea de noi locuinŃe, pentru întregirea 

fronturilor străzilor şi completarea fondului construibil existent;   
• Amenajarea complexă funcŃional – arhitecturală a spaŃiilor verzi şi pietonale; 
• Modernizarea şi amenajarea reŃelei de drumuri şi a zonelor de parcare.  
 

5.4. RESTRICłII  
• Se interzice amplasarea sau realizarea oricărui tip de obiectiv care ar putea modifica 

negativ parametrii de locuire prin poluarea aerului, poluarea fonică sau estetică.  
• Se va evita pe cât posibil amplasarea unor construcŃii cu caracter provizoriu sau 

realizate din materiale nedurabile; 
• Pentru realizarea oricărui alt obiectiv decât locuinŃele, în funcŃie de caracterul 

acestora, se va solicita de regulă,întocmirea unui plan urbanistic zonal; 
• Pentru zona unităŃilor industriale şi agricole se vor avea în vedere acele lucrări care 

să conducă la o mai bună organizare funcŃională a acestora, la îmbunătăŃirea conlucrării între obiectivele 
economice precum şi la valorificarea cât mai bună a terenurilor disponibile.În general, se va încerca direcŃionarea 
realizării obiectivelor productive (industriale, agricole) sau a celor care pot genera disfuncŃionalităŃi în celelalte 
zone, spre platforma industrială din estul oraşului.  

• Amplasarea noilor obiective se va face numai dupăîntocmirea unui PUZ sau PUD, 
însoŃit în general şi de un studiu de impact asupra mediului.  

Pentru celelalte zone funcŃionale (parcuri, sport, gospodărie comunală etc.) lucrările de construcŃii, 
reamenajare sau reorganizare vor urmări în general completarea şi îmbunătăŃirea funcŃionalităŃii, păstrând 
caracterul zonei. 
 
5.5.OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC Ă - REGLEMENTĂRI 

• Modernizarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apăşi canalizare; 
• Reabilitarea şi modernizarea tramei stradale; 
• Reabilitarea, modernizarea şi extinderea sistemului de alimentare cu energie electricăşi a iluminatului 

public ; 
• Construirea de locuinŃe sociale ; 
• Amenajarea de noi spaŃii verzi şi recreere publice şi cu un sistem modern de irigaŃii al spaŃiilor verzi în 

oraş; 
• Colectarea şi gestionarea deşeurilor menajere în conformitate cu proiectul Sistem de  

Management Integrat al De şeurilor din jude Ńul Vrancea , proiect aflat în derulare începând cu anul 2011. 
      Analizând lista obiectivelor de utilitate publică, din strategia de dezvoltare durabilă a 

Municipiului Adjud, precum şi propunerile de dezvoltare urbană, explicitate în capitolul 3, se impune ca necesitate 
prioritară, realizarea acestor obiective în perioada 2015 – 2020. 
 
5.5.1. ORGANIZAREA  CIRCULA łIEI  
Organizarea circula Ńiei rutiere şi a transportului în comun 

Transporturile şi circula Ńia, reprezintă o funcŃie urbană generalizatăşi în consecinŃă trebuie săŃină cont 
de aspecte variate: comportament individual şi social, evoluŃia preferinŃelor privind locuirea, utilizarea timpului 
liber, natura distracŃiilor, etc. Aceste aspecte au consecinŃe directe asupra mobilităŃii, acirculaŃiei rutiere şi 
transporturilor. 

Este bine cunoscut faptul că infrastructura în transporturi este vitală pentru concurenŃa, dezvoltarea 
economică şi gradul de ocupare al forŃei de muncă în întreaga Europă. Un comerŃ şi o economie dezvoltate vor 
genera o intensificare constantă a traficului. 

Principalele elemente care influenŃează traficul rutier şi trasporturile, sunt: 
- conturarea unor linii de legătură, la nivelul unor teritorii mai largi, prin amplificarea 
relaŃiilor între Municipiul Adjudşi Municipiul Focşani, între Municipiul Adjud şi Municipiul Bacău, între Municipiul 
Adjud şi Municipiul Oneşti precum şi cu celelalte localităŃi ale judeŃului Vrancea; 
- dezvoltarea unor zone de interes local şi extra local în teritoriile atrase în intravilan, prin 
realizarea de cartiere rezidentiale ; 
- dezvoltarea comunicaŃiilor, transporturilor şi a echipării teritoriului. 
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 Pentru fundamentarea circulaŃiei a fost necesarăîntocmirea unui studiu de circulaŃie, 
pentrua cuprinde perspectiva anului 2014-2020, luând în calcul noul teritoriu intravilan. Studiul de circulaŃie a Ńinut 

seama de următoarele ipoteze:  
- structura populaŃiei şi în consecinŃă gradul de motorizare pentru fiecare zonă   de  locuit;     
- valorile de calcul pentru dimensionarea reŃelei stradale majore în prognoza de lungă 
durată, rezultă din valorile de trafic determinate pentru principalele momente de deplasări prin folosirea datelor de 
bază ale Planului Urbanistic General. 

Efectuându-se studiul de circulaŃie se determină intensitatea şi structura traficului, care prin prelucrare 
automată, după anumite scheme logice, se stabileşte intensitatea traficului de perspectivă, variaŃia acestuia în 
timp, compoziŃia şi structura sa pe principalele artere de circulaŃie ale oraşului şi în principalele noduri.  

În acest fel se vor aprecia şi introduce eventualele noi distribuŃii ale traficului pe reŃea în funcŃie de noi 
elemente care ar putea să facă, de exemplu, tronsoane noi sau tronsoane existente ameliorate sub raportul 
capacităŃii de circulaŃie şi unele măsuri de reorganizare a dirijării fluxurilor de circulaŃie, a devierii unor fluxuri de 
camioane şi de tranzit, a devierii unor fluxuri de circulaŃie din zona centrală şi cartierele de locuit pe artere, ale 
căror parte carosabilă este redimensionată, iar sistemul rutier supraconsolidat pentru a putea prelua traficul greu 
sau cel suplimentar.  

Recensământul NaŃional de Trafic (RNT) din 2000 oferă date cu privire la compoziŃia traficului pe DN 2 si 
DN 11 A. 
Pentru determinarea traficului de perspectivă au fost utilizaŃi coeficienŃii medii de prognoză pentru drumuri 
naŃionale ( varianta probabilă), coeficienŃi determinaŃi de CESTRIN pe tipuri de vehicule şi aprobaŃi de 
AND.CoeficenŃii medii sunt prezentaŃi în funcŃie de tipul vehiculului pentru drumurile naŃionale, ce fac parte din 
traseele europene, drumurile naŃionale principale, drumurile naŃionale secundare şi drumurile regionale. 

Au fost efectuate trei tipuri de studii: 
• Anchete origine destinaŃie (O/D); 
• Anchete de trafic;  
• Anchete de determinare a duratei calătoriei. 

Din analiza O/D făcută traficului de pe fiecare drum rezultă ponderi total diferite între 
traficul având ca origine /destinaŃie Municipiul Adjud şi traficul de tranzit. 

Din suprapunerea, pe fiecare sector, a traficului aferent tuturor relaŃiilor de mai sus, rezultă traficul 
probabil a circula pe centură. 

Se menŃionează că volumele de trafic atras de varianta de ocolire cuprind numai cele cinci categorii de 
vehicule automotoare, care prin specificul lor pot circula pe distanŃe mai mari şi care se iau în calcul pentru 
determinarea eficienŃei economice  (turisme, camioane si autobuze). 

Traseul variantei ocolitoare a fost studiat, în funcŃie de condiŃiile locale,  
• la vest de Adjud; 
• la est de Adjud. 

În ambele trasee varianta facilitează derularea traficului de tranzit atât între DN2 sud cu DN2 nord cât şi 
între DN 11A cu DN2 sud şi DN2 nord. 

Analiza economică indică faptul că traseul variantei ocolitoare la vest de Adjudva produce o schemă 
atractivă din punct de vedere economic. 

Varianta DN2 de ocolire a Municipiului Adjud se desprinde din DN2 în partea de sud a municipiului şi 
revine  în partea de nord a acestuia, după ce ocoleşte Municipiul Adjud.  

Traficul, preluat de centură, descongestionează circulaŃia pe străzile din Municipiul Adjud asigurând 
condiŃii mai bune pentru circulaŃia traficului local şi micşorând poluarea. 
Traficul probabil a fi atras pe varianta ocolitoare, se bazează pe datele de recensământ de circulaŃie realizat de 
AdministraŃia NaŃională a Drumurilor pe DN 11A şi DN2 la nivelul anului 2000 şi pe unele date din studii de 
circulaŃie locale. 

 Obiectivul de investiŃie se preconizează a fi realizat în scopul scoaterii traficului de tranzit de pe DN 2 în 
afara Municipiul Adjud, fiind bine cunoscut faptul că străzile principale ale oraşului sunt aglomerate datorită 
traficului de pe DN2 cât şi de pe DN11A Oneşti – Adjud. 

Acest trafic, preluat de centura ocolitoare, descongestionează circulaŃia pe străzile din Municipiul Adjud 
asigurând condiŃii mai bune pentru circulaŃia traficului local şi micşorând poluarea. 
 CirculaŃia autovehicolelor în Municipiul Adjud se desfăşoară în mod deosebit, pe arterele existente ale 
oraşului şi drumurile de legătură cu localităŃile învecinate. Drumurile din zonele de locuinŃe, au degradări pe 
partea carosabilă, sau sunt balastate. 
 O mare parte din străzile secundare şi de deservire din oraş prezintă defecŃiuni majore atât pe partea 
carosabilă, dar şi la nivelul bordurilor şi trotuarelor pietonale. 
DefecŃiunile îmbracaminŃilor bituminoase ale părŃii carosabile de pe străzile oraşului se datorează următoarelor 
grupe de cauze, şi anume:  

- traficul şi în special traficul greu;  
- capacitatea portantă mică, necorespunzătoare a complexului rutier; 
- calitatea materialelor puse în operă la execuŃia straturilor sistemului rutier; 
- execuŃia defectuoasă a lucrărilor; 
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- condiŃii de exploatare necorespunzătoare, în mod special iarna; 
- execuŃia de lucrări în subsolul străzii prin îndepărtarea complexului rutier. 

 Având în vedere cele mai sus prezentate, sunt necesare lucrări de reabilitare, la nivelul tramei stradale, 
în proporŃie de cel putin 75%, atât la nivelul părții carosabile precum și la nivelul circulațiilor pietonale. 

Pentru restul traficului, pornind de la trama stradală existentă s-a ales, după criterii funcŃionale, reŃeaua 
stradală majoră a oraşului cu completări minime, care corespund cu viitoarele cerinŃe de sistematizare şi 
dezvoltarea a teritoriului şi a reŃelei de căi de comunicaŃii, din zonele atrase în intravilan. 
 
Transportul în comun 
Această activitate, este realizată de operatori privaŃi  şi se va dezvolta o dată cu extinderea oraşului. 
 
Organizarea circula Ńiei feroviare 
StaŃia CFR şi linia CF vor  asigura şi în continuare legătura cu Municipiul Focşani, Municipiul Bacău, Municipiul 
Oneşti şi celelalte localităŃi de pe traseele respective .  
 
Organizarea circula Ńiei pietonale 

Pe străzile reabilitate există trotuare pentru circulaŃii pietonale. Pe străzile care nu au astfel de circulaŃii, şi 
care urmeză a fi reabilitate, se vor realiza circulaŃii pietonale conform normelor în vigoare.Toate circulaŃiile 
pietonale, vor respecta codiŃiile speciale pentru persoane cu handicap, specificate de lege. 
 
5.5.2. DEZVOLTAREA  ECHIPĂRII  EDILITARE  
 
5.5.2.1. Sistem alimentare cu ap ă 

Analizând situaŃia existentă, rezultă că reŃeaua de distribuŃie, precum şi celelalte componente ale 
sistemului de alimentare cu apă a Municipiului Adjudtrebuie extinse, respectându – senormele de igienă şi 
sănătate publică privind mediul de viaŃă al populaŃiei.Pentru realizarea acestui deziderat, Consiliul Local al 
Municipiului Adjud şi  SC Compania de UtilităŃi Publice SA Focşani, operatorul sistemului de alimentare cu apă 
vor fi parteneri în proiecte integrate privind introducerea sistemului de alimentare cu apă şi a reŃelei de canalizare 
în localităŃile componente ale municipiului, Burcioaia şi Şişcani. 
 
5.5.2.2. Reabilitarea şi modernizarea tramei stradale 

În strategia de dezvoltare 2014 – 2020 a Municipiului Adjud, pentru punerea în 
aplicare a programelor de dezvoltare locală se face o corelare a obiectivelor strategice cu oportunităŃile de 
finanŃare. 

Armonizarea cadrului de dezvoltare teritorial administrativ şi spaŃial al municipiului cu conceptul de 
dezvoltare integrat al teritoriului este unul din aceste obiective strategice, în cadrul căruia vor fi promovate 
următoarele proiecte: 

- Implementarea unui sistem de transport durabil, realizarea infrastructurii necesare – proiect integrat; 
- Realizarea şoselei de centură în jurul municipiului şi configurarea sistemului de circulaŃii în exteriorul 

municipiului; 
- Sens giratoriu intersecŃie DN2 (E85) – DN11 (intersecŃia străzii Republicii cu strada Oneşti); 
- Modernizarea infrastructurii rutiere – drumuri naŃionale DN2  şi DN11; 
- Reabilitare infrastructură stradală – 11.856 m în etapa I, 12.297 m în etapa a II a; 
- Modernizare drumuri comunale – Burcioaia – Municipiul Adjud -  4.300m; 
- Modernizare drumuri comunale – Adjudu Vechi – Municipiul Adjud – 7.500m; 
- Modernizare drumuri comunale – Şişcani – Municipiul Adjud –6.300m; 
- Extinderea sistemului de circulaŃie în zonele de extindere ale intravilanului. 
Pe drumurile  care urmeză a fi reabilitate, se vor realiza circulaŃii pietonale conform normelor în 

vigoare.Toate circulaŃiile pietonale, vor respecta condiŃiile speciale pentru persoane cu handicap, specificate de 
lege. 
Reabilitarea şi modernizarea tramei stradale a municipiului, va avea în vedere următoarele aspecte:  

• refacerea îmbrăcăminŃii asfaltice; 
între Municipiul Adjud şi localităŃile componente, echipat cu rigole laterale si asfaltat; 

• asfaltarea drumurilor de deservire parŃial pietruite sau parŃial din pământ; 
• echiparea cu rigole laterale pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumurilor. 

Transport în comunpublic în interiorul municipiului nu există.  
Legătura cu alte localităŃi sau cu Municipiul Focşani, reşedinŃa de judeŃ,  se 

realizează de către operatori autorizaŃi pentru transport în comun, cu autobuze sau microbuze. 
 Dezvoltarea transportului public urban este unul din proiectele din strategia de dezvoltare 2014-2020 a 
Municipiului Adjud. 
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5.5.2.3. Alimentarea cu energie electric ă 
Se vor întocmi documentaŃii privind lucrările de reabilitare a reŃelelor electrice şi îmbunătăŃirea nivelului 

de tensiune din oraş. Pentru zonele introduse în intravilan, se va amplifica capacitatea posturilor de transformare 
existente, sau se vor amplasa noi posturi de transformare cu reŃelele de distribuŃie aferente, în baza studiilor 
făcute de departamentele tehnice ale SC ELECTRICA SA. 

Se va completa, extinde şi reabilita (în sensul reducerii consumului energetic) sistemul de iluminat public 
pe toate străzile.  
 
5.5.2.4.  Reabilitarea arhitectural volumetric ă a zonei centrale 

Pentru zona centralăşi alte zone cu funcŃiuni complexe de interes public, sunt necesare măsuri de 
promovare a lucrărilor şi operaŃiunilor urbanistice care contribuie la organizarea funcŃionalăşi spaŃială a zonei 
centrale şi anume:  

• Respectarea amplasamentelor prevazute în cadrul PUG pentru principalele  instituŃii 
publice administrative, culturale, comerciale, locuinŃe şi amenajări aferente; 

• Modernizarea şi reabilitarea construcŃiilor existente; 
• Păstrarea funcŃiei de locuire prin construirea de noi locuinŃe, pentru întregirea 

fronturilor străzilor şi completarea fondului construibil existent;   
• Amenajarea complexă funcŃional – arhitecturală a spaŃiilor verzi şi pietonale; 
• Modernizarea şi amenajarea reŃelei de drumuri şi a zonelor de parcare.  

 
5.5.2.5.  Construirea de locuin Ńe de orice tip şi locuin Ńe sociale  

În strategia de dezvoltare durabilă a Municipiului Adjud sunt prevăzute a se realiza un număr de 100 de 
unităŃi de locuit cu caracter social pentru categorii de populaŃie defavorizate şi cu venituri mici. Realizarea acestor 
locuinŃe vor respecta prevederile OMS 119/2014, Cap. 1, Norme de igienă referitoare la zonele de locui.t 
 
5.5.2.6.  Amenaj ări de spa Ńii verzi publice plantate 

În conformitate cu Legea nr.24/2007 privind  reglementarea  şi  administrarea  spaŃiilor  verzi  din  
intravilanul localităŃilorşi cu OUG 114/2007 privind protecŃia mediului, până în anul 2020, va trebui dezvoltată o 
suprafaŃă de spaŃii verzi amenajate,pe cap de locuitor, de 26,0mp, care la nivelul municipiului, în care populaŃia 
va avea un număr de aproximativ 20.000 locuitori, ar reprezenta 520.000mp, adică52 ha.  
            Pentru atingerea standardului normat de 26,0 mp spaŃiu verde public/locuitor, Primăria Municipiului Adjud, 
începând din anul 2006, a demarat proiecte de amenajare de spaŃii verzi publice noi şi proiecte de reabilitare a 
spaŃiilor verzi existente.  
            Astfel în prezent în REGISTRUL SPAłIILOR VERZI a Primăriei Municipiului Adjud se regăsesc înscrise 
următoarele spaŃii: 

1. Scuaruri, Parcuri, Spatii verzi urbane amenajate – S= 17,65 ha. 
2. Aliniamente verzi străzi şi bulevarde: S= 10,95 ha; 
Aceste suprafeŃe însumate sunt 28,60 ha. 

 
5.5.2.7.  Colectarea şi gestionarea de şeurilor menajere 

 Proiectul "Sistemului Integrat de Management al Deşeurilor în judeŃul Vrancea” are 
scopul de a proteja mediul înconjurător şi de a asigura buna gestiune a diferitelor fluxuri de deşeuri în funcŃie de 
compoziŃie şi de natura lor specifică. 
Municipiul Adjud a avut în funcŃiune un depozit urban de colectare a deşeurilor (Rampa de gunoi) care a 
funcŃionat din anul 1980 pânăîn anul 2014. În urma derulării proiectului de “Reabilitare şi închidere depozite 
urbane neconforme în judeŃul Vrancea” depozitul urban din Municipiul Adjud a fost închis iar zona 
amplasamentului a fost ecologizată. 
  Fosta rampă de gunoi a Municipiului Adjud 
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integrat al deşeurilor pentru judeŃul Vrancea şi implicit pentru Municipiul Adjud care să întrunească cerinŃele 
legale în ceea ce priveşte aria de acoperire a serviciilor standard şi atingerea Ńintelor de mediu. Proiectul are în 
vedere echipamentul de colectare, construirea unei staŃii de transfer, depozitul şi activităŃile de reciclare precum 
şi activităŃi de conştientizare a populaŃiei în legătură cu acest subiect. Aşa cum am arătat şi mai sus, proiectul 
este în concordanŃă cu legislaŃia UE, Planul NaŃional de Gestiune a Deşeurilor (PNMD), Master Planul pentru 
deşeuri solide pentru judeŃul Vrancea şi are ca bază obiectivele POS Mediu, respectiv: creşterea cantităŃii de 
deşeuri reciclate şi reutilizate; creşterea racordărilor la sistemele publice edilitare care să corespundă din punct 
de vedere al calităŃii şi al suportabilităŃii tarifelor; reducerea cantităŃii de deşeuri depozitate şi îmbunătăŃirea 
standardelor tehnologice de depozitare. 
 După implementarea proiectului „Sistem de Management Integrat al deşeurilor în judeŃul  Vrancea” 
nivelul de colectare a deşeurilor din mediul urban va fi de 100%, nivelul de colectare din sate şi aglomerări rurale 
va fi de 90%, depozitarea deşeurilor biodegradabile – compostul – se va face în concordanŃă cu Directivele U.E. 

 StaŃia de transfer Adjud şi centrul de colectare deşeuri electrice şi electronice, 
voluminoase şi periculoase vor servi la transferul sau depozitarea pe termen scurt a deşeurilor şi apoi la 
încărcarea şi transportul lor la depozitul ecologic Haret şi sunt gândite astfel încât să rezolve în mod economic 
problema transportului deşeurilor menajere colectate în stare necompactată în diferite recipiente ( pubele, 
containere, vehicule de salubrizare) spre depozitul ecologic. 

 În cadrul proiectului „Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în judeŃul 
Vrancea”, Consiliul local al Municipiului Adjud a transmis în folosinŃă gratuită către Consiliul JudeŃean Vrancea, o 
suprafaŃă de 4.368 mp., teren necesar construirii unei rampe(staŃie) de transfer deşeuri, aferent părŃii de nord a 
judeŃului Vrancea  şi  pentru construirea unui centru de colectare a deşeurilor voluminoase, electrice şi 
electronice şi periculoase,. 
 StaŃia de transfer Adjud se va amplasa în vecinătatea fostului depozit de deşeuri Adjud, reabilitat şi 
închis(amplasament specificat în coordonate STEREO 70 în planşa 4.2. – Reglementări canalizare şi gestionare 
deşeuri). 

Din punct de vedere constructiv, staŃia de transfer va cuprinde: 
- o platformă betonată; 
- o rampă cu 6 posturi, pe care se vor amplasa 6 containere (4 containere active şi 2 rezervă) cu capacitate de 32 
mc; 
- o cabină poartă; 
- împrejmuire platformă betonată; 
- spaŃiu verde – 0,60 – 0,70m lăŃime. 
 Capacitatea staŃiei de transfer Adjud va fi de 7000 mc/an. 
 Depozitul de deşeuri voluminoase, electrice şi electronice şi periculoase, constă în :  
- o platformă betonată de 1000mp; 
- o cabină poartă; 
- 4 containere – unul pentru deşeuri periculoase cu capacitatea de 10mc şi 3 pentru deşeuri voluminoase, 
electrice şi electronice cu capacitatea de 10 mc. 

• Colectarea de şeurilor: 
 

Tipul deseului  Zone urbane  Zone rurale  
Deşeuri mixte  “sistem de colectare” 

cu containere de 
1,100/240 litri 

“sistem de colectare” 
mixt, cu pubele de 
120 litri şi containere 
de 1100 l 

Deşeuri 
biodegradabile 

Colectare 
separată(apartamente) 
Compostare 
individuală (case) 

Nu se 
realizeazăcolectare 
separată 
Compostare 
individuală 

Deseuri din ambalaje: 
-sticlă 
 
-hârtie 
 
-plastic şi metal 

 
Colectare separată 
(containere 1100 l) 
Colectare separată 
(containere 1100 l) 
Colectare separată 
(containere 1100 l) 

 
Colectare separată 
(containere 1100 l) 
Colectare separată 
(containere 1100 l) 
Colectare separată 
(containere 1100 l) 

Deşeuri voluminoase 
şi deşeuri speciale 

Centru de colectare - 

 
Pentru deşeurile mixte , se propune introducerea unui sistem de colectare folosind  un sistem mixt, cu 

pubele de 120 l pentru populaŃie şi containere de 1100 l în zonele aglomerate (colectare o dată pe săptămână). 
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Containerele vor fi amplasate  în puncte de colectare de unde sunt preluate cu vehicule compactoare de 10 m3. 
Acestea vor fi amplasate pe suprafeŃe betonate de 5,5 mp.  
 Pentru deşeurile  biodegradabile , sistemele de colectare selectivă vor fi introduse treptat în mediul 
urban pe când în mediul rural (şi în zonele urbane, unde este posibil) va fi stimulată compostarea la domiciliu. 

Pentru deşeurile din ambalaje , se vor furniza containare pentru colectarea selectivă a hârtiei, sticlei, 
plasticului şi metalelor atât în zonele urbane, cât şi în cele rurale.  
Containerele pentru hârtie, sticlăşi plastic vor fi amplasate în grupuri de 3 în zonele urbane şi rurale, pe platforme 
betonate special amenajate în acest sens, cu dimensiuni de aprox. 13 - 15 mp. 

Pentru colectarea metalului  se vor utiliza containerele de plastic.  
Pentru toate deşeurile colectate selectiv  se propune acelasi tip de containere cu capacitatea de  1100 l, 

gen iglu, cu sistem de ridicare cu mâner dublu şi golire pe la bază. Pentrudescărcare este folosit un încărcător 
hidraulic cu braŃ, containerul se goleşte pe la bază în autovehicule de transport. 

În ce priveşte deşeurile stradale , activităŃile de curăŃare a străzilor şi a locurilor publice funcŃionează 
bine şi de aceea este de aşteptat ca aceste activităŃi să fie continuate sub contractările prezente, organizate de 
autorităŃile locale. 

Pentru de şeuri din construc Ńii şi demol ări: îngeneral cantităŃile de deşeuri din construcŃii sunt 
valorificate ca materiale de umplutură sau la reabilitare ecologică sau consolidarea eroziunilor. Celelalte materiale 
rezultate din demolări vor fi colectate, selectate, transportate şi depozitate în conformitate cu legislaŃia în vigoare. 

Deşeuri provenite din mortalit ăŃi animale :  Autoritatea Publică Locală, are obligaŃia conform legii, să 
construiască o platformă de beton, cu dimensiuni planimetrice de minim 2,5mx3,5m, pe un teren aparŃinând 
domeniului public sau privat, pe care se va monta un container frigorific, pentru depozitarea temporară a 
cadavrelor de animale. LocaŃia pentru containerul frigorific, va fi adiacentă unui drum public, pentru accesul facil 
al autospecialelor de transport a acestui gen de deşeuri. LocaŃia va fi racordată la reŃeaua de alimentare cu 
energie electrică, la reŃeaua de apăşi la reŃeaua de canalizare. 

Pentru deşeurile voluminoase, DEEE-uri şi cele periculoase mici  vor fi colectate de către operatorii 
de colectare a deşeurilor iar pentru transport se vor folosi camioane cu remorcă. Aceste deşeuri vor fi colectate în 
centrul de colectare Adjud.  

Toate deşeurile vor fi adunate în trei staŃii de transfer după care vor fi transportate la un depozit central, 
situat în localitatea Haret. Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor din Haret (lângă oraşul Mărăşeşti) va 
include un depozit, o staŃie de compostare şi o staŃie de sortare. După implementarea activităŃilor de reciclare 
este de aşteptat ca aproximativ 70.000 tone de deşeuri să necesite depozitare.  
 

Transportul de şeurilor 
           Transportul deşeurilor colectate, se va realiza de către o firmă de salubrizare autorizată, pe baza unui 
contract încheiat cu primăria, acestea fiind duse la staŃia de transfer de la Adjud. Pentru deşeuri toxice, mortalităŃi 
animale, etc, se vor încheia contracte de transport cu companii specializate şi autorizate în domeniu. 
 
5.5.2.8. Telefonizare 

ÎnMunicipiul Adjud, chiar şi în teritoriul extravilan, instalaŃiile de telecomunicaŃii existente, sunt amplasate 
în domeniul public (trotuare, spatii verzi), subteran, în canalizaŃii şi aerian, pe stâlpi . Pentru dezvoltarea reŃelei de 
telefonie publică în noile teritorii atrase în intravilan, se vor rezerva spaŃii, pe domeniul public, pentru amplasarea 
acestora. Analiza şi întocmirea documentaŃiilor necesare, privind extinderea reŃelei de telefonie, se va face prin 
unităŃi specializate în domeniu. 
 
5.5.2.9. Alimentarea cu energie termic ă şi apă cald ă menajer ă 
 
 Având în vedere tendinŃa,tot mai acut manifestată de economisire a resurselor energetice, generată atât de 
aspecte economice dar şi de aspecte de protecŃie a mediului înconjurător, în viitor propunem rezolvarea acestui 
domeniu, prinîncurajarea populaŃiei şi a agenŃilor economici, să folosească surse energetice neconvenŃionale 
(solară, eoliană, etc). 
 
5.5.2.10. Alimentarea cu gaze naturale 
 

Se vor întocmi documentaŃii privind lucrările de reabilitare a reŃelelor de distribuŃie gaze naturale şi de 
extindere în zonele introduse în intravilanîn baza studiilor făcute de departamentele tehnice ale SC GDFSUEZ 
Energy România SA. 
 
5.5.2.11.  Protec Ńia  mediului 
 
 ProtecŃia şi conservarea mediului are un caracter complex ce priveşte relaŃia dintre cadrul construit şi 
cadrul natural şi vizează trei domenii principale: 
A- protecŃia cadrului vital faŃă de poluarea produsă de activităŃile umane; 
B- protecŃia cadrului vital faŃă de elementele din cadrul natural; 
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C- protecŃia unor factori naturali sensibili cu valoare de patrimoniu. 
 
A- în zona Municipiului Adjud, nu există surse majore de poluare a mediului natural sau construit. Surse de 
poluare a aerului sunt: SC Vrancart SA, SC Somaco Grup Prefabricate SA, mari poluatori şi  sistemele de încălzit 
de la locuinŃele existente în zonă. 
 
B- Cadrul construit al oraşului este expus la riscuri naturale: seismicMunicipiul Adjud este încadrat în gradul B şi 
inundaŃii .  
 
5.5.2.12  Înfiin Ńarea, închiderea, desfiin Ńarea şi redeschiderea cimitirelor 
 

Realizarea şi extinderea oricăror construcŃii sau a infrastructurii cimitirului se fac după obŃinerea 
autorizaŃiei de construire eliberate potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcŃii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Nu este necesară obŃinerea autorizaŃiei de construire pentru executarea însemnelor, a bordurilor sau a 
împrejmuirilor locurilor de înhumare, pentru realizarea de obeliscuri sau a altor lucrări de artă plastică din cimitir. 

În cazul înfiinŃării cimitirelor, distanŃa minimă admisă între zonele protejate şi gardul care delimitează 
cimitirul este de 100 m. Cimitirele se împrejmuiesc cu gard. La cimitirele noi înfiinŃate  gardul se dublează cu o 
perdea de arbori. Între morminte şi gardul cimitirului se va asigura o zonă liberă de 3 m. 

La înfiinŃarea cimitirului, proprietarul este obligat să asigure: drumurile interioare şi aleile, sala de 
ceremonii funerare, spaŃiul tehnic care să asigure temperatura de până la 15°C, premerg ător ceremoniei 
funerare, existenŃa unei surse de apă utilizabile, WC-uri, spaŃiul amenajat corespunzător pentru depozitarea 
gunoiului, spaŃii verzi, arbuşti, copaci pe marginea drumurilor şi aleilor. 
 Înhumările şi reînhumările se fac numai în cimitirele autorizate sanitar.  
 Dacă toate locurile de veci din cimitir ori dintr-o parte a acestuia au fost ocupate, iar acest lucru este 
stabilit printr-o expertiză de specialitate, administratorul cimitirului, după ce în prealabil aduce la cunoştinŃă 
publică prin mijloacele de informare în masă această situaŃie, poate declara cimitirul sau partea corespunzătoare 
din acesta închisă. 

În cazul cimitirelor închise, în care nu se mai fac înmormântări, proprietarul este obligat să asigure  doar 
WC-uri,  spaŃiul pentru depozitarea gunoiului, spaŃii verzi, arbuşti, copaci pe marginea drumurilor şi aleilor. 
 Pentru desfiinŃarea cimitirului este necesară obŃinerea autorizaŃiei de desfiinŃare, potrivit prevederilor Legii 
nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

DesfiinŃarea şi schimbarea destinaŃiei unui cimitir se poate face numai după 30 de ani de la ultima 
înhumare şi după strămutarea tuturor osemintelor, pentru motive temeinic justificate şi cu avizul Secretariatului de 
Stat pentru Culte şi al cultului respectiv. DesfiinŃarea cimitirelor înainte de acest termen se face cu avizul 
autorităŃilor de sănătate publică judeŃene. 

La extinderea şi redeschiderea cimitirului care a fost închis se aplică regulile stabilite pentru înfiinŃarea 
cimitirelor. 

Organizarea şi funcŃionarea cimitirelor şi a crematoriilor se realizează în condiŃiile Legii nr. 102 din 8 iulie 
2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare, ale OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea 
Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaŃă al populaŃiei, ale regulamentului de organizare şi 
funcŃionare aprobat prin hotărâre a consiliului local, precum şi a regulamentelor de organizare şi funcŃionare 
proprii cultelor, prin care se instituie reguli generale pentru serviciile de înhumare şi de incinerare. 
 
5.6.INTRAVILAN PROPUS- ZONIFICARE FUNC łIONALĂ-  BILANł TERITORIAL 
      UNITĂłI TERITORIALE DE REFERINłĂ 
 
5.6.1.Stabilirea intravilanului- Suprafe Ńe introduse în intravilan 
Ca urmare a temei de proiectare, intravilanul propus, s-a stabilit de comun acord cu Primăria Municipiului Adjudşi 
cu Consiliul Local al municipiului, Ńinând cont de necesităŃile actuale , de solicitările locuitorilor, dar şi de 
posibilităŃile de atragere afactorilor de propulsare şi dezvoltare aoraşului. Ca urmare, teritoriul intravilan al 
oraşului a fost majorat cu suprafeŃe de teren, necesare dezvoltării localităŃii peo perioadă,până în anul 2020.  
 
Suprafe Ńe introduse în intravilan:  

Prinreactualizare PUG se propune introducerea în intravilanul Municipiului Adjud a 
unei suprafeŃe de 447,35ha, care va avea funcŃiunea predominantă de locuireşi funcŃiuni complementare.  

.  
5.5.2. Zonificare Func Ńional ă – Unit ăŃi Teritoriale de Referin Ńă ( UTR) 
 Zonificarea func Ńional ă - a fost stabilită,după cum urmeză: 
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C - ZONA CENTRALĂ- ZONĂ MULTIFUNCłIONALĂ FORMATĂ DIN FUNCłIUNI 
DIFERENłIATE,ÎNSPECIAL FĂCÂND PARTE DIN CATEGORIA INSTITU łIILOR PUBLICE ŞI 
SERVICIILOR. 

 
 Caracterul zonei  
 Această zonă conŃine clădiri ce adăpostesc instituŃii publice şi servicii precum şi spaŃii de recreere şi 

agrement. 
• CP- Is SUBZONA INSTITUłII PUBLICE ŞI SERVICIIÎN ZONE PROTEJATE 

 
- Isp1 - subzona institutii publice si servicii situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
- Isp3 - subzona institutii publice si servicii situate în zona de protecŃie faŃă de obiectivele cu valoare de 
patrimoniu; 
- Isp4 - subzona institutii publice si servicii situate în zona de protecŃie faŃă de obiectivele cu valoare de 
patrimoniu şi în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
 

• CA - Is  SUBZONA INSTITU łII PUBLICE ŞI SERVICIIÎN ZONE NEPROTEJATE 
 
- Is - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zone neprotejate; 
 

• CP – L2  SUBZONA LOCUIN łE COLECTIVE MEDII CU MAXIM P+3+4EÎN ZONE  PROTEJATE  
 
- L2c - subzona locuinŃe colective medii cu maxim P+3+4E în  ansambluri preponderent rezidenŃiale 
situate în zona de protecŃie faŃă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 
 

• CA – L2  SUBZONA LOCUIN łE COLECTIVE MEDII CU MAXIM P+3+4E în  ZONE   
NEPROTEJATE 
 
- L2a - subzona locuinŃe colective medii cu maxim P+3+4E în  ansambluri preponderent rezidenŃiale 
situate în zona neprotejată; 
 

• CA – L1  SUBZONA LOCUIN łE INDIVIDUALE  ŞI COLECTIVE MICI CU MAXIM P+2E în  
ZONE  NEPROTEJATE 
 
- L1a - subzona locuinŃe individuale  şi colective mici cu maxim P+2E în  zone neprotejate; 
 

• CA - VSUBZONA SPA łII VERZIÎNZONE NEPROTEJATE  
 
- V1 - subzona spaŃii verzi publice cu acces nelimitat, scuaruri, grădini, plantaŃii, etc. situate în zone 
neprotejate; 

 
ZONE AMPLASATEÎN AFARA ZONEI CENTRALE 
 
    - ZONA INSTITUłII PUBLICE ŞI SERVICII 

Caracterul zonei 
Această zonă conŃine celelalte clădiri ce adăpostesc instituŃii publice şi servicii. 
 

• Is     SUBZONA INSTITUłII PUBLICE ŞI SERVICIIÎNZONE NEPROTEJATE 
 

• Isp   SUBZONA INSTITU łII PUBLICE ŞI SERVICIIÎNZONE PROTEJATE  
 

- Isp - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zone de protecŃie 
sanitara; 

- Isp1 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecŃie 
hidrologică; 

- Isp2 -  subzona instituŃii publice şi servicii situate în zone de protectie sanitaraşi în zona 
perimetrului de protecŃie hidrologică;  

- Isp3 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona de protecŃie faŃă de 
obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

- Isp4 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona de protecŃie faŃă de 
obiectivele cu valoare de patrimoniu şi în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

 
L       -  ZONA LOCUINłE 
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Caracterul zonei  
Zona de locuit se compune din diferite subzone diferenŃiate din următoarele puncte de vedere : 
- caracterul locuinŃelor : individuale, colective mici şi medii; 
- zona amplasamentului : zone protejate, zone neprotejate. 
 

• L1 - SUBZONA LOCUIN łELOR INDIVIDUALE ŞI COLECTIVE MICI  
CU MAXIM P+2 E: 
- L1a–subzona locuinŃe individuale şi colective, cu regim mic de înălŃime  
(maxim P+2E), situate în zone neprotejate; 
- L1b–subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime  
(maxim P+2E)situate înzone  de protectie sanitara; 
- L1c–subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E), situate înzona de protecŃie SIT NATURA 2000; 
- L1d – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E)situate înnoile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 
- L1e – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate înnoile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 
- L1f – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate înzona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
- L1g – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate înnoile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
- L1h – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 
- L1i – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu 
valoare de patrimoniu; 
- L1j – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică şi în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu 
valoare de patrimoniu; 
- L1k – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zone de protectie sanitaraşi în zona de protecŃie hidrologică; 

 
• L2 SUBZONA LOCUINȚE COLECTIVE MEDII CU MAXIM P+3-4EÎN ANSAMBLURI PREP ONDERENT 

REZIDENłIALE 
- L2a – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent 
rezidenŃiale, situate în zone neprotejate; 
- L2b – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E), situateîn zona perimetrului de 
protecŃie hidrologică; 
- L2c – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent 
rezidenŃiale, situate în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu valoare de patrimoniu si in zone de 
protectie hidrologica; 
- L2d – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E), situate în zona de protecŃie 
SIT NATURA 2000 ; 

 
A       -  ZONA DE ACTIVITĂłI PRODUCTIVE ŞI SERVICII 
 
Caracterul zonei 
Zona cuprinde terenuri şi clădiri ocupate de activităŃi productive de bunuri şi servicii, activităŃi manageriale, 
comerciale şi tehnice pentru industrie, servicii, pentru distribuŃie, expunere şi comercializare. 

• A1  SUBZONA UNITĂłILOR INDUSTRIALE ŞI DE SERVICII  
- A1a - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 
- A1b - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale 
perimetrului intravilan în zone neprotejate; 
- A1d - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zona perimetrului de 
protecie hidrologică; 
- A1e - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale 
perimetrului intravilanîn zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

- A1f - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în perimetrul intravilan în 
zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 
- A1g - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în perimetrul intravilan în 
zona de protecŃie SIT NATURA 2000 şi în zonaperimetrului de protecŃie hidrologică; 
- A1h - subzona unităŃi agro-industriale şi de producŃie situate în zoneneprotejate; 
- A1i - subzona unităŃi agro-industriale şi de producŃie situate în zone de protectie sanitara; 
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- A1j - subzona unităŃi agro-industriale şi de producŃie situate în zona perimetrului de protectie hidrologica; 
 

V       -  ZONA SPAłIILOR VERZI 
Caracterul zonei 
Zona cuprinde spaŃii verzi publice cu acces nelimitat, scuaruri, spaŃii plantate de protecŃie, spaŃii pentru sport şi 
agrement. 

• V1- SUBZONA SPAłIILOR VERZI PUBLICE CU ACCES NELIMITAT  
V1 -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 

etc.), situate în zoneneprotejate; 
- V1a -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 
etc.), situate în zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 
- V1b -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 
etc.), situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
- V1c -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 
etc.), situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
- V1d -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 
etc.), situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 

  
T -  ZONA TRANSPORTURILOR 
 
Caracterul zonei 
Zona cuprinde căile de acces rutier şi feroviar. 
• T1 -  subzona transporturi rutiere situate în zoneneprotejate 

• T2-  subzona transporturi rutieresituate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• T3    -  subzona transporturi rutieresituate în zona de protecŃie sit natura 2000; 
• T4- subzona transporturi feroviare situate în zone 

neprotejate 
• T5 –  subzona transporturi feroviaresituate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

 
G -ZONA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
 
Caracterul zonei 
Zona include funcŃiuni ce aparŃin gospodăriei comunale şi servirea populaŃiei – echipare edilitară, cimitire. 
• G1 -subzona cimitire situate în zone neprotejate 

• G2 -subzona cimitiresituate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
 
R            -  ZONA ECHIPAMENTELOR TEHNICE MAJORE 
 
Caracterul zonei 
Zona conŃine construcŃii şi instalaŃii aferente infrastructurii tehnice majore la nivelul teritoriului administrativ. 

• R1 -  subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (STAłII ELECTRICE), situate în 
zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• R2 -  subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (STAłII ELECTRICE), situate 
înzone neprotejate; 

• R3 -   subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (STAłII DE EPURARE), situate în 
zona de protecŃie SIT NATURA 2000; 

• R4 -  subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (STAłII DE GAZE) situate în zona 
perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• R5 -  subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (STAłII DE APĂ) situate în zona 
perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• R6 - subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110kv), situate în intravilan în zona perimetrului 
de protecŃie hidrologică; 

• R7 - subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110kv), situate în intravilan în afara  perimetrului 
de protecŃie hidrologică; 

• Rex1 – subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110kv), situate în extravilan în zona 
perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• Rex2 -   subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110kv), situate în extravilan în afara  
perimetrului de protecŃie hidrologică; 

 
ZONE CU INTERDICTIE TOTALA DE CONSTRUIRE 

          Szrn – subzone cu riscuri naturale (inundabile) 
5.5.3. Unit ăŃi Teritoriale de Referin Ńă ( UTR) 
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Definirea unei anumite unităŃi teritoriale de referinŃă este determinată de trei parametri: 
(1) funcŃiunile dominante admise cu sau fără condiŃionări; 
(2) regimul de construire (ocuparea terenului, gradul de utilizare a terenului); 
(3) inălŃimea maximă admisă. 

Schimbarea unuia dintre cei trei parametri conduce la modificarea prevederilor regulamentului şi deci, 
este necesară încadrarea terenului în altă categorie de UTR. Conform legislaŃiei în vigoare documentaŃia de 
urbanism poate fi iniŃiată pentru a fi admise derogări de la reglementările de urbanism, doar în baza unui studiu 
de oportunitate aprobat conform legii de Consiliul Local, prin care se vor stabili condiŃiile întocmirii planului 
urbanistic precum şi suprafaŃa ce urmează a fi studiată şi reglementată. 

Pentru toate unităŃile teritoriale de referinŃă se mai adaugă un criteriu de diferenŃiere areglementărilor, 
respectiv situarea într-o zonă protejată. 

UnităŃi teritoriale de referinŃă, au fost stabilite astfel: 
 
U.T.R. NR. 1. 
C - ZONA CENTRALĂ- ZONA MULTIFUNCłIONALĂ FORMATĂ DIN FUNCłIUNI 

DIFERENłIATE,ÎNSPECIAL FĂCÂND PARTE DIN CATEGORIA INSTITU łIILOR PUBLICE ŞI 
SERVICIILOR. 

Tipuri de zone şi subzone funcŃionale care se întâlnesc în cadrul zonei centrale a Municipiului Adjud: 

• Is     - Subzona instituŃii publice şi servicii în zone neprotejate; 
• Isp1 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecŃie 

hidrologică; 
• Isp3 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona de protecŃie faŃă deobiectivele cu valoare de 

patrimoniu; 
• Isp4 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona de protecŃie faŃă deobiectivele cu valoare de 

patrimoniu şi în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• L1a – subzona locuinŃe individuale şi colective, cu regim mic de înălŃime  

(maxim P+2E), situate în zone neprotejate; 
• L2a – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent 

rezidenŃiale, situate în zone neprotejate; 
• L2c – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderentrezidenŃiale, situate în 

zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 
• V1  -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat(scuaruri, grădini, plantaŃii, etc.) situate în zone 

neprotejate; 
 
U.T.R. NR. 2. 

Acest UTR cuprinde perimetrul intravilan propus al MUNICIPIULUI ADJUD, cu funcŃiune dominantă –locuire şi 
funcŃiuni complementare, având urmatoarele zone şi subzone funcŃionale: 

• Is     -  Subzona instituŃii publice şi servicii situate în zone neprotejate; 
• Isp   -  Subzona instituŃii publice şi servicii în zone de protectie sanitara; 
• Isp1 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecŃiehidrologică; 
• Isp2  -   subzona instituŃii publice şi servicii situate în zone de protectie sanitara şi în zonaperimetrului 

de protecŃie hidrologică;  
• Isp3 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona de protecŃie faŃă deobiectivele cu valoare de 

patrimoniu; 
• Isp4 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona de protecŃie faŃă deobiectivele cu valoare de 

patrimoniu şi în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• L1a – subzona locuinŃe individuale şi colective, cu regim mic de înălŃime  

(maxim P+2E), situate în zone neprotejate; 
• L1b – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime  

(maxim P+2E)situate în zone  de protectie sanitara ; 
• L1c – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 

P+2E), situate în zona de protecŃie SIT NATURA 2000; 
• L1d – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 

P+2E)situate în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 
• L1e – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 

P+2E) situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 
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• L1f – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• L1g – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecŃie 
hidrologică; 

• L1h – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

• L1i – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu 
valoare de patrimoniu; 

• L1j – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică şi în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele 
cu valoare de patrimoniu; 

• L1k – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zone de protectie sanitara şi în zona de protecŃie hidrologică; 

• L2a – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent 
rezidenŃiale, situate în zone neprotejate; 

• L2b – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E), situate în zona perimetrului de 
protecŃie hidrologică; 

• L2c – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E) în  ansambluri preponderent 
rezidenŃiale, situate în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu valoare de patrimoniu si in zona de 
protectie hidrologica; 

• L2d – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E), situate în zona de protecŃie 
SIT NATURA 2000 ; 

• V1  -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, etc.) situate în 
zone neprotejate; 

• V1b -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, etc.), situate în 
zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• V1d -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, etc.), situate în 
noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 

• A1a - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 
• A1d - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zona perimetrului de 

protecŃie hidrologică; 
• A1e - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale 

perimetrului intravilanîn zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• A1f - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în perimetrul intravilan în 

zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 
• A1g - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în perimetrul intravilan în 

zona de protecŃie SIT NATURA 2000 şi în zonaperimetrului de protecŃie hidrologică; 
• A1h - subzona unităŃi agro-industriale şi de producŃie situate în zone 

neprotejate; 
• A1i - subzona unităŃi agro-industriale şi de producŃie situate în zone 

de protectie sanitara; 
• G1   - subzona cimitire situate în zone neprotejate; 
• G2   - subzona cimitire situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• R2 -  subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (staŃii electrice), situate în 

zone neprotejate; 
• R3 -   subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (staŃii de epurare), situate în 

zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 
• R4 -  subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (staŃii de  

gaze) situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• R5 -  subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (staŃii de apă) situate în zona 

perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• T1 -  subzona transporturi rutiere situate în zone neprotejate; 
• T2 -  subzona transporturi rutiere situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• T3  -  subzona transporturi rutiere situate în zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 
• Szrn  – subzone cu riscuri naturale (inundabile) 

 
U.T.R. NR. 3. 
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Acest UTR cuprinde perimetrul intravilan propus cu funcŃiune dominantă – unităŃi industriale şi servicii, 
transporturi având următoarele zone şi subzone funcŃionale: 

• L1c – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E), situate în zona de protecŃie SIT NATURA 2000; 

• L1d – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E)situate în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 

• L1f – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• L1g – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• L1i– subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zonele de protecŃie faŃă de obiectivele cu 
valoare de patrimoniu; 

• V1b -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 
etc.), situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• V1d -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 
etc.), situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 
• A1a - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 
• A1d - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zona perimetrului de 
• protecŃie hidrologică; 
• T2  - subzona transporturi rutiere situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• T4  -  subzona transporturi feroviare situate în zone neprotejate; 
• T5 - subzona transporturi feroviare situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• R2 -  subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110kv), situate în intravilan în zona perimetrului 

de protecŃie hidrologică; 
• Rex1 – subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110kv), situate în extravilan în zona 

perimetrului de protecŃie hidrologică; 

 

U.T.R. NR. 4. 

Acest UTR cuprinde perimetrul intravilan propus al localităŃii componente Adjudu Vechi, cu funcŃiune dominantă –
locuire şi funcŃiuni complementare, având următoarele zone şi subzone funcŃionale:  

• Is     -  Subzona instituŃii publice şi servicii în zone neprotejate 
• Isp1 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecŃie 

hidrologică; 
• L1a – subzona locuinŃe individuale şi colective, cu regim mic de înălŃime  
 (maxim P+2E), situate în zone neprotejate; 
• L1b – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime  

(maxim P+2E)situate în zone  de protectie sanitara; 
• L1c – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 

P+2E), situate în zona de protecŃie SIT NATURA 2000; 
• L1d – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 

P+2E)situate în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 
• L1f – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 

P+2E) situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• L1g – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 

P+2E) situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• L2b – subzona locuinŃe colective medii (P+3-4E), situate în zona perimetrului de 

protecŃie hidrologică; 
• V1  -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, etc.) situate în zone 

neprotejate; 
• V1b -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 
 etc.), situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• V1c -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 

etc.), situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• A1a - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 
• A1d - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zona perimetrului de 

protecŃie hidrologică; 
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• A1e - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale 
perimetrului intravilanîn zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• G2   - subzona cimitire situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• R4 -  subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice (gaze naturale) situate în intravilan în zona de protecŃie SIT 

NATURA 2000 ; 
• T1 -  subzona transporturi rutiere situate în zone neprotejate; 
• T2 -  subzona transporturi rutiere situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• Szrn  – subzone cu riscuri naturale (inundabile) 

 
U.T.R. NR. 5. 

Acest UTR cuprinde perimetrul intravilan propus al localităŃii componente Şişcani, cu funcŃiune dominantă –
locuire şi funcŃiuni complementare, având următoarele zone şi subzone funcŃionale:  

• Isp1 - subzona instituŃii publice şi servicii situate în zona perimetrului de protecŃie 
hidrologică; 

• Isp2  -   subzona instituŃii publice şi servicii situate în zone protejate şi în zona 
perimetrului de protecŃie hidrologică;  

• L1a – subzona locuinŃe individuale şi colective, cu regim mic de înălŃime  
(maxim P+2E), situate în zone neprotejate; 

• L1b – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime  
(maxim P+2E)situate în zone  de protectie sanitara; 

• L1f – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• L1g – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E) situate în noile extinderi ale perimetrului intravilan în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• V1b -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, 
etc.), situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 

• G2   - subzona cimitire situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• R1 -  subzona construcŃii şi instalaŃii aferente echipării tehnice majore (staŃii electrice), situate în zona 

perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• R6 - subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110Kv), situate înintravilan în zona perimetrului 

de protecŃie hidrologică; 
• R7 - subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110Kv), situate în intravilan în afara  

perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• Rex1 – subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110Kv), situate în extravilan în zona 

perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• Rex2 -   subzona construcŃii şi instalaŃii tehnice majore (LEA 110Kv), situate în extravilan în afara  

perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• T2 -  subzona transporturi rutiere situate în zona perimetrului de protecŃie hidrologică; 
• Szrn – subzone cu riscuri naturale (inundabile) 
 

 
U.T.R. NR. 6. 

Acest UTR cuprinde perimetrul intravilan propus al localităŃii componente Burcioaia, cu funcŃiune dominantă –
locuire şi funcŃiuni complementare, având următoarele zone şi subzone funcŃionale:  

• Is     -  Subzona instituŃii publice şi servicii în zone neprotejate; 
• Isp   -  Subzona instituŃii publice şi servicii în zone de protectie sanitara; 
• L1a – subzona locuinŃe individuale şi colective, cu regim mic de înălŃime  

 (maxim P+2E), situate în zone neprotejate; 
• L1b – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime  
(maxim P+2E)situate în zone  de protectie sanitara; 
• L1c – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E), situate în zona de protecŃie SIT NATURA 2000; 
• L1d – subzona locuinŃe individuale şi colective cu regim mic de înălŃime (maxim 
P+2E)situate în noile extinderi ale intravilanului în zone neprotejate; 
• V1  -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, etc.) situate în 

zone neprotejate; 
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• V1a -  subzona spaŃiilor verzi publice cu acces nelimitat (scuaruri, grădini, plantaŃii, etc.), situate în 
zona de protecŃie SIT NATURA 2000 ; 

• A1a - subzona unităŃilor industriale şi de servicii situate în zone neprotejate; 
• A1b - subzona unităŃilor industriale şi de servicii, situate în noile extinderi ale 

perimetrului intravilan în zone neprotejate; 
• G1   - subzona cimitire situate în zone neprotejate; 
• T1 -  subzona transporturi rutiere situate în zone neprotejate; 
• Szrn – subzone cu riscuri naturale (inundabile) 

 
5.5.4. BILANłUL TERITORIAL AL MUNICIPIULUI ADJUD 
 Ca urmare a acestor intervenŃii, teritoriul intravilan propus, precum şi bilanŃul zonelor funcŃionale sunt 
următoarele:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   ZONE FUNCłIONALE 
 

             EXISTENT PROPUS 

SUPRAFAłA 
  

(ha) 

PROCENT 
%din total 
intravilan 

SUPRAFAłA 
  

(ha) 

PROCENT 
%din total 
intravilan 

LOCUINłE ŞI FUNCłIUNI 
COMPLEMENTARE 326,33 40,66 664,87 53,20 

UNITĂłI INDUSTRIALE ŞI 
DEPOZITE 110,90 13,82 110,90 8,87 

UNITĂłI AGRO-
ZOOTEHNICE 14,81 1,85 18,98 1,52 

INSTITUłII ŞI SERVICII DE 
INTERES PUBLIC 28,03 3,49 28,23 2,26 

CĂI DE COMUNICAłII 
ŞITRANSPORT, din care:      149,99 18,69 162,42 13,00 

RUTIER 74,67 - 87,10 - 

FEROVIAR 75,32 - 75,32 - 

AERIAN - - - - 

NAVAL - - - - 

SPAłII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, PROTECłIE 28,60 3,56 49,24 3,94 

CONSTRUCłII TEHNICO-
EDILITARE 2,80 0,35 2,8 0,22 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ, 
CIMITIRE 6,14 0,77 6,14 0,49 

DESTINAłIE SPECIALĂ 0,40 0,05 0,40 0,03 

TERENURI LIBERE 123,13 15,34 194,50 15,56 

APE 3,76 0,47 3,76 0,30 

TERENURI NEPRODUCTIVE 7,65 0,95 7,65 0,61 

TOTAL 
INTRAVILAN 

802,54 100 1249,89 100 
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CAPITOLUL 6.  
TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA  TERENULUI 
 
6.1. Terenuri apar Ńinând domeniului public de interes na Ńional sau local: 

• Terenul şcolilor, grădiniŃelor şi altor instituŃii de nivel local sau regional; 
• Cimitire; 
• Străzi; 
• StaŃiile de pompare apă; 
• Gospodăriile publice de apă; 
 

6.2.Terenuri apar Ńinând domeniului privat al statului , prim ăriei sau persoane fizice şi 
juridice: 

• Terenurile dintre blocurile de locuinŃe colective; 
• Terenurile consesionate pentru locuinŃe; 
• Terenuri libere dinintravilan aparŃinândMunicipiului Adjud. 
 

6.3.Terenuri proprietate privat ă a persoanelor fizice sau juridice. 
 
6.4. CIRCULAłIA TERENURILOR. 

CirculaŃia terenurilor aparŃinând domeniului public al statului, judeŃului sau unităŃii administrativ teritoriale  
este reglementată de Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate publică, pe baza studiilor de oprtunitate, 
pentru obiectivele prevăzute de lege. 
Trecerea terenurilor din proprietate privată în domeniul public sau privat al statului, judeŃului sau unităŃii 
administrativ teritoriale  este reglementată de Legea 33/ 1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate 
publică, pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică, în baza hotărârii de declarare a utilităŃii publice.  
 
CAPITOL 7. CONCLUZII  - MĂSURI ÎN CONTINUARE 

Ca o concluzie ce se desprinde din analiza facută, constatăm căMunicipiul Adjud prezintă reale 
posibilităŃi de dezvoltare în etapa urmatoare, atât din punct de vedere economic şi social, cât şi urbanistic. 
Urmărind şi îmbunătăŃind permanent STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI ADJUD, se 
creează posibilitatea ca oraşul să devină un real centru polarizator în domeniul dezvoltării  durabile la nivel de 
judeŃşinu numai. 
 În condi Ńiile mai sus men Ńionate, pe terenurile aflate în extravilan din peri metrul administrativ al UAT 
Adjud, definite în prezenta documentatie Dex, se vo r putea amplasa şi realiza obiective de investi Ńie, cu 
caracter divers, prin promovarea, întocmirea şi aprobarea în conditiile legii, a unor PLANURI 
URBANISTICE ZONALE. 
Aceste documenta Ńii, vor trebui s ă reglementeze cu prec ădere urm ătoarele criterii: 

• derog ări de la reglement ările din PUG aprobat, în sensul c ă se vor implementa pe zonele studiate, 
func Ńiuni incompatibile cu func Ńiunea existent ă; 

• func Ńiunile propuse vor respecta în general reglement ările  din regulamentul local de urbanism 
aferent PUG aprobat, pentru zonele şi subzonele func Ńionale definite în cadrul acestuia;  

• realizarea de accese carosabile şi pietonale facile;  
• realizarea  de lotiz ări şi parcel ări, cu respectarea dreptului de proprietate , a Cod ului Civil şi a 

legisla Ńiei în vigoare;  
• necesitatea racord ării zonelor studiate la utilit ăŃile existente, ap ă, canalizare,electricitate, gaze 

naturale, etc, sau dac ă nu este posibil, studierea unor posibilit ăŃi alternative de asigurare a 
acestora;  

• schimbarea caregoriei de folosire a terenurilor, pr in ob Ńinerea de avize şi aprob ări legale în 
vigoare;  

• introduceri de terenuri în intravilan dac ă este cazul, prin ob Ńinerea de avize şi acorduri specifice în 
vigoare;  

• implementarea pe zonele studiate, a reglement ărilordinLegea nr.24/2007 şi cu OUG 114/2007, în 
vederea realiz ării suprafe Ńelor normate de spa Ńii verzi plantate; 

• implementarea pe zonele studiate a reglement ărilor din Sistemul de Management Integrat al 
Deşeurilor din jude Ńul Vrancea; 

• alte elemente specifice legale de la momentul reali zării acestor studii.   
 
     AdministraŃia Publică Locală, are obligaŃia, ca în situaŃia în care, pe perioada de valabilitate a PUG ADJUD, 
2015-2025, se vor produce modificări în legislaŃia care guvernează domeniul, acestea să fie introduse în 
documentaŃie.  
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REACTUALIZARE PLAN URBA NISTIC GENERAL MUNICIPIUL  ADJUD  

     Consiliul Local şi Primăria Municipiului Adjud, prin departamentele de specialitate, vor pune în aplicare 
reglementările din „PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ADJUD”, după aprobarea lui conform 
legislaŃiei în vigoare, pe perioada 2015-2025.  
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