PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

MEMORIU GENERAL
PUG ORAŞUL MURFATLAR

TITLUL
LUCRĂRII:

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ( P.U.G)
și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U)
ORAȘ MURFATLAR, JUDEŢUL CONSTANŢA

PROIECTANT GENERAL: S.C. PROIECT COMPANY CONSTRUCT SRL
BENEFICIAR: Primăria și Consiliul Local Oraș MURFATLAR
COLECTIV DE ELABORARE: Arhitectură, Topografie, Geodezie, Tehnico - edilitare
Arhitectură:
ŞEF PROIECT: Arh. Remus Lucian
PROIECTANT DE SPECIALITATE URBANISM: Arh. Florică Turcoianu
Topografie:
Intravilan: SC A&C TOPO SRL autorizat Bandraburu Aurel
Extravilan: SC TOPOPCAD SERV SRL autorizat Tănase Daniel Nicolae
Geodezie: S.C. ANA PROIECT DESIGN SRL

CONSULTANTI: Studii de fundamentare/Rapoarte: Geodehnic, Mediu, Ape, Istoric,
Istoric - arheologic, Circulaţie, Infrastructură Tehnico – Edilitară
-STUDIU GEOTEHNIC: S.C. ANA PROIECT DESIGN SRL
-MEDIU: P.F.A Perto Vasile –Studiu/Raport protecţia Mediului, riscuri naturale și antropice
-APE: SC Fluid Devlopment SRL:Documentaţie tehnică ptr. Aviz Gospodărire a Apelor
- ISTORIC de FUNDAMENTARE: PFA Arh. BUBULETE DOINA- MIHAELA
-ISTORIC-ARHEOLOGIC: Muzeul de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa
-CIRCULAŢIE: SC Ghican Proiect SRL: Documentaţie tehnică pt. Aviz C.N.A.I.R.
-TEHNICO-EDILITARE: SC C.G.V. AQUA SUDEST SRL
PROIECT NR. 80/2014
DATA ELABORÂRII: 2014 - 2021

1

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

CUPRINS
1. INTRODUCERE...................................................................................................................................9
1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI ...............................................................9
1.1.1 Denumirea lucrării ............................................................................................................................9
1.1.2 Beneficiar...........................................................................................................................................9
1.1.3 Proiectant general...............................................................................................................................9
1.1.4 Subproiectanţi....................................................................................................................................9
1.1.5 Consultanți.........................................................................................................................................9
1.1.6 Data elaborării....................................................................................................................................9
1.2 OBIECTUL PUG..............................................................................................................................9
1.2.1 Solicitări ale temei program................................................................................................................9
1.2.2 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii iniţiat şi aprobat de Consiliul Local..............12
1.2.3 Ediţii anterioare PUG, modificări sau completări ulterioare............................................................15
1.3 SURSE DOCUMENTARE...............................................................................................................15
1.3.1 Lista studiilor şi proiectelor elaborate si aprobate anterior Actualizării PUG .................................15
1.3.2 Lista Studiilor de fundamentare/Rapoartelor/proiectelor/Documentatiilor de specialitate întocmite
concomitent cu Actualizare PUG...............................................................................................................18
1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale, alte surse....... 18
1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţii.................................19
1.3.5 Suport topografic al Actualizării PUG..............................................................................................20
1.3.6 Legislaţie...........................................................................................................................................20
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII........................................................................................21
2.1 - Evoluție ............................................................................................................................................21
2.1.1 Date privind evoluția în timp a Unitatii Administrativ Teritoriale (U.A.T.) Murfatlar....................21
2.1.2 Caracteristici semnificative ale teritoriului UAT, repere în evoluţia spaţială a UAT......................28
2.1.3 Evoluţia localitatilor după 1990........................................................................................................29
2.2.Elemente ale cadrului natural...........................................................................................................31
2.2.1 Caracteristicile reliefului...................................................................................................................31
2.2.2 Reţeaua hidrografică.........................................................................................................................32
2.2.3 Clima.................................................................................................................................................33
2.2.4 Caracteristicile geotehnice................................................................................................................34
2.2.4.1 Consideratii geologice...................................................................................................................34
2.2.4.2 Consideratii Geomorfologice.........................................................................................................34
2.2.4.3 Consideratii Hidrogeologice..........................................................................................................35
2.2.4.4 Zonarea Seismica...........................................................................................................................36
2.2.4.5 Adancimea de inghet......................................................................................................................36
2.2.4.6 Rezultatele investigatiilor de teren.................................................................................................37
2.2.4.7 Consideratii Hidrogeologice..........................................................................................................38
2.2.4.8 Observatii si Conditii estimative de fundare.................................................................................38
2.2.5 Riscuri naturale................................................................................................................................38
2.2.5.1 Incadrarea in Zone de Risc Natural...............................................................................................38
2.2.5.2 Alte Riscuri....................................................................................................................................39
2.3 - Relații în teritoriu............................................................................................................................39
2.3.1. Plan de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.)....................................................................39
2.3.2 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.)...................................................................43
2.3.3 Studii de fundamentare elaborate anterior sau concomitent cu Actualizarea PUG..........................43
2.3.4 Prezentarea critica a relatiilor in teritoriul UAT Murfatlar...............................................................44
2.3.4.1 Critica Relatiilor in teritoriu in legatura cu exteriorul pe caile de comunicatie.............................44

2

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

2.3.4.2 Critica Relatiilor in teritoriu privind accesibilitatea la trupurile izolate ce compun intravilanul..44
2.4. POTENȚIAL ECONOMIC.............................................................................................................45
2.4.1 Mediul de afaceri..............................................................................................................................45
2.4.2 Agricultura........................................................................................................................................46
2.4.3 Infrastructura de transport (rutier, feroviar, naval)...........................................................................47
2.4.3.1 Transport rutier..............................................................................................................................47
2.4.3.2 Transport feroviar........................................................................................................................47
2.4.3.3 Transport naval..............................................................................................................................47
2.4.3.4 Transport aerian.............................................................................................................................48
2.5 - Populația, Elemente demografice și sociale..................................................................................48
2.5.1 Numărul de locuitori (populație stabilă) de dată recentă................................................................. 48
2.5.2 Evoluţia populaţiei (anii de referinţă sunt cei ai recensământului populaţiei).................................48
2.5.3 Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă........................................................................48
2.5.4 Sănătatea şi asistenţa socială............................................................................................................49
2.5.5 Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului.........................................................................................50
2.5.6 Educaţia............................................................................................................................................50
2.5.7 Cultele............................................................................................................................................51
2.5.8 Resursele de muncă şi populaţia ocupată.........................................................................................51
2.5.9. Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de
muncă.........................................................................................................................................................52
2.6 - Circulația..........................................................................................................................................52
2.6.1 Situația existentă...............................................................................................................................52
2.6.1.1 Circulaţia rutiera............................................................................................................................52
2.6.1.2 Circulaţia feroviară........................................................................................................................59
2.6.1.3 Circulaţia navală............................................................................................................................59
2.6.2 Aspecte critice................................................................................................................................60
2.6.2.1 Circulația rutieră.........................................................................................................................60
2.6.2.2 Circulatia feroviara.....................................................................................................................61
2.6.2.3 Circulatia navala.........................................................................................................................61
2.7. Intravilan existent, zone functionale, Bilant teritorial, ............................................................61
2.7.1. Intravilanul existent, conform PUG proiect nr. 3/2000 si PUZ-urilor aprobate ulterior, cu
suprafetele corectate conform masuratori topografice Avizate cu P.V. Receptie OCPI 581/2019..........61
2.7.1.1 Localitatea de resedinta si localitatile componente ....................................................................61
2.7.1.2 Unitati economice izolate (industriale, agro-zootehnice, de depozitare, etc.)...........................64
2.7.1.3 Unitati de gospodarie comunala si echipare edilitara....................................................................64
2.7.1.4 Sisteme hidro-ameliorative............................................................................................................66
2.7.1.5 Unitati cu destinatie speciala (DS)................................................................................................ 67
2.7.1.6 Unitati turistice si de agrement......................................................................................................68
2.7.2. Zonele functionale existente din intravilan......................................................................................68
2.7.2.1 Principalele zone funcţionale existente..........................................................................................68
2.7.2.2 Prezentarea principalelor caracteristici ale zonelor functionale....................................................69
2.7.3. Bilant teritorial existent, conform PUG proiect nr. 3/2000 si PUZ-urilor aprobate ulterior cu
suprafetele corectate conform masuratori topografice Avizate cu P.V.Receptie OCPI 581/2019......... 82
2.8 - Zone cu riscuri naturale.................................................................................................................86
2.8.1 Inventarierea si delimitarea zonelor cu riscuri naturale...................................................................86
2.8.1.1 Cercetari de teren.......................................................................................................................... 86
2.8.1.2 Studiul geotehnic privind Costruibilitatea terenurilor si conditiile de fundare a constructiilor....90
2.8.1.3 Concluziile Cercetarilor/Studiilor de teren....................................................................................91
2.8.1.4 Detalieri, macrozonari cuprinse in Sectiunea PATN.....................................................................94
2.8.2 Planse cu Zonele inventariate si delimitate transpuse pe categorii de producere a fenomenelor.....94
2.8.3 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor.........................................................................................95
3

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

2.9 Echipare edilitară...............................................................................................................................95
2.9.1 Gospodărirea apelor..........................................................................................................................96
2.9.2 Alimentare cu apă potabila...............................................................................................................96
2.9.2.1 Surse de apa/Rezervoare inmagazinare/Statii pompare apa potabila............................................98
2.9.2.2 Aductiunile de apa subterana.......................................................................................................100
2.9.2.3 Retelele de Distributie................................................................................................................. 101
2.9.2.4 Breviar de calcul distributie apa..................................................................................................105
2.9.3 Canalizare ape uzate.......................................................................................................................109
2.9.3.1 Epurare ape uzate/Statii de Pompare ape uzate existenta(e).......................................................109
2.9.3.2 Retele majore de canalizare/refulare .........................................................................................113
2.9.3.3 Retele/Conducte de canalizare stradala.......................................................................................114
2.9.3.4 Breviar de calcul canalizare menajera.........................................................................................117
2.9.3.5 Analiza critica a situatiei existente/disfunctionalitati constatate la retelele hidro-edilitare........118
2.9.4 Alimentare cu energie electrică......................................................................................................119
2.9.4.1 Statii de Transformare.................................................................................................................119
2.9.4.2 Reteaua electrica de transport/Posturi de transformare...............................................................119
2.9.4.3 Posturi de transformare.............................................................................................................. 123
2.9.4.4 Reteaua electrica de distributie................................................................................................... 124
2.9.4.5 Iluminatul public......................................................................................................................... 126
2.9.4.6 Analiza critica a situatiei existente/disfunctionalitati..................................................................127
2.9.5 Telecomunicatii.............................................................................................................................. 127
2.9.5.1 Telefonie si posta.........................................................................................................................127
2.9.5.2 Radio/Televiziune/Internet).........................................................................................................128
2.9.5.3 Analiza critica a situatiei existente/disfunctionalitati..................................................................128
2.9.6 Alimentarea cu energie termica......................................................................................................128
2.9.6.1 Alimentarea cu energie termica...................................................................................................128
2.9.6.2 Analiza critica a situatiei existente/disfunctionalitati..................................................................129
2.9.7 Alimentare cu gaze naturale/Retele transport produse petroliere...................................................130
2.9.7.1 Alimentarea cu gaze naturale.......................................................................................................130
2.9.7.2 Retele de transport produse petroliere.........................................................................................130
2.9.7.3 Analiza critica a situatiei existente/ disfunctionalitati.................................................................132
2.9.8 Gospodărie comunală.....................................................................................................................132
2.9.8.1 Colectarea deseurilor...................................................................................................................132
2.9.9 Iluminatul public.............................................................................................................................134
2.10. Probleme de mediu.......................................................................................................................135
2.10.1 Situația existentă...........................................................................................................................135
2.10.1.1 Cadrul natural............................................................................................................................135
2.10.1.2 Resurse naturale ale solului și subsolului..................................................................................139
2.10.1.3 Riscuri naturale..........................................................................................................................139
2.10.1.4 Monumente ale naturii și istorice.............................................................................................. 141
2.10.1.5 Zone de recreere, odihna si agrement........................................................................................150
2.10.1.6 Obiective industriale și zone periculoase.................................................................................. 150
2.10.1.7 Reţeaua principală de căi de comunicaţie..................................................................................152
2.10.1.8 Depozite de deşeuri menajere şi industriale...............................................................................154
2.10.2 Disfuncţionalităţi – priorităţi (mediu) (extras din Studiu/Raport protectia mediului)..................155
2.10.2.1 Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe.........................................155
2.10.2.2 Identificarea surselor de poluare, din care a celor cu pericol major..........................................156
2.10.2.3 Disfunctionalitati privind calitatea factorilor de mediu (extras din /Raport protectia mediului) ..156
2.10.2.4 Priorităţi în intervenţie...............................................................................................................162
2.11. Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii)...............................................................164
2.11.1 Analiza situației existente.............................................................................................................164
4

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

2.12 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei..................................................................................................169
3. PROPUNERE DE ORGANIZARE URBANISTICĂ....................................................................170
3.1 Studii de fundamentare..................................................................................................................170
3.1.1 Studiu/Documentatie Actualizare baza topografică, pentru teritoriul intravilan și extravilan al
U.A.T. Murfatlar.....................................................................................................................................170
3.1.2 Studiul Geotehnic pentru intravilanul orasului Murfatlar si satului Siminoc si Trupuri propuse..171
3.1.3 Studiul Istoric – Arheologic pentru tot teritoriul intravilan si extravilan al U.A.T. Murfatlar.......171
3.1.4 Studiu Istoric de fundamentare pentru teritoriul intravilan al UAT Murfatlar ..............................171
3.1.5 Studiul Infrastructura Tehnico– Edilitara.......................................................................................172
3.1.6 Studiu/Raport Protectia Mediului...................................................................................................174
3.1.7 Documentatie de specialitate (Circulatie) pentru obtinerea Avizului C.N.A.I.R.-Directia Regionala
de Drumuri si Poduri Constanta..............................................................................................................174
3.1.8 Documentatie de specialitate (Ape) pentru Obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor...........174
3.1.9 Strategia de dezvoltare cu orizontul de timp 2014-2020................................................................175
3.1.10 PUG proiect nr. 3/2000.................................................................................................................175
3.1.11 P.U.Z.-uri si P.U.D.-uri elaborate si aprobate anterior sau concomitent cu intocmirea
documentatiei de „Actualizare P.U.G. oras Murfatlar” – proiect nr. 80/2014.........................................174
3.2. Evolutie posibila, prioritati............................................................................................................176
3.2.1 Directiile de evolutie a localitatilor.................................................................................................176
3.2.2 Corelare cu propunerile PATN, PATJ, Programele pe termen mediu si lung sau alte studii.........181
3.2.3 Prioritaţi de intervenţie imediate ...................................................................................................184
3.2.4 Obiectivele de utilitate publica necesare prioritar..........................................................................185
3.3. Optimizarea relatiilor in teritoriu................................................................................................187
3.3.1 Pozitia localitatii in reteaua judetului.............................................................................................188
3.3.2 Caile de comunicatie si transport....................................................................................................189
3.3.3 Mutatii intervenite in folosirea terenurilor.....................................................................................190
3.3.4 Lucrari majore prevazute/propuse in teritoriu................................................................................191
3.3.5 Deplasari pentru munca..................................................................................................................191
3.3.6 Accesibilitatea la trupurile intravilanului.......................................................................................191
3.3.7 Dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare...................................................................................192
3.4. Dezvoltarea activitatilor.................................................................................................................192
3.4.1 Dezvoltarea prin reorganizare, retehnologizare, rentabilizare a unitatilor existente......................195
3.4.2 Specificul unitatilor necesar a se realiza.........................................................................................196
3.4.3 Modul de folosire a rezervelor existente.........................................................................................196
3.4.4 Asigurarea cu utilitati......................................................................................................................197
3.4.5 Locuri de munca necesar de creat...................................................................................................198
3.5. Evolutia populatiei........................................................................................................................ 198
3.6. Organizarea circulatiei................................................................................................................ 199
3.6.1 Organizarea circulatiei rutiere si a transportului in comun–propuneri...........................................199
3.6.1.1 Circulatia rutiera propusa in localitatea Murfatlar.......................................................................199
3.6.1.2 Circulatia rutiera propusa in localitatea Siminoc.........................................................................201
3.6.1.3 Propuneri de Amenajari in zona drumului national privind reteaua de cai de comunicatie........202
3.6.1.4 Limitele zonei de protectie si de siguranta ale drumului national.............................................. 202
3.6.1.5. Limitele zonei de protectie si de siguranta ale drumului judetean si comunal...........................203
3.6.1.6 Conditiile de amplasare in zona drumului national.....................................................................203
3.6.1.7 Conditiile de amplasare in zona drumului judetean si a drumului comunal............................... 203
3.6.2 Organizarea circulatiei feroviare..................................................................................................203
3.6.2.1 Circulatia feroviara propusa in localitatea Murfatlar.................................................................. 203
3.6.2.2 Propuneri de Amenajari in zona liniei/magistralei de cale ferata................................................204
3.6.2.3 Limitele zonei de protectie si de siguranta ale liniei/magistralei de cale ferata..........................204
3.6.2.4 Conditiile de amplasare in zona liniei/magistralei de cale ferata................................................204
3.6.3 Organizarea circulatiei navale........................................................................................................204
3.6.3.1 Circulatia navala propusa in localitatea Murfatlar......................................................................204
5

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

3.6.3.2 Propuneri de Amenajari in zona Canalului Dunare – Marea Neagra..........................................205
3.6.3.3 Limitele zonei de protectie si de siguranta ale Canalului Dunare-Marea Neagra.......................205
3.6.3.4 Conditiile de amplasare in zona Canalului Dunare-Marea Neagra.............................................205
3.6.4 Organizarea circulatiei aeriene.......................................................................................................205
3.6.4.1 Conditiile de amplasare in zona aeroporturilor privind circulatia aeriana..................................205
3.6.5. Organizarea circulatiei pietonale..................................................................................................205
3.6.5.1 Circulatia pietonala propusa in localitatile Murfatlar si Siminoc................................................205
3.6.5.2 Propuneri de amenajari pietonale in localitatile Murfatlar si Siminoc........................................206
3.6.5.3 Limitele propuse ale zonei de protectie ale trotuarelor si aleilor pietonale................................206
3.6.5.4 Conditiile de amplasare in zona trotuarelor si aleilor pietonale..................................................206
3.7. Intravilan propus, Zonificare functionala, Bilant teritorial conform PUG pr. 80/2014............207
3.7.1. Intravilan propus cu suprafete existente, cumulate(cf. PUG 3/2000 +PUZ-uri) si propuse conf.PUG 80/2014.207
3.7.1.1 Reducerea intravilanului existent (conf.PUG pr.3/2000 +PUZ-uri aprobate) al localitatii Murfatlar.. ….207
3.7.1.2.Extindere intravilan existent cumulat pe U.A.T. Murfatlar, ramas dupa reducere ................... 207
3.7.2. Zonificare functionala
............................................................................................................212
3.7.2.1 Principalele zone funcţionale propuse.........................................................................................212
3.7.2.2 Prezentarea principalelor caracteristici ale zonelor functionale propuse...................................213
3.7.3 Bilant teritorial intravilan existent si propus in VATRA Murfatlar si VATRA Siminoc...............222
3.7.3.1 Bilanţ teritorial al suprafetelor de intravilan propuse in UAT Murfatlar.....................................223
3.7.4 Bilanţul teritorial propus pe UAT Murfatlar...................................................................................224
3.8. Masuri in zonele cu riscuri naturale.............................................................................................224
3.8.1 Masuri propuse pentru eliminarea sau diminuarea efectelor in zonele cu riscuri naturale...........225
3.8.1.1 Interdictii/Restrictii de construire in zonele afectate de inundatii periodice.............................225
3.8.1.2 Interdictii/Restrictii privind Construibilitatea terenurilor si conditiile de fundare a
constructiilor............................................................................................................................................229
3.8.2 Promovare proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc in Zonele de risc.............................230
3.8.2.1 Lucrări hidrotehnice si de aparare împotriva inundaţiilor....................................................................230
3.8.2.2 Lucrari edilitare pentru imbunatatirea Construibilitatii si conjditiilor de fundare a constructiilor.....230
3.8.2.3 Lucrari pentru imbunatatirea calitatii mediului (aer, apa, sol)............................................................230
3.8.3 Prioritati de interventie imediata a proiectelor pentru eliminarea cauzelor ce le produc in zonele de
risc........................................................................................................................................................... 230
3.8.3.1 Lucrări hidrotehnice si de aparare împotriva inundaţiilor...................................................................230
3.8.3.2 Lucrari edilitare pentru imbunatatirea Construibilitatii si conditiilor de fundare a constructiilor......231
3.8.3.3 Lucrari pentru imbunatatirea calitatii mediului (aer, apa, sol) ..........................................................231
3.9. Dezvoltarea echiparii edilitare.......................................................................................................231
3.9.1 Gospodărirea apelor......................................................................................................................231
3.9.1.1 Lucrari hidrotehnice si de aparare impotriva inundatiilor propuse............................................. 231
3.9.2 Alimentarea cu apă.........................................................................................................................232
3.9.2 1 Imbunatatiri si extinderi ale Capacitatilor/Instalatiilor de alimentare cu apa..............................232
3.9.2.2 Dezvoltari propuse pentru alimentari cu apa in localitatile Murfatlar, Siminoc si UAT Murfatlar.......... 237
3.9.2.3 Lucrari prioritare/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru alimentarea cu apa in UAT
Murfatlar..................................................................................................................................................239
3.9.3 Canalizare.....................................................................................................................................240
3.9.3.1 Imbunatatiri si extinderi ale retelei de canalizare........................................................................240
3.9.3.2 Dezvoltari/Extinderi, propuneri noi de Statii de epurare, Retele/Conducte de canalizare pentru
localitatile Murfatlar, Siminoc si UAT Murfatlar....................................................................................242
3.9.3.3 Lucrari prioritare/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru canalizari ape uzate in UAT
Murfatlar..................................................................................................................................................245
3.9.4 Alimentare cu energie electrica......................................................................................................245
3.9.4 1 Imbunatatiri/Propuneri privind asigurarea necesarului de consum energie electrica..................245
3.9.4.2.Propuneri privind infiintari, extinderi sau mutari/devieri de linii electrice in localitatile Murfatlar
si Siminoc................................................................................................................................................247
6

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

3.9.4.3 Lucrari/Propuneri de construire de noi investitii Posturi de transformare si Retele/Linii electrice
in UAT Murfatlar.................................................................................................................................... 250
3.9.5 Telecomunicatii...............................................................................................................................250
3.9.5.1 Imbunatatiri/Propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicatii..........................................250
3.9.5.2 Propuneri noi pentru amplasamente de Oficii Postale, Centrale telefonice si Retele/linii
telefonie pentru localitatile Murfatlar, Siminoc si UAT Murfatlar.........................................................250
3.9.5.3 Lucrari/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru Retele/linii de Telecomunicatii in UAT
Murfatlar..................................................................................................................................................251
3.9.6 Alimentare cu energie termica/Alimentare cu căldură...................................................................251
3.9.6.1 Solutii privind imbunatatirea asigurarii incalzirii locuintelor, institutiilor publice, unitatilor
productive din localitatile Murfatlar si Siminoc......................................................................................251
3.9.6.2 Propuneri noi pentru schimbari ale sistemului de Alimentare cu caldura a cladirilor din UAT
Murfatlar...................................................................................................................................................251
3.9.6.3 Lucrari/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru Retele/linii de Telecomunicatii in UAT
Murfatlar...................................................................................................................................................251
3.9.7 Alimentare cu gaze naturale/Retele transport produse petroliere.....................................................251
3.9.7.1 Imbunatatiri/Propuneri privind asigurarea necesarului de alimentare cu gaze naturale.................251
3.9.7.2 Propuneri de Surse pentru alimentare cu gaze naturale si Transport fluide petroliere in UAT
Murfatlar...................................................................................................................................................252
3.9.7.3 Lucrari/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru Alimentarea cu gaze naturale si Transport
fluide petroliere in UAT Murfatlar...........................................................................................................252
3.9.8 Gospodărie comunală.........................................................................................................................253
3.9.8.1 Imbunatatiri/Propuneri privind amenajarile pentru sortarea, depozitarea si tratarea deseurilor....253
3.9.8.2 Imbunatatiri/Propuneri de Constructii si amenajari pentru Gospodarie comunala la nivelul UAT
Murfatlar.....................................................................................................................................................253
3.9.8.3 Lucrari/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru Gospodarie comunala in UAT Murfatlar...253
3.9.9 Iluminatul public.............................................................................................................................253
3.9.9.1 Imbunatatiri/Propuneri privind Iluminatul public..........................................................................253
3.10. Protectia Mediului........................................................................................................................254
3.10.1 Situația propusa (vezi extras din Studiu/Raport de mediu)..........................................................254
3.10.1.1. Propuneri si masuri de interventie pe probleme de mediu la nivelul UAT Murfatlar...............255
3.11. Reglementari urbanistice.............................................................................................................264
3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor.........................................................265
3.11.1.1 Propuneri de Dezvoltare urbanistica, Viziunea ca parte a Actualizari PUG.............................265
3.11.1.2 Structura Strategiei Urbane Murfatlar, Obiective operationale, masuri....................................266
3.11.1.3 Obiective Strategice...................................................................................................................267
3.11.2 Organizarea reţelelor majore de căi de comunicaţie.....................................................................268
3.11.3 Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate......................................................................269
3.11.4 Zona centrală, delimitarea şi caracterul complex al acesteia........................................................275
3.11.5 Zonele protejate şi limitele acestora.............................................................................................276
3.11.5.1 Zonele protejate cu valoare istorica...........................................................................................276
3.11.5.2 Zonele protejate peisagistic/ecologic.........................................................................................278
3.11.5.3 Zonele protejate sanitar..............................................................................................................281
3.11.5.4 Zonele protejate tehnic/tehnologic.............................................................................................285
3.11.6 Valorile minime sau maxime pentru indicii de control (POT şi CUT).........................................303
3.11.6.1 Valorile maxime si minime pentru indicii de control (POT şi CUT) pentru zonele functionale
din intravilan oras Murfatlar, propus(e) prin Actualizarea PUG si RLU................................................304
3.11.6.2 Valorile maxime si minime pentru indicii de control (POT şi CUT) pentru zonele functionale
din intravilan sat Siminoc, propus prin Actualizarea PUG si RLU.........................................................322
3.11.7 Protejarea unor suprafeţe din extravilan...................................................................................... 332
3.11.8 Interdicţii temporare de construire, Restrictii/Conditionari..........................................................332
7

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

3.11.8.1 Interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare
prin PUZ, respectiv renovare/restructurare urbana..................................................................................332
3.11.8.2 Restrictii/Conditionari................................................................................................................334
3.11.9 Interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, servituţi de
protecţie, etc.............................................................................................................................................335
3.11.9.1 Interdicţii/Restrictii definitive de construire pentru zonele care prezintă risc la inundatii........335
3.11.9.2 Interdicţii/Restrictii definitive de construire pentru zonele care prezintă risc Geotehnic.........339
3.11.9.3 Interdicţii definitive de construire pentru zonele cu, servituţi de protecţie, etc.........................340
3.12. Obiective de utilitate publica.......................................................................................................341
3.12.1 Lista obiectivelor de utilitate publică............................................................................................341
3.12.1.1 Proprietatea publica din intravilanul UAT-ului (vezi orasului) Murfatlar.................................341
3.12.1.2 Proprietatea privata din intravilanul UAT-ului (vezi orasului) Murfatlar.................................346
3.12.2 Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan conform Legii....................353
3.12.2.1 Proprietatea publica a terenurilor din intravilan UAT Murfatlar...............................................353
3.12.2.2 Proprietatea privata....................................................................................................................353
3.12.3 Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea realizării noilor
obiective de utilitate publică....................................................................................................................354
3.12.4 Tabelul cu obiective de utilitate publică.......................................................................................355
4. CONCLUZII MASURI IN CONTINUARE...................................................................................357
4.1 Amenajarea si dezvoltarea UAT in corelare cu teritoriile inconjuratoare .......................................357
4.2 Sansele de relansare economico - sociala a localitatilor corelat cu programul propriu de dezvoltare....359
4.3 Categorii principale de interventie care sa sustina materializarea programelor de dezvoltare .........360
4.4 Prioritati de interventie, in functie de necesitati si optiunile populatiei ...........................................360
4.5 Aprecieri ale elaboratorului Actualizarii PUG asupra unor constrangeri(limite fizice in dezvoltare)..360
4.5.1. Lucrari necesare de elaborat in perioada urmatoare .....................................................................360
4.5.1.1. Intocmirea unor documentatii de urbanism ...............................................................................360
4.5.2. Intocmirea unor studii privind detalierea unor zone sau probleme conflictuale...........................360
4.5.3.Intocmirea unor Proiecte prioritare/Plan de Acţiune pentru implementare şi propgramulde investiţii
publice propuse........................................................................................................................................361
5.

ANEXE............................................................................................................................................367

5.1. Studii de fundamentare .............................................................................................................. 367
5.1.1 Actualizare baza topografica ..................................................................................................... 367
5.1.2 Studiu Geotehnic .......................................................................................................................... 367
5.1.3. Studiu istoric si arheologic ........................................................................................................ 367
5.1.4. Studiu istoric de fundamentare ................................................................................................... 367
5.1.5. Studiul infrastructura tehnico- edilitara pentru “Actualizare PUG oras Murfatlar.................... 367
5.1.6. Memoriu Tehnic de specialitate pentru aviz drumuri- C.N.A.I.R. (fost C.N.A.D.N.R .) ........... 367
5.1.7. Documentatia tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor ................................ 367
5.1.8 Memoriu de prezentare/Studiu/Raport de mediu......................................................................... 367
5.1.9.Studiu pedologic privind stabilirea clasei de calitate a unor terenuri introduse in intravilan ... 368
5.2. Avize obtinute la Actualizare PUG ......................................................................................... 368
5.2.1 Enumerare avize/ acorduri obtinute ..............................................................................................368
5.2.2. Enumerare Studii, Rapoarte, Documentatii de specialitate intocmite..........................................369
5.3. Scheme, Grafice, planuri care sa sustina propunerile de organizare urbanistica................. 370
5.3.1. Scheme, Grafice, planuri care sa sustina propunerle de organizare urbanistica............................370
5.3.2. Lista proiecte realizate, dupa caz...................................................................................................370
8

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

1. INTRODUCERE
1.3

DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

1.1.1 Denumirea lucrării:

ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL (P.U.G)
și REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U)
ORAȘ MURFATLAR, JUDEŢUL CONSTANŢA

1.1.2 Beneficiar

PRIMĂRIA și CONSILIUL LOCAL ORAȘ Murfatlar

Primar

Valentin Saghiu – Cojocaru Gheorghe

Urbanism

ing. Creţu Niculae

1.1.3 Proiectant general

S.C PROIECT COMPANY CONSTRUCT S.R.L,
Sef Proiect: Arh. Remus Lucian
1.1.4 Proiectant de specialitate Urbanism: Arh. FloricăTurcoianu
Topografie: S.C A&C TOPO S.R.L, Brandaburu Aurel,
S.C TOPOCAD SERV S.R.L, Tănase Daniel Nicolae
Geotehnic: S.C ANA PROIECT DESIGN SRL, ing. Ana Gh. Ionescu
1.1.5 Consultanţi/Colaboratori Studii/Rapoarte/Documentaţii de specialitate : Mediu, Istoric şi
Arheologic, Istoric urbanistic, Infrastructură Edilitara, Circulatie, Ape,
- P.F.A. PETRO VASILE,
- MUZEUL DE ISTORIE NATIONALĂ ŞI ARHEOLOGIE Constanţa,
- PFA Arh. BUBULETE DOINA – MIHAELA,
- S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L., sing. Carmen Cocoş,
- S.C. GHICAN PROIECT SRL, ing. Ghican Marius Andrei,
- S.C FLUID DEVELOPMENT s.r.l. dr. Ing. Nicolae Pitu,
Mobilitate urbană (Preluare/ extragere din Planul de mobilitate
intocmit pentru Zona Metropolitana Constanta)
1.1.6 Data elaborării
2014 - 2021

1.2. OBIECTUL PUG1
PRECIZARE: Denumirea de orașul Murfatlar se va regăsi în conținutul documentației de
urbanism “Actualizare PUG și RLU” ăi sub denumirea/sintagma de Unitatea Administrativ
Teritorială sau (U.A.T.) Murfatlar respectiv localitatea sau localitățile
1.2.1 Solicitări ale temei program
Tema program în vederea Actualizării PUG Oraşul Murfatlar a fost întocmită de arhitectul şef al
oraşului Murfatlar – ing.Creţu Niculae.
La nivelul oraşului Murfatlar în acest moment există întocmit, avizat şi aprobat cu HCL nr. 25 din
25 martie 2004, Planul Urbanistic General (PUG) cu Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferentproiect nr.3/2000 întocmit de către SC PRO URBA SRL- arhitect Bârladeanu Ion.
În faza de documentare/informare, proiectantul care va realiza Actualizarea PUG Oraş Murfatlar,
printe alte instituții, organisme abilitate sau companii şi societati de stat sau private cu care se va
consulta va solicita informaţii şi chiar un punct de vedere şi de la realizatorul iniţial al documentaţiei
de PUG oraş Basarabi (actual Murfatlar), respectiv SC PRO URBA SRL – arh. Bârladeanu Ion.

1 Memoriul general a fost întocmit prin preluarea unor informaţii din : Acte normative (Legi, HG, Ordine, etc) ; Studii/Documente elaborate pentru Actualizare PUG, din Avizele/ Acordurile
obtinute si din documentele puse la dispozitiede către Primaria oraşului Murfatlar ( Strategia de dezvoltare cu orizont de timp 2014-2020 şi Politica integrată urbană Murfatlar)
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Încadrare în teritoriul administrativ judeţean/scurta prezentare conform PUG - proiect
nr 3/2000 aprobat cu HCL nr. 25 din 25.03.2004, propuneri/obiective urmărite:
Teritoriul administrativ al orașului conform PUG- proiect nr.3/2000 se invecinează cu;
La NORD- Comuna Poarta Albă,și Municipiul Medgidia
La SUD- Comuna Mereni şi comuna Ciocârlia,
La EST- Comuna Valul lui Traian,
La VEST- Municipiu Medgidia şi comuna Ciocârlia.
Localitatea Murfatlar avea 29 de trupuri constitutive ale intravilanului totalizând 475,32Ha din
care vatra (Trupul M1) are 385,32Ha,
Localitatea Siminoc are 10 trupuri constitutive ale intravilanului totalizând 130,51Ha din care
vatra (Trupul S1) are 103,58Ha.
Suprafaţa teritoriului administrativ şi lungimea conturului în Actualizare PUG- proiect nr.
80/2014 sunt corectate cu toate intrările şi după caz, ieşirile de suprafeţe aprobate, conform evidenţelor
Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Constanţa.
Oraşul este alcătuit din localitatea urbană Murfatlar (fost Basarabi) şi localitatea rurală
Siminoc.
Conform PUG proiect nr. 3/2000 aprobat în 2004 cu HCL nr 25/25-03-2004 teritoriul
administrativ al oraşului are forma neregulată cu suprafaţa totală de 6925,075 ha şi lungimea
conturului de 50993,21 m pe baza măsuratorilor efectuate la bornarea din 1998.
Din suprafaţa totală a teritoriului administrativ cea mai mare patrte este ocupată de suprafaţa
agricolă. Procentul de suprafaţă agricolă din total teritoriu administrativ va fi determinat/ corectat prin
Actualiozare PUG.
Planul Urbanistic General (PUG-ul) Actualizat va fi întocmit pe baza datelor şi informaţiilor
culese/ obţinute de la avizatori, din documentele oficiale cele mai recente cum ar fi Recensământul
populaţiei şi locuinţelor din octombrie 2011 de la Direcţia de Statistică a Judeţului Constanţa.
Recensământul general agricol din 2010 de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Constanţa, prin actualizarea bazei topografice utilizând Parcelarul agricol extravilan şi cadastre
realizate în intravilan şi extravilan cu proprietari şi suprafeţe de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate
Imobiliară Constanţa, etc. şi prin introducerea tuturor PUD-urilor şi PUZ-urilor întocmite şi aprobate
care nu au fost introduse de la vechiul PUG şi până la data finalizării/ aprobării noului PUG.
Planul Urbanistic General (PUG-ul) actualizat va cuprinde reglementări pe termen scurt, la
nivelul intregii unităţi administrativ- teritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea limitelor teritoriului administrativ al U.A.T Murfatlar conform datelor/ avizelor
de la O.C.P.I Constanța.
b) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relatie cu teritoriul administrativ.
c) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan
d) zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
e) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
f) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico- edilitare
g) stabilirea zonelor de protecţie şi protejate a monumentelor istorice şi a siturilor
arheologice reperate
h) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor
i) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi
plantate;
j) zonele de risc natural delimitate şi declarate
k) zone de risc datorate unor depozitări istorice de deşeuri.
Planul urbanistic general (PUG)actualizat va cuprinde reglementări pe termen mediu și lung cu
privire la;
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
c) traseele coridoarelor de circulaţie şi echipare prevăzute în planurile de amenajare a
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teritoriului naţional, zonal şi judeţean.
d) zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii
e) lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare
f) stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire
g) delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană
Planul urbanistic general se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localitătţi şi se corelează
cu bugetul şi programele de investiţii publice ale localităţii.
Prin Planul Urbanistic General (PUG) şi în special prin Regulamentul Local de Urbanism
(RLU) se identifică zone pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin planuri
urbanistice zonale (PUZ) sau planuri urbanistice de detaliu (PUD) şi de la care nu se pot acorda
derogări. Aceste prevederi se aplică în mod obligatoriu zonelor asupra cărora este instituit un regim
special de protecţie prevăzut în legislaţie.
Prin Actualizare Plan Urbanistic General (PUG) si Regulament Local de Urbanism (RLU) se va
urmari realizarea/atingerea în principal a următoareor puncte/obiective:
 Aplicarea strategiei cuprinse în Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean în vederea
dezvoltării durabile şi integrate a orașului,
 Relaţionarea localităţii cu teritoriul sau administrativ si in cadrul judetului,
 Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan prin evidenţierea tipurilor de
deţinători şi modul preconizat de circulaţie a terenurilor din teritoriul intravilan al oraşului;
 Potenţialul economic, natural şi uman şi posibilităţi de dezvoltare
 Modernizarea circulaţiilor rutiere şi pietonale
 Actualizarea/extinderea în funcţie de necesităţi a intravilanului orașului;
 Modernizarea şi dezvoltarea echipării şi a infrastructurii edilitare aferentă zonelor de
extindere a intravilanului;
 Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice,
 Stabilirea zonelor de protecţie şi a interdicţiilor permanente şi temporare de construire
 Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului
 Reabilitarea, protecţia şi conservarea patrimoniului construit
 Condiţii şi posibilităţi de realizare a obiectivelor de utilitate publică
 O nouă viziune de dezvoltare a localităţii în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile.
 Stabilirea zonelor protejate si de protectie a monumentelor istorice;
 Proiecte/programe de reabilitare/consolidare si punere in valoare a monumemtelor istorice;
 Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi amenajate;
 Stabilirea destinaţiei terenurilor aflate în extravilanul oraşului Murfatlar;
Actualizarea Planului Urbanistic General al Oraşului Murfatlar urmăreşte, prin introducerea în
cadrul documentaţiei de urbanism nou întocmită a constrângerilor şi permisivităţilor urbanistice generate
de zonele propuse pentru extindere, crearea condiţiilor de autorizare a noilor construcţii, crearea
premiselor spaţiale pentru desfăşurarea activităţilor economice şi sociale în acord cu obiectivele de
dezvoltare judeţene. De asemenea vor fi accentuate implicaţiile dezvoltării urbanistice asupra sistemului
de circulaţii şi a reţelei de infrastructură edilitară, fiind conturate măsurile pentru dezvoltarea
armonioasă a localităţii.
Obiectivul lucrării este Actualizarea (întocmirea unui nou plan actualizat) Planului Urbanistic
General (P.U.G.) Oraş Murfatlar, Judeţ Constanţa, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism aferent,
deoarece cel anterior a fost elaborat în anul 2004, modificat şi/sau completat ulterior. Deoarece acesta
constituie o documentaţie cu caracter director pentru localitatea în studiu, este necesară o nouă viziune
în conformitate cu legislaţia nou apărută în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă.
De asemenea, lucrarea de faţă va oferi instrumentele de lucru, necesare elaborării, aprobării cât şi
urmăririi aplicării reglementărilor P.U.G.-ului Oraşului Murfatlar în viitor, atât în cadrul administraţiei
centrale şi locale, precum şi în proiectare, pentru colectivităţi, institutii, persoane juridice şi particulare.
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1.2.2. Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii iniţiat şi aprobat de Consiliul Local
(extrase din Strategia de dezvoltare a orasului Murfatlar, aprobata cu HCL nr. 36 din 17-04-2014)
 Reabilitarea/modernizarea infrastructurii stradale a oraşului Murfatlar şi a satului aparţinător
Siminoc.
În ceea ce privește acest domeniu Consiliul Local al UAT Murfatlar a lansat și sustinut
realizarea unor proiecte privind reabilitarea și modernizarea unui numar de 35 străzi din orașul
Murfatlar, a 13 străzi din satul Siminoc, precum si a drumului comunal DC27 cu realizarea podului
peste Valea Siminocului și reabilitarea și modernizarea străzilor din noile lotizări ce au făcut obiectul
intrării în intravilan, prin urmatoarele proiecte:
(1)-« Reabilitarea și modernizarea străzilor: Speranței, Bradului, Caișilor, Vișinului, Matei
Corvin, Vasile Pârvan, Intrarea Fântâniței, Serpelea, Plopilor, Frasinului, Maceșului, Nicolae Labiș,
Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Avram Iancu, Matei Basarab, Nicolae Iorga, Amurgului, Portului,
Pescărușului, Minerului parțial, Ciocârliei, Ion Creangă parțial și aleile Deversorului, Nufărului și
Macului din orașul Murfatlar”(26 de străzi)(aflat in implementare in 2018 partial realizat);
(2)-„Reabilitarea si modernizarea străzilor: Fântâniței+prelungire; Unirii, Secerișului parțial;
Horei, Amurgului, Socului parțial, Răsăritului parțial, Mărului, Cultelor, Cumpenei, Prunului și
Izvorului parțial din satul Siminoc, orașul Murfatlar” (13 străzi)(in 2018 aproape finalizat);
(3)-„Reabilitare și modernizare drum comunal DC 27”(in 2018 in Stadiu de PT pentru
implementare);
(4)- ,,Reabilitare pod pe DC 27 la km 0+533 peste Canalul magistral de irigații, orașul
Murfatlar”;(in 2018 cuprins in Proiectul PT de la pct. (3) cu Reabilitare si Modernizare DC 27)
(5)- ,,Reabilitare şi modernizare pod pe DC 27 la km 4+256 peste Valea Siminocului, sat
Siminoc, oraşul Murfatlar”; (in 2018 cuprins in Proiectul PT de la pct. (3) cu Reabilitare si
Modernizare DC 27)
(6)- Modernizarea drumului DC3 Murfatlar – Bărăganu(pentru teremen lung) ;
(7) - Reabilitare şi modernizare drum și poduri prin extinderea la patru benzi a drumului
comunal DC27 Murfatlar–Siminoc–DJ381(pentru teremen lung);
(8)- Reabilitarea şi modernizarea tramei stradale din oraşul Murfatlar(vezi mai sus la pct.1,2 si );
(9)-Reabilitarea şi modernizarea drumurilor şi căilor de acces din satul Siminoc oraş
Murfatlar; (vezi mai sus la pct.1,2 si 3)
(10)- Amenajare şi modernizare drumuri în lotizări urmare a extinderii intravilanului oraşului
Murfatlar şi satului Siminoc)(pe termen scurt si mediu).
 Creșterea activității socio- economice a domeniului public
Proiectele care s-au realizat și au contribuit la creșterea activității socio economice au fost cele
legate de amenajarea unor sensuri giratorii în intersecții precum și asigurarea utilităților atât pentru
construcțiile vechi cât și noi în orașul Murfatlar. (vezi si propuneri proiecte din Avizul C.N.A.I.R DRDP nr. 2766 din 16-01-2017)
(1) Modernizare intersectie (sens giratoriu) pe DN 3 cu DN 22C( vezi Tabel la Art.4.5.3., pag.361)
(2) Modernizare intersectie (sens giratoriu) pe DN 22C cu str. Murfatlar (vezi Tabel Art.4.5.3. pag.361)
(3) Modernizare intersecite existenta DN 3 cu DC 27 (str. Portului) (vezi Tabel la Art.4.5.3., pag.361)
(4) Asigurarea utilităților la/pentru cartierele/clădirile/blocurile noi (vezi Tabel la Art.4.5.3., pag.361) ;
(5) Lucrări tehnico-edilitare aferente construirii blocurilor de locuințe din orașul Murfatlar)
(vezi Bloc ANL Cuza realizat si racordat la retelele de utilitati + l ucrarile exterioare realizate in 2017)
 Creșterea eficientei energetice în contextul combaterii schimbarilor climatice a fost propusă prin
proiecte de reabilitare termică a construcțiilor atât din localitatea Murfatlar cât și Siminoc. prin
următoarele proiecte :
(1)- Îmbunătățirea eficientei energetice/Reabilitarea termică a cladirilor publice (ex:Sediu
Primărie, Liceu (vezi proiect aflat in faza da studiu in anul 2018), Scolile generale, Grădinițele,
Dispensarele și alte sedii/clădiri publice) existente pe teritoriul localităților Murfatlar și Siminoc ;
(2)- Îmbunătățirea eficientei energetice/Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (proiect aflat
in faza de studiu in 2018)
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Dezvoltarea infrastructurii care deservește transportul public de călători
Proiectele în domeniul infrastructurii au stabilit modernizarea transportului în comun prin
inființarea transportului public metropolitan ăi construirea unei autogări ăi a unei stații de tranzit.
(1)-Inființarea transportului public metropolitan;(2)-Modernizarea transportului în comun; (3)Construirea unei autogării și a unei stații de tranzit în localitatea Murfatlar
Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire împotriva riscurilor naturale în zonele
cele mai expuse la risc se propune a se realiza prin proiectele care prevăd amenajare : Valea Seaca,
Valea Basarabi(Murfatlar) si Valea Siminoc cu afluentul acesteia pe sectorul din intravilan Siminoc.
(1)- Amenajare Paraul/Valea Seaca (Vezi Aviz ABA Dobrogea Litoral si Tabel la Art.4.5.3., pag.361)
(2)- Amenajarea Văi Murfatlar (fost Basarabi), pentru protecția împotriva inundațiilor- pe sectorul
ce străbate intravilan Murfatlar, până la Deversorul existent pe malul drept al Canalului Dunăre
Marea Neagră km 23+ 169 (Vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap. 4.5., Art.4.5.3., pag.361);
(3)- Amenajarea Văii Siminoc și a afluentului acesteia pe sectorul ce străbatein intravilan
localitatea Siminoc(Vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap. 4.5., Art.4.5.3., pag.361);
Creșterea calității serviciilor în administrația publică locală prin următoarele proiecte : (1)Modernizarea și extinderea sediului administrativ al Primăriei orașului Murfatlar ; (2)- Acualizare
inventar și Cadastru general inclusiv pe suport electronic pentru domeniul (patrimoniul) public și
privat al orașului Murfatlar și satului aparținător Siminoc.
Reabilitarea/modernizarea clădirilor destinate unităților de învățământ
Principalele subiecte în ceea ce privește infrastructura de învățământ sunt prevăzute în proiecte
legate de spațiile de învățământ preșcolar și școlar atât prin realizarea unor construcții noi cât și prin
modernizarea celor vechi.
(prin urmatoarele proiecte: (1)- Construire Grădinița cu 4 Săli de grupă în Cartierul de Vest al
orașului Murfatlar;(2)- Reabilitarea/modernizarea spațiilor de învățământ în satul Simionoc; (3)Reabilitarea, modernizarea și înlocuirea sistemului de încălzire clasic cu sisteme ce utilizează
energia produsă din surse regenerabile la Liceului Teoretic Murfatlar și Scola generală din satul
Siminoc ; (4)-Inlocuirea sistemului de încălzire clasic cu sisteme ce utilizează energia produsă din
surse regenerabile la Gradinița nr.1 si nr.2 din orașul Murfatlar și Gradinița din satul Siminoc)
Dezvoltarea unei rețele de distribuție gaze naturale prin proiectul
(1)-Inființare Sistem de alimentare și distribuție Gaze naturale în localitatea Murfatlar (Vezi Art.4.5.3).
Reabilitarea și modernizarea sitemului de alimentare cu apă, canalizare și energie electrică
Proiectele privind rețelele edilitare precum alimentare cu apă, canalizare și energie electrică sunt
prezente atât în orașul Murfatlar cât și satul Siminoc.
(prin următoarele proiecte :(1)- Extinderea sistemului de alimentare cu apă în lotizări ca urmare a
extinderii intravilanelor orașului Murfatlar și satului Siminoc;(2)- Extinderea sistemului de
canalizare cu stații de pompare în lotizări ca urmare a extinderii intravilanelor orașului Murfatlar
și satului Siminoc; (3)-Reabilitarea, modernizarea și extinderea rețelelor de alimentare cu energie
electrică în orașul Murfatlar și satul Siminoc) (Vezi Tabel propuneri Cap. 4.5., Art.4.5.3., pag.361)
Realizarea și implementarea unui sistem de supraveghere video a principalelor spații publice și
obiective de interes public este prin proiectul - Amenajarea unui sistem de supraveghere video a
spațiilor publice și obiective de interes public din orașul Murfatlar (in anul 2018 este aproape gata)
Imbunătățirea condițiilor pentru desfășurarea activităților comerciale în cadru piețelor prevăzut
prin proiectul - Târg duminical și/sau pentru vânzarea produselor agricole și/sau Târg pentru
animale proprii.
Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public, instalații aeriene
Principala preocupare a administrației publice locale a fost lansarea unor proiecte legate de iluminatul public.
[prin următoarele proiecte : (1)- Reproiectarea iluminatului public cu stâlpi individuali pentru a da
orașului un aspect modern și civilizat ; (2)-Inlocuirea sistemului clasic de iluminat public cu
iluminat tip solar stradal în orașul Murfatlar ; (3)-Inlocuirea sistemului clasic de iluminat public cu
iluminat tip solar stradal în satul Siminoc ; (4)-Parteneriat public- privat pentru mutarea în

13

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR




















canalizație subterană a tuturor instalațiilor aeriene existente (energie electrică de medie tensiune
(20 kv) și joasă tensiune (0,40 kv), telefonie, cablu TV, internet, etc.)] (Vezi Tabel propuneri Art.4.5.3., pag.361).
Creșterea capacității de prevenire, intervenție și monitorizare a situațiilor de urgență în Zona
Metropolitană Constanța
Proiectul lansat de administrația publică locală a fost - Amenajarea unui centru local de intervenție
pentru situații de urgență pentru localitățile Murfatlar, Poarta Albă si Valul lui Traian.
Conservarea, restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural inclusiv
infrastructura conexă.
Ansamblul Rupestru de la Murfatlar(fost Basarabi) constituie o valoare istorică, arheologică,
arhitecturală a orașului Murfatlar de aceea proiectul referitor la reabilitarea și punerea lui în valoare
constituie un obiectiv de importanță deosebita. Reabilitarea/Consolidarea unor Monumente istorice
existente pe teritoriul orasului Murfatlar. Deasemenea realizarea unei Case de Cultură/Centru Cultural.
[prin urmatoarele proiecte: (1)- Reabilitarea și punerea în valoare a Complexului (Ansamblului)
Rupestru Murfatlar (fost Basarabi); (2)-Construirea unui Centru Cultural în orașul Murfatlar]
Imbunătățirea condițiilor de viață/locuit pentru persoanele defavorizate, aflate în dificultate prin
construirea unor locuințe sociale .
(prin următoarele proiecte: ( 1)- Construirea de locuințe sociale (proiect aflat in faza de studiu in
anul 2018) ; (2)-Măsuri de creștere a gradului de incluziune socială ;(3)- Consiliere pentru minorii
aflați în dificultate- prevenirea separării copilului de familie.....)
Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecția naturii prin proiectul Protecția și consrvarea Rezervației Naturale Fântânița din orașul Murfatlar.
Reducerea factorilor de poluare a mediului prin proiectul - Amenajare plantație cu rol de
agrementare pe terenul rămas după inchiderea gropii de deșeuri a orașului Murfatlar (veziCap.2.9., pg.256).
Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate
prin proiectul Construirea unei staţii de colectare selectivă și tranfer a deșeurilor din orașul
Murfatlar.
Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi
Amenajarea, ecologizarea și igienizarea spațiilor verzi, a parcurilor și zonelor de agrement.
(prin următoarele proiecte: (1)- Amenajarea spaţiilor verzi/zonelor verzi de la nivelul oraşului
Murfatlar;(2)- Campanii de ecologizare, plantaţii de arbori şi arbuşti extinderi spaţii/zone verzi,
etc.; Igienizarea parcurilor şi a zonelor de agrement)
Ecologizări în zona complexelor rezidențiale prin proiectul - Măsuri de ecologizari prin
amenajare spații verzi și plantații, platforme, locuri de odihnă ăi recreere în zona blocurilor de
locuințe din orașul Murfatlar.
Asigurarea unor servicii de salubritate la standarde europene, la tarife acceptabile pentru
populația din localitate prin proiectul - Organizare de campanii de informare/educare ecologică a
populaţiei, începând de la vârste cât mai mici, de la şcoală, din clasele primare.
Reabilitarea/extinderea infrastructurii pentru petrecerea timpului liber/de agrement/sportive
în oraşul Murfatlar prin proiectele referitoare la pontonul de acostare, Centrul Cultural si Parc public.
(1)- Ponton de acostare nave de agrement in Portul Basarabi – Canalul Dunăre – Marea Neagră;
(2)-Construirea unui ,,Centru Cultural” cu bibliotecă, sală de festivităţi şi cercuri cultural-sportive
în zona parcului IAS; (3)-Construcţie parc de recreere)
Sprijinirea programelor de formare prin proiectul- Cursuri de instruire pentru asistenţii personali
ai persoanelor cu handicap.
Promovarea patrimoniului cultural prin proiectele referitoare la : (1)- Promovarea imaginii
oraşului Murfatlar; Construire ,,Centru Naţional de Informare Turistică”( realizat in anul 2016);
(2)-Parc Muzeistic şi dotări în zona Monumentului istoric ,,Ansamblu Rupestru”; (3)- Reabilitarea/
Consolidarea si punerea in valoare a unor Monumente istorice, in parteneriat public privat;
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Modernizarea/extinderea sistemelor TIC prin: Creşterea eficienţei serviciilor publice electronice.
Înfiinţarea de centre pentru reinserţie socio-profesională prin proiectul- Centru de consiliere şi
sprijin pentru părinţi şi copii;
Elaborarea/actualizarea documentelor de planificare de importanţă locală prin proiectele: (1)Finalizarea şi aprobarea documentaţiei de Actualizare PUG oraş Murfatlar (în derulare);(2)- Elaborarea
unor documentaţii urbanistice: PUZ pentru dezvoltarea unor investiţii sau extinderi de zone rezidenţiale;

Alte propuneri:
 Introducerea în intravilan a unor terenuri agricole destinate dezvoltării sectorului de locuinţe
(locuinţe pentru familiile tinere şi locuinţe de vacanţă), precum şi dezvolării economice si agroindustriale a oraşului, în acord cu politica de dezvoltare a Consiliului Local (Vezi propunere
extindere intravilan sat Siminoc cu un Cartier locuinte in Sola A 107).
 Infiintarea Sistemului de canalizare cu stații de pompare în localitatea Siminoc (vezi inCap 3.9.,pg.244),
Prin Actualizarea PUG se stabilesc acţiunile, măsurile şi obiectivele prevăzute în programul de
dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul Local pentru următorii 10 ani de la aprobare.
1.2.3 Ediţii anterioare PUG, modificări sau completări ulterioare
 În anul 1993 a fost elaborate P.U.G.Oraşul Basarabi etapa I-PR. NR.181/1993 de către
S.C. « Proiect »S.A.Constanţa pe baza căruia au fost aprobate limitele intravilanului localităţilor
Basarabi şi Siminoc, prin Hotărârea Consiliului Local nr 13/30.03.1994.
 În anul 2000 au fost elaborate PUG si RLU oraş Basarabi de către PRO URBA Constanţaarhitect Bârladeanu Ion, avizat şi aprobat cu HCL nr.25 din 25 martie 2004. La nivelul oraşului
Murfatlar în acest moment există și este utilizat Planul Urbanistic General (PUG) cu
Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent – proiect nr. 3/2000 a cărui valabilitate a fost
prelungită prin HCL nr. 76 din 26-09- 2012.

1.3. SURSE DOCUMENTARE
1.3.1. Lista studiilor şi proiectelor elaborate si aprobate anterior Actualizării PUG.
 Elemente preluate din Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N): Sectiunea IRetele de transport; Sectiunea a II-a- Apa; Sectiunea a III-a – Zone protejate; Sectiunea a IV- aReteaua de localitati si Sectiunea aV-a – Zone de risc natural.
 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Constanţa (P.A.T.J)
 Politica urbană integrată a orașului Murfatlar
 Strategia de dezvoltare cu orizontul de timp 2014-2020
 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor din localitatea Murfatlar (conf. PATN si Aviz Ape)
 PUG si RLU – proiect nr.3/2000 oras Basarabi elaborate de PRO URBA CONSTANŢA in anul
2000 pus la dispoziţie de Primăria Oraşului Murfatlar;
 PUD-uri şi PUZ-uri aprobate anterior anului 2015 de catre Consiliul Local al orasului Murfatlar:
1. P.U.D proiect nr. 227/1993 pentru Amplasament stație peco - benzinărie, în zona de est a
orașului Basarabi, str. Calea București, aprobat cu HCL 14/30.03.1994 modificată prin
HCL 41/06.10.1994
2. P.U.D proiect nr. 22/1994 pentru Lotizări locuințe individuale sat Siminoc, oraș Basarabi,
aprobat cu HCL 19/13.06.1995
3. P.U.D proiect nr. 156/1994 pentru Lotizări poziția 1,2,3,4, oraș Basarabi, aprobat cu
HCL 40/14.09.1995
4. P.U.D proiect nr. 4/1998 pentru Lăcaș de cult biserică creștină ortodoxă, aprobat cu
HCL nr. 30/18.03.1999
5. P.U.D proiect nr.34/1997 pentru Bloc locuințe sociale cartier de vest oraș Basarabi (actual
Murfatlar, str. Fântâniței și str. Junimii), aprobat cu HCL 107/28.05.1998
6. P.U.D privind Amplasament piață agroalimentară, str. N. Titulescu nr. 23, oraș Murfatlar,
aprobat cu HCL 99/15.07.1999
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7. P.U.D proiect nr. 117/1999 pentru Spații comerciale P+1E, str. Calea București 17A oraș

Basarabi, aprobat cu HCL nr. 12/26.01.2000
8. P.U.D proiect nr. 11/1999 pentru Construirea unor spații comerciale și birouri S+P+1E pe str.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.

Calea București nr. 50A oraș Basarabi, aprobat cu HCL 13/26.01.2000
P.U.Z și P.U.D proiect nr. 05/2000 pentru Lotizări în vederea concesionării și/sau atribuirii în
proprietate de terenuri pentru construcții de locuințe individuale, colective, spații comerciale, de
învățământ, cultură, sport, etc și dotări tehnico-edilitare cu 9 (nouă) poziții din cartierul de vest,
orașul Basarabi, aprobat cu HCL 56/29.03.2001
P.U.D proiect nr. 33/2001 pentru Amenajare și extindere grădiniță bloc 17, AL. Lalelelor –oraș
Basarabi, aprobat prin HCL 109/19.06.2001
P.U.D proiect nr. F.N/2001 Biserică creștină ortodoxă sat Siminoc oraș Basarabi (Murfatlar),
aprobat cu HCL
P.U.D proiect nr. 19/2002 pentru Extindere cimitir creștin în cartierul de vest al orașului
basarabi, aprobat cu HCL 127/29.08.2002
P.U.D proiect nr. 24/2002 pentru Modificare p.u.d 156/1994 pozițiile 1, 2, loturile 16 și 17
(situate pe Calea BUCUREȘTI, oraș Murfatlar), aprobat cu HCL 148/30.09.2002
P.U.D proiect nr. 101/2002 pentru Amplasare sală de sport (str. G-ral Vasile Milea colț cu str.
M. Eminescu), aprobat cu HCL 55/26.06.2003
P.U.D proiect nr. 20/2003 Concesionare teren – 7000mp pentru activități industriale str.
Pescărușului nr. 3, oraș Basarabi, aprobat cu HCL 60/31.07.2003
P.U.D proiect nr. 15/2003 pentru Construire spațiu comercial parter +1E (str. Calea București
nr. 60, oraș Basarabi) aprobat cu HCL 68/28.08.2003
P.U.D proiect nr.116/2003 pentru Amplasare târg și obor animale, parcări auto, obiective
industriale și prestări servicii, str. Minerului, orașul Basarabi, aprobat cu HCL 19/28.01.2005
P.U.D proiect nr. 97/2004 Amplasare lăcaș de cult Martorii lui Iehova, oraș Basarabi (str. Calea
București nr. 34A), aprobat cu HCL (vezi dupa data de 29.06.2005)
P.U.D proiect nr. 9/2004 pentru Concesionare teren pentru spațiu comercial P+1E ( str. Calea
București F. N între bloc D și Bloc E, oraș Murfatlar), aprobat cu HCL 88/10.08.2006
P.U.D proiect nr. 12/2005 Extindere spațiu comercial D+P+1E, str. Calea București nr. 60, oraș
Basarabi, aprobat cu HCL
P.U.D proiect nr. 134/2006 – pentru Amenajarea unei alei, parcări și dotări în zona blocurilor
de locuințe A6,A7, A8, B3, B4, B4, A2, A3, B1 din cartierul de est (oraș Basarabi), aprobat cu
HCL 07/09.02.2007
P.U.D proiect nr. 203/2006 – pentru Lotizări pentru construire locuințe individuale, sat Siminoc
oraș Basarabi (Murfatlar), aprobat cu HCL.
P.U.Z proiect nr. 21/2006 pentru Introducere în intravilan trup izolat (C2) pentru pensiune,
depozit stație distribuție combustibil, locuințe și spațiu comercial (situat în extravilanul satului
Siminoc parcelele A113/15/3 și A113/15/4), aprobat cu HCL 105/31.10.2007.
P.U.Z proiect nr. 20/2006 pentru Introducere în intravilan trup izolat (B2) pentru abator păsări,
fabrică de nutrețuri, depozite, locuință de serviciu și hale creștere pui (extravilan oraș Basarabi
actual Murfatlar parcela: A206/14f), aprobat cu HCL nr. 106/31.10.2007
P.U.D proiect nr. 1/2007 Construire/ extindere balcon, bloc 8, AL. Narciselor nr. 7 oraș
Basarabi, aprobat cu HCL 44/26.04.2007.
P.U.D proiect nr. 2/2007 Modificare P.U.D proiect nr. 116/2003 pentru schimbare destinație lot
6 în activități de producție industrială, materiale de construcții și comerț – strada Minerului,
oraș Basarabi (Murfatlar) aprobat cu HCL 32 din 27-03-2007.
P.U.D proiect nr. 6/2007 ptr. Fabrică plase sudate și anexe, str. Pescărușului nr. 5, orașul
Basarabi, aprobat prin HCL 45/26.04.2007.
P.U.D proiect nr. 63/2007 pentru Modificare P.U.D. proiect nr. 116/2003 privind Amplasarea
târgului și oborului de animale, parcări auto și obiective industriale în destinația de: fabrică de
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29.

30.

31.

32.
33.
34.

35.

36.

37.
38.
39.
40.
41.

42.

pâine și dotări în vederea concesionării (pe str. Minerului, oraș Murfatlar) aprobat cu
HCL 08/31.01.2008
P.U.D proiect nr. 219/2007 Schimbarea destinației complexului zootehnic Siminoc în complex
industrial și concesionarea terenului aferent în satul Siminoc pe str. Murfatlar nr.2, oraș
Murfatlar, aprobat cu HCL 101/30.10.2008
P.U.Z proiect nr. 24/2008 pentru Modificare P.U.Z proiect nr. 21/2006 pentru introducere în
intravilan trup izolat c2 pentru depozit stație distribuție combustibil, locuințe și spațiu comercial
(situat în extravilanul satului Siminoc parcelele A113/15/3 și A113/15/4), aprobat cu
HCL 14/20.01.2009
P.U.D proiect nr. 2/2008 în vederea Concesionării suprafeței de teren 19 440mp pentru
construire stație sortare, concasare agregate minerale, str. Minerului, zona industrială, oraș
Murfatlar (gost Basarabi), aprobat cu HCL NR. 27/24.03.2009
P.U.D proiect nr. 93/2008 pentru Amenajare bază sportivă, sat Siminoc, oraș Murfatlar, aprobat
cu HCL 33/27.03.2009
P.U.Z proiect nr. 138/2008 Complex comercial zonă centrală oraș Murfatlar, aprobat cu
HCL 136/26.11.2009
P.U.D proiect nr. 51/2009 pentru Concesionare (9825,25mp) teren în vederea construirii
depozite materiale de construcții unelte agricole și parcări în zona industrială pe strada Minerului,
orașul Murfatlar, aprobat cu HCL 151/22.12.2009
P.U.D proiect nr. 03/2010 pentru Locuințe colective pentru tineret tip ANL în zonele str.
Alexandru Ioan Cuza (S+P+2E) și str. Gral V. Milea F.N (S+P+3E), aprobat cu
HCL 46/16.04.2010
P.U.D proiect nr. 05/2010 pentru Modificare P.U.D proiect nr. 150/2002 pentru Amplasare
blocuri de locuințe pentru tineri tip ANL zona stadion (str. G-ral Vasile Milea), aprobat cu
HCL 47/16.04.2010
P.U.D proiect nr. 28/2011 pentru Amplasare litere volumetrice cu denumirea localității
Murfatlar, aprobat cu HCL 54/30.05.2011
P.U.Z proiect nr. 59/2011 pentru Amenajări spații comerciale și dotări prin schimbarea unor
destinații în zona blocuri cartier est, AL. Liliacului, oraș Murfatlar, aprobat cu HCL 124/29.11.2011
P.U.D proiect nr. 55/2012 pentru Amplasament spatiu comercial și de prestări servicii, aprobat
cu HCL 116/20.12.2012
P.U.Z proiect nr. 5/2013 pentru Extindere popas turistic Fântânița și drum de acces, aprobat cu
HCL NR. 99/26.09.2013.
P.U.Z proiect nr. 14/2013 pentru Modificare PUZ proiect nr. 24/2008 schimbarea destinației
lotului 46 din stație carburanți în centru terapeutic ecvestru în satul Siminoc (str. Arțarului,
orașul Murfatlar ) aprobat cu HCL nr. 83/21.08.2014
P.U.D proiect nr. 11/2013 Amenajare hală și construcții conexe pentru instalație de obținere a cuprului

electrolitic din deșeuri de cupru prin rafinare termică și electrolitică, aprobat cu HCL 95/30.09.2014.
43. PUZ proiect nr. 20/2014 pentru „Cartier Rezidential cu Dotari, introducere in intravilan oras

Murfatlar si parcelare circa 12Ha teren proprietate privata”, aprobat cu HCL nr. 45 din
28.04.2016
44. PUZ proiect nr. 23/2014 pentru „Parc Tehnologic-Fotovoltaic si Ferme Agrozootehnice pe
terenuri proprietate privata in suprafata de 16Ha situate in extravilan oras Murfatlar”, aprobat cu
HCL nr. 26 din 25-02-2016,
45. PUZ proiect nr. 19/2017 pentru „Reglementarea Zonei de Unitati Agricole (Remize Agricole) si
Teren pentru Zona Destinatii Turistice si Rezidentiale”, aprobat cu HCL nr. 75 din 30-07-2018.
● Alte studii :
- Documentare pe teren şi consultări cu autorităţile locale;
- Monografie oraş Murfatlar;
- Lista monumentelor conform LMI 2015;
- Informaţii culese/ obţinute de la avizatori.
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1.3.2 Lista Studiilor de fundamentare/ Rapoartelor/proiectelor/ Documentatiilor de specialitate
întocmite concomitent cu Actualizare PUG:
 a. Studiu/Documentatie Actualizare baza topografică, pentru teritoriul intravilan și extravilan al
U.A.T. Murfatlar,
 b. Studiul Geotehnic, pentru intravilan oras Murfatlar, sat Siminoc si Trupuri din UAT Murfatlar,
 c. Studiu/ Raport Protectia Mediului, pentru teritoriul intravilan si extravilan al UAT Murfatlar.
 d. Studiu Istoric de fundamentare pemtru teritoriul orasului Murfatlar.
 e. Studiul Istoric – Arheologic pentru tot teritoriul intravilan si extravilan al U.A.T. Murfatlar
 f. Studiul Infrastructura Tehnico– Edilitara, pentru tot teritoriul intraviala si extravilan al UAT,
 g. Documentatie de specialitate (Circulatie) pentru obtinerea Avizului C.N.A.I.R.- Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Constanta,
 h. Documentatie de specialitate (Ape) pentru Obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor
pentru UAT Murfatlar,
 i. Documentatii de urbanism intocmite si aprobate concomitent cu Actualizare PUG-pr. 80/2014
1. PUZ pentru Parc tehnologic - fotovoltaic și ferme agrozootehnice pe terenuri proprietate
privată în suprafață de 16 ha situate în extravilan si ntroducere in intravilan oraș Murfatlar, str.
Drum tehnologic CDMN ( strada Muzeului) și drum de exploatare (DE) 2339, Județul Constanța,
aprobat cu HCL nr. 26 din 25-02-2016;
2. PUZ pentru Cartier Rezidential cu Dotari si introducere în intravilan oașului Murfatlar a
parcelarii 13,33ha teren proprietate privata, aprobat cu HCL nr. 45 din 28-04-216;
3. P.U.Z proiect nr. 19/2017 Reglementarea Zonei de Unitati agricole (Remize agricole) si teren
pentru zone destinatii Turistice si Rezidentiale, aprobat cu HCL nr. 75 din 30.07.2018.
 j. Strategia de dezvoltare cu orizontul de timp 2014-2020,
- Aprobata de catre Consiliul local al orasului Murfatlar cu H.C.L. nr. 36 din 17-04- 2014
 k. PUG proiect nr. 3/2000 - SC PRO URBA SRL, arh Barladeanu Ion
 l. Alte P.U.Z- uri si P.U.D.- uri elaborate si aprobate anterior sau concomitent cu documentatia
de Actualizare P.U.G. oras Murfatlar” – proiect nr. 80/2014, si nenominalizate mai sus.
1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale, alte surse:
 Datele demografice şi potenţialul economic al oraşului puse la dispoziţie de Primăria Murfatlar;
 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din octombrie 2011 de la Direcţia de Statistică a
Judeţului Constanţa ;
 Recensământul general agricol din 2010 de la Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală
Constanţa;

Statistica oficială, conform Legii nr. 226/2009, acoperă ansamblul activităţilor organizate pentru
colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice,
constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:
- Strategii, programe și rapoarte de activitate
- Anuarul statistic 2013
- Geografie, meteorologie și mediu înconjurator, Populație, Piața forței de munca Veniturile,
cheltuielile și consumul populației, Locuințe și utilități publice, Securitate și asistență socială
Sanatate, Educație, Cultură și sport.
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1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii ce privesc dezvoltarea localităţii.
Lista proiectelor elaborate prin programul de dezvoltare al orașului Murfatlar și satului Siminoc2:
Proiecte realizate și investiții receptionate
Proiect nr 1- Proiect nr. XV- 455/2005, întocmit de către SC ARHING srl pentru « Construire Sala de
Sport școlară cu nivel de practică sportivă competițională locală si 150 locuri pentru
spectatori’’, realizată în incinta Școlii Generale cu Clasele I-VIII „ADRIAN V.
RADULESCU” din orașul Murfatlar, str. Ion Creanga nr. 25.
Proiect nr 2 Proiect nr. 90060/2009, întocmit de către SC AQUACON SA Sibiu privind «Reabilitare
sistem de alimentare cu apă în satul Siminoc, Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa” şi
„Extindere sistem de canalizare pe străzi în oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa” prin
Programul „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare,
a staţiilor de tratare a apei potabile şi a apelor uzate în localităţi cu mai puţin de 50.000
locuitori”, prin care s-au reabilitat 13, 923 km deretea de apa si 12,50 km de canalizare.
Proiect nr 3 Proiect nr.160/2009, întocmit de către SC PROCONSULTING&MANAGEMENT GRUP
SRL pentru „ Realizare Baza sportiva in satul Siminoc, oras Murfatlar, jud. Constanta
(Amplasamentul fostului stadion sătesc situat pe str. Murfatlar numar propus 1A)
Proiect nr 4 Proiect FN din 2010, întocmit de către SC MATRIX ENGINERING srl pentru Inlocuire
Sistem de încălzire clasic cu Sisteme ce utilizează Energia produsă din surse
Regenerabile la Școala cu Clasele I-VIII „ADRIAN V. RADULESCU” din orașul
Murfatlar, str. Ion Creanga , nr. 25.
Proiect nr 5 - Proiect nr. 46/2010, întocmit de către SC TWINS MANAGEMENT LCN SRL pentru
„Modernizarea unor străzi în orașul Murfatlar” (Str. Ion Barbu, str.Viilor, Str. Salcâmilor,
str. Constantin Brancoveanu, str. I. Ghe. Duca, str. Vasile Alecsandri, str. Constantin
Brâncusi, str. Fântâniței, Str. Daciei si str. Veteranilor în lungime totală de 2, 893.00 km)
Proiecte realizate concomitent cu Actualizarea PUG-ului:
Proiect nr 6 - Proiect nr. 1724/2014 întocmit de către SC ECO TERA Proiect SRL „Reabilitarea şi
modernizarea 26 străzi din orașul Murfatlar”: Speranţei, Bradului, Caişilor, Vişinului,
Matei Corvin, Vasile Pârvan, Intrarea Fantaniţei, Şerpelea, Plopilor, Frasinului,
Maceşului, Nicolae Labiş, Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Avram Iancu, Matei Basarab,
Nicolae Iorga, Amurgului, Portului, Pescaruşului, Minerului parţial, Ciocârliei, Ion
Creangă parţial şi aleile Deversorului, Nufărului şi Macului. (autorizat cu Autorizatia
nr.07 din 08-03-201, aflat in executie/implementare in 2018)
Proiect nr 7 - Proiect nr. 1725/2014 întocmit de către SC ECO TERA Proiect srl „Reabilitarea și
modernizare 13 străzi din satul Siminoc, oraș Murfatlar”: Fântâniţei+prelungire; Unirii,
Secerişului parţial; Horei, Amurgului, Socului parţial, Răsăritului parţial, Mărului,
Cultelor, Cumpenei, Prunului şi Izvorului parţial. (autorizat cu Autorizatia nr. 30 din 0910-2015, aflat in executie aproape finalizat in 2018)
Proiect nr 8 Proiect S.F. nr 7/2015 întocmit de către SC A&C TOPO PROIECT SRL“Reabilitare şi
modernizare Drum comunal DC 27”, proiect care cuprinde și:- Reabilitare Pod pe DC 27
la km 0+533 peste “Canalul magistral de irigaţii, oraşul Murfatlar” cuprins in Proiectul nr
7/2015 întocmit de către SC A&C TOPO PROIECT SRL“,
-Reabilitare şi modernizare Pod pe DC 27 la km 4+265 peste Valea Siminocului, sat Siminoc,
oraşul Murfatlar” cuprins in Proiectul nr 7/2015 întocmit de SC A&C TOPO PROIECT SRL“,

(in anul 2018 se afla in faza de intocmire PT in vederea licitarii lucrarilor de executie)
Proiect nr 9- Proiect nr. 11/2014/22/2014 întocmit de către Asocierea SC DOBROGEA PROIECT srl și SC
STRUCTURAL ING srl pentru “Construire Locuințe pentru Tineri destinate inchirierii, cu regim
de înălțime S+P+2E, 24 u.l. pe str. Alexandru Ioan Cuza, FN, în orașul Murfatlar (proiect realizat
in anul 2017, racordat la retelele edilitare + lucr .exterioare)

2 Vezi in anexa Lista cu identificarea proiectelor
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1.3.5 Suport topografic al Actualizării PUG
Actualizarea bazei topografice a fost realizată în perioada din anul 2014 pana în anul 2019 de
către S.C. A&C TOPO S.R.L. autorizat Bandraburu Aurel pentru teritoriul intravilan al UAT Murfatlar
si de catre S.C. TOPOCAD SERV S.R.L. autorizat Tanase Daniel Nicolae pentru teritoriul extravilan al
UAT Murfatlar, Avizat/Receptionat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara (O.C.P.I.) Constanta
cu Procesul Verbal de Receptie 581/ 19.03.2019.
1.3.6 Legislaţie
Legea 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu toate modificările și
completările ulterioare
Documente legislative conexe:
• Codul Civil.
• Codul Silvic
• Legea 215/2001, republicata in 2007, modificata si completata ulterior, privind Administrația publică locala.
• Legea nr. 18/1991, republicata in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, privind fondul funciar.
• Legea nr.50/1991, republicată in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, privind autorizarea
executării lucrărilor de construcții
• Ordinul MDRL 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
• Legea nr.254/2010privind stabilirea/sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică.
• Legea nr. 10/1995, republicata in 2016, modificata si completata, privind calitatea în construcţii.
• O.U.G. nr. 195 din 22-12-2005, aprobata prin Legea nr. 265/2006, privind protecţia mediului.
• Legea nr. 7/1996 republicata in 2015, modificata/completata, privind cadastrul şi publicitatea imobiliară.
• Legea nr. 107/1996 a Apelor cu modificarile si completarile ulterioare..
• Legea nr. 363/2006 pentru „Aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N)
SECTIUNEA I- Retele de transport”.
• Legea nr. 171 din 4-11-1997 pentru „Aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N) – SECTIUNEA II- Apa”
• Legea nr. 5 din 06-03-2000 pentru„Aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N)
- SECTIUNEA III- Zone Protejate”
• Legea nr. 351 din 06-07-2001 pentru „Aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N) – SECTIUNEA IV- a- Reteaua de localitati”
• Legea nr. 575 din 22-10-2001 pentru „Aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N) – SECTIUNEA a V-a - Zone de Risc natural”
• Legea nr. 33/1994, republicata in 2011, privind Exproprierea pentru cauză de utilitate publică.
• Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
• Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al drumurilor.
• Legea nr.213/1998, modificata si completata, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.
• Legea nr. 422/2001, republicata in 2006, privind protejarea monumentelor istorice.
• Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Convenţiei europene a peisajului, adoptată la Florenţa la 20 oct. 2000.
• HGR nr. 525/1996, republicat in anul 2002, pentru aprobare Regulament General de Urbanism, cu
completările si modificările ulterioare.
• H G R nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor
• OUG nr.12/1998, republicata, modificata si completata, privind transportul pe căile ferate române.
• Ordinul MLPAT 13/N/1999 pentru aprobare Ghid privind Metodologia de elaborare si continutulcadru al Planului urbanistic general, indicativ GP038/99
• Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru aprobarea Precizărilor
privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi a documentaţiilor
tehnice pentru autorizarea construcţiilor.
• Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică
privind mediul de viaţă al populaţiei.
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• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1297/2017 pentru aprobarea Normelor privind încadrarea în
categorii a drumurilor de interes naţional.
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1295/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în localităţile urbane şi rurale.
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane.
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind
proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale.
• Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 129 din 25-08- 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind avizarea şi autorizarea de securitate la incendiu și protecția civilă.
• Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
apărare împotriva incendiilor.
• O.U.G. nr. 28 din 10-04-2013 aprobata prin Legea nr. 89/2015, cu modificarile si completarile
ulterioare, pentru „Aprobarea Programului national de dezvoltare locala”.
• Ordin M.M.G.A. nr. 2/2006 pentru aprobarea Normelor meteorologice privind avizul de amplasament;

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1 - Evoluție
2.1.1. Date privind evoluția în timp a Unitatii Administrativ Teritoriale (U.A.T.) Murfatlar
(Aviz Min. Culturii 168/U/2020)(Vezi Studiul Istoric si Studiul Istoric- Arheologic)

Prezența comunităților umane pe teritoriul administrativ al localității Murfatlar este datorată de
existența în zonă a unor resurse favorabile locuirii. Influența cea mai importantă asupra dezvoltării
așezărilor în zonă a avut-o Valea Carasu, cea mai importantă arteră de comunicație între Marea Neagră
și Dunăre. În epocile pre- și protoistorice pe Valea Carasu și pe tributarii săi dinspre Nord se dezvoltă
așezări importante, începând din paleolitic și până în cea de-a doua epocă a fierului.
Evenimente istorice in teritoriul UAT Murfatlar
(Extras din Studiul Istoric de fundamentate intocmit de PFA Arh. Bubulete Doina-Mihaela)

Parcursul istoric al așezărilor componente ale actualului oraș Murfatlar este direct legat de
evoluția regiunii Dobrogea, implicit de sistemul teritorial Dunărea de Jos-Marea Neagră. Caracteristicile
geografice ale amplasamentului particularizat indică situarea celor două localități actuale pe cea mai
scurtă rută de legătură danubiano-pontică, constituită între Constanța și Cernavodă, respectiv anticele
cetăți Tomis și Axiopolis. Acest fapt s-a datorat Văii Carasu la capătul căreia se situează așezarea
Basarabi și care, având apă până în secolul al XIX-lea și constituind astfel o cale navigabilă pentru
ambarcațiuni mici, asigura legături până în dreptul actualului oraș Medgidia. Legăturile dintre spațiul
pontico-mediteraneean cu teritoriul geto-dacilor din Câmpia Dunării și chiar din Carpați au devenit
(după o perioadă de manifestare sporadică), permanente în perioada romană și bizantină, când întregul
teritoriu aferent capătă un însemnat caracter militar, cu semnificativ rol de apărare. Pe de o parte se mai
poate menționa apropierea de drumul central dobrogean dintre Marcianopolis și Noviodunum, cât și
rezervele naturale de cretă din zonă, acestea din urmă constituind o serioasă rezervă de material de
construcție. Importanța poziționării geografice este evidentă mai ales în perioada medievală timpurie
când valurile de apărare trans-dobrogene atrăgeau așezări în preajmă, precum și în perioada ocupației
otomane când era cunoscut târgul important de la Karasu (Medgidia).
Mărturii bizantine din secolele VI-VII arată că provincia Dobrogei (Scythia Minor) a trebuit să fie
apărată de popoarele migratoare, inclusiv cele târzii (pecenegii, uzii, tătarii, mongolii, oglonii, noianii, avarii)

Cele trei valuri de apărare (valul mic și valul mare din pământ și valul de piatră) aparținătoare
epocii feudale timpurii (secolele X-XI) poartă pe alocuri, însemne ale unor organizări și conducători,
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ceea ce arată o organizare a provinciei încă din secolele IX-X (ex.: inscripția "Jupan Dimitrie",
"Dobrotici și fratele său Teodor").
În secolele XIV-XV populația dobrogeană făcea parte în mod evident din spațiul carpatodunărean-pontic și înainte și după formarea statelor românești. Mircea cel Bătrân era stăpân în
Dobrogea în anul 1388, la 23 noiembrie 1406 el intitulându-se: "Io, Mircea, mare voievod și Domn, cu
mila lui Dumnezeu stăpânind și domnind toată țara Ungro-Vlahiei și părțile de peste munți, încă spre
părțile tătărăști și Almașului și Făgărașului, Herțeg și Banatului de Severin, domn de amândouă părțile
de peste toată Dunărea și până la Marea cea Mare și cetății Dârstorului stăpânitor".
După moartea lui Mircea și a fiului său Mihail, turcii reușesc cucerirea Dobrogei în perioada
1445-1462. Cu toate succesele sporadice ale domnitorilor români (Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mihai
Viteazul) regiunea rămâne cucerită, dar populația românească persistă datorită credinței ortodoxe și
conștiinței etnice (oierii transilvăneni în transhumanță o împrospătau continuu).
"Elementul cel mai numeros care a populat Dobrogea între veacurile XV şi XIX, imprimându-i
un caracter particular în ceiace priveşte dezvoltarea ei, şi care a lăsat un foarte mare număr de numiri
topice cu caracter special turanic, este elementul musulman tătaro-turc.
Aşezarea acestui element în ţinuturile dobrogene nu este decât un fragment din marea operă de
colonizare care s'a făcut în peninsula balcanică, după ce formaţiunile politice creştine şi-au pierdut
independenţa lor, fiind substituite de noua putere otomană. Această colonizare a fost mai puternică în
regiunea Bulgariei răsăritene şi a litoralului Mărei-Negre, întinzându-se astfel şi asupra Deliormanului
şi Dobrogei până la gurile Dunării.” (Arbore, 1920)
Locuitorii provinciei au devenit supuşi ai imperiului şi subordonaţi legilor islamice. Modelul
administrativ otoman oferea însă o stabilitate generatoare de autonomie, pe care creştinii au tolerat-o
relativ bine. Problemele erau create doar de războaiele care conduceau des la refacerile vetrelor şi la
slăbirea încrederii în capacităţile administraţiei tot mai afectate de corupţie.
Chiar dacă există controverse pe tema denumirii așezării Murfatlar, ea pare să fi existat și
semnificat "urmașii lui Murfat" sau "satul Murfatlar". Legenda numelui se leagă de personajul turc
Murvet (Murut) al cărui nume se traduce prin "om generos" și căruia, locuitorii valahi i-au spus Murfat.
Fiul său a fost creștinat, iar fiicele acestuia s-au căsătorit cu români din zone valahe. Fiind staroste al
așezării, satul a devenit Murfatlar, așezarea luând ființă prin anul 1814 când își întemeiază aici un
sat, 12 familii de tătari. Din 1855 se cunoaște prima sa atestare documentară, iar în 1856, după
Războiul Crimeii se stabilesc aici 80 de familii de tătari crimeeni. Strategia otomană de refacere a
pierderilor provocate de conflictele epocii a inclus şi aşezarea organizată a etniilor turcă şi tătară,
colonizarea fiind facilitată de imigraţia unui mare număr de musulmani proveniţi din stepele Mării
Negre ce au folosit zona ca loc de stabilire sau numai de refugiu temporar. Majoritatea tătarilor s-au
refugiat în Bulgaria în perioada războiului ruso-turc. Pe de altă parte, cucerirea independenţei de
către români, în urma războiului din 1877-1878 cauzează mari migrări turce datorită asupririi ruse şi
bulgare asupra populaţiei locale. După revenirea Dobrogei la România au fost colonizați români din
stânga Dunării. Până în 1910 s-a produs un adevărat exod spre Anatolia, astfel încât în anii 1935-1937
teritoriul Dobrogei a pierdut aproape complet populaţia turcă.
Primele decenii ale secolului al XX-lea reprezintă o perioadă prosperă pentru Dobrogea, implicit
pentru Murfatlar, dar războaiele balcanice din 1912-1913 și apoi, primul război mondial produc grave
distrugeri. După aproape 40 de ani de la eliberarea de sub stăpânirea otomană, regiunea, inclusiv
localitatea Murfatlar sunt incendiate și rămân cu o populație decimată.
Anul 1924 aduce și el o mare catastrofă. În 29 august are loc o aglomerare de nori cu
descărcări de ploaie care inundă tot, pustiind complet comuna Murfatlar (nivelul apei atinsese 2,5 – 4
m). Tot ce se afla în stânga șoselei a fost inundat, s-au prăbușit sau avariat case, mai mulți oameni au
murit sau au rămas fără case. În deceniul 3 al secolului al XX-lea viața revine treptat la normal.
După al Doilea Război Mondial, în afara pierderilor generale au loc: reforma agrară,
împroprietărirea celor ce au luptat pe front, naționalizarea fabricilor și micilor ateliere, se fac
obligatoriu întovărășiri și cooperativizare. În anii 1953-1961, Stațiunea de Cercetări Viticole
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înființată se amplifică cu o cramă și laboratoare moderne, odată și cu realizarea Combinatului de
vinificație din cadrul I.A.S.
Urmare a 30 de ani de când se întrerupseseră lucrările canalului Cernavodă – Medgidia - Poarta
Albă – Midia la care se lucrase în regim de muncă forțată și chiar exterminare a unor deținuți politici,
lucrările se reiau. În 1973 se pune problema realizării Canalului Dunăre-Marea Neagră, iar în 1974 se
decide racordarea acestuia pe traseul celui vechi până la Poarta Albă, cu folosirea condițiilor naturale ale
Văii Carasu, respectiv traversarea platoului dobrogean prin Basarabi și Straja. Lucrările generale
reîncep în 1976, iar în 1978 ajung la Basarabi unde, din cauză că traseul canalului trebuie să treacă prin
mijlocul comunei se demolează o jumătate de așezare, inclusiv calea ferată care trebuie reamplasată.
Inaugurarea canalului s-a produs la 26 mai 1984 și odată cu această finalizare, localitatea Basarabi
devine port pe marea magistrală de navigație. În 1989 Basarabi a fost declarat oraș.
Evolutia statutului administrativ si functional al localitatilor din componenta UAT Murfatlar
(Extras din Studiul Istoric de fundamentate intocmit de PFA Arh. Bubulete Doina-Mihaela)

Pentru perioada secolelor XII-XV există puține documente, dar din perioada de cinci sute de
ani (secolele XV-XIX) când teritoriul dobrogean era sub stăpânire turcească existența celor două
localități este confirmată de diverse evidențe fiscale (impozite și biruri) și note de călătorie.
Așa cum se preciza în capitolul 2, subcapitolul 2.2, așezarea Murfatlar s-a întemeiat în anul
1814, prima atestare documentară datând din 1855. Populată în principal de tătarii crimeeni stabiliți
cu un an mai târziu, localitatea exprima aerul vieții pastorale, chiar dacă ea găzduia și o garnizoană
turcească. Majoritatea acestor locuitori au fost înlocuiți cu români după retragerea tătarilor și, mai ales
după revenirea Dobrogei la România. Conservarea numelui de Murfatlar s-a produs până în 1924 când sa schimbat în Basarabi. Noua denumire s-a păstrat până în 1965 și după 10 ani, în 1975 revine la
Murfatlar. Schimbarea în Basarabi se petrece iar, în 1975 după care, în anul 2007 revenirea la Murfatlar
pare a fi definitivă. În documentele cunoscute din perioada otomană sunt menționate denumirile
consecutive: Murad-Sofu, Büyük Murvatlar, Murvat Kabir, iar călătorul Evlia Celebi, care a străbătut
Dobrogea la mijlocul secolului al VII-a îl denumește Murfatlan. În 1878 așezarea a trecut sub
administrare românească, sub numele Murfatlar.
Din descrierile căpitanului M.D.Ionescu (1904) constatăm transformări pozitive ale comunei
Murfatlar la sfârșitul secolului al XIX-lea, determinate probabil, mai ales de dezvoltarea rețelelor de
comunicație (prima linie de cale ferată din Imperiul Otoman, construită de englezi între Cernavodă și
Constanța în 1860, cu traseu și gară în Murfatlar și șoseaua Constanța – Ostrov).
Comună rurală în județul Constanța, plasa Constanța, Murfatlar avea, în 1897, ca vecini în
teritoriul său administrativ: la sud – comuna Alacap, la est – comuna Osmanfacâ și la vest - comuna
Bülbül. Sprijinită de accesul la calea ferată, economia locală era în plină dezvoltare, bazată considerabil
pe importuri și exporturi, chiar dacă ocupația de bază a locuitorilor era agricultura (Dănescu, 1897)
În 1901, în Marele Dicționar Geografic al României găsim următoarele precizări:
"Murfatlar, com. rur. în jud. și pl. Constanța, situată în partea de E. a județului, la 20 kil. spre V. de
orașul Constanța, capitala lui, și în cea de V. a plășei, la 23 kil. spre S. de satul Cara-Murat, reședința
ei. Se mărginește la N. cu com Ala-Capî, pl. Medjidia; la S., cu com. Osman-Facî, pl Mangalia; la E.,
cu com. Omurcea; și la V., cu com. Biulbiul, pl. Mangalia. [....] Este formată dintr-un singur căturn,
Murfatlar, așezat în valea Cara-Su, pe stânga căei ferate Constanța-Cernavodă, unde are și o stație,
între dealurile Murfat la V. și Gherme-Bair la N.-E. [....] Căile de comunicație sunt: Calea ferată
Constanța - Cernavodă ce trece pe lîngă sat, avînd și o stație în comună; apoi drumuri comunale și
vecinale la Chiuciuc, Mufat, Alcapî, Omurcea, Biulbiul, Osman-Facî, Nazîrcea, Ende-Car-Chioi."
În anul 1916, comuna era formată doar din satul Murfatlar și aparținea de plasa Medjidia.
În anul 1930, comuna Murfatlar era o unitate administrativă mare care avea în componență:
satul de reședință, Chiostel (Castelu), Docuzol (Cuza Vodă), Nazarcea (Galeșu), Caratai (Nisipari),
Alacap (Poarta Albă), Siminoc, Valea Dacilor, Omurcea (Valea Seacă), Valul lui Traian.
Satul Siminoc a purtat vechi denumiri turcești: Küçük Murfat, Murvat Sagâr sau Turc
Murfat. El a făcut parte din comuna Bülbül (Ciocârlia de azi) din plasa Medgidia, ca o așezre
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modestă. Din aceasta comună mai făceau parte alături de Turc-Murfat și cătunele Buiuc-Bülbül, CuciucBülbül și Enda-Cara-Chioi. Interpretări diverse asupra numelui său oscilează între numele plantei ce
populează din plin zona sau traducerea ideii de "Poarta lui Dumnezeu". A luat ființă în perioada de
stăpânire otomană a regiunii dobrogene, fără a se cunoaște cu precizie data reală de atestare.
"Murfat, sat, în jud. Constanța, pl. Medjidia, căt. com. Biulbiul, situat în partea S.-E. a com.,
la 5 kil. spre N. de căt. de reședință, pe valea Murfat-Ceair."( Lahovari, Brătianu, Tocilescu, 1901).
În 1916, satul Turc Murfat făcea parte din comuna Alacap (Poarta Albă) din plasa
Medjidia și era populat în mod dominant de români care stăpâneau și cea mai mare suprafață de terenuri.
Trebuie menționat că la finele secolului al XIX-lea, județul antebelic Constanța era compus din 5
plăși: Constanța, Mangalia, Medjidia, Hârșova și Silsitra Nouă. Județul avea 7 comne urbane (Constanța,
Medjidia, Cernavodă, Hârșova, Mangalia, Cuzgun și Ostrov) și 73 comune rurale conținând 301 sate.
Stabilirea structurii teritorial-administrative a județului Constanța consfințește, în anul 1926,
includerea în comuna Murfatlar a satului Siminoc, denumirea înlocuind-o pe cea de Turc Murfat.
Prin această împărțire teritorial-administrativă, comuna Murfatlar făcea parte din plasa Medjidia.
În perioada interbelică, județul Constanța a fost inițial organizat în patru plăși (Dunărea,
Mangalia, Ovidiu și Traian). La recensământul din 1930 satele Basarabi și Siminoc se aflau în plasa
Ovidiu. Ulterior, teritoriul județului s-a reorganizat în șapte plăși (Dunărea, Ferdinand, Mangalia, Negru
Vodă, Traian, Medgidia, Cernavodă), în care șapte localități aveau statut de localități urbane (Constanța
– cu statut de municipiu, reședință de județ și comunele urbane/orașe: Carmen-Sylva, Techirghiol,
Mangalia, Medgidia, Cernavodă și Hârșova). Comuna Basarabi era, în 1938, parte componentă a
plasei Medgidia.
Între 1950 - 1952 România a fost împărțită administrativ după model sovietic. având regiuni și
raioane. Între 1952 și 1960 numărul de regiuni s-a micșorat, dar menținerea regiunii Constanța a făcut ca
aceleași sate să rămână parte din Raionul Medgidia, Regiunea Constanța.
Legea nr. 2/16 februarie 1968 privind reorganizarea administrativ teritorială a teritoriului
Republicii Socialiste România a consfințit existența județului ca entitate administrativăc, comuna
Murfatlar (compusă din satele Murfatlar și Siminoc) fiind componentă a județului Constanța.
Prin Legea nr. 2/1989 privind îmbunătățirea organizării administrative a teritoriului Republicii
Socialiste România se consfințește trecerea comunei Basarabi în categoria de oraș. În 2007, Camera
Deputaților prin Legea 370/2007 a decis revenirea la denumirea Murfatlar, act publicat în Monitorul
Oficial pe 21 decembrie 2007.
În privința evoluției profilului funcțional al comunei devenită treptat oraș, dincolo de creșteri,
descreșteri și raportări la diverse situații obiective (reorganizări administrativ-teritoriale, ample lucrări
de comunicații la nivel regional sau național, creșteri naturale ale populației, descreșteri generate de
fenomene de migrație a unor segmente etnice, urmări ale unor conflagrații sau ale unor fenomene
naturale distructive) se constată o spectaculoasă tranziție a Murfatlarului de la statutul pasiv de satgarnizoană la cel dinamic de oraș agro-industrial port (în care, atât perpetuarea ocupațiilor agricole,
cât și construirea unui port pe Canalul Dunăre- Marea Neagră au jalonat transformări de fond).
Pe de o parte trebuie amintită contribuția marelui om politic Mihail Kogălniceanu, după
anul 1878 (al obținerii independenței de sub dominația otomană) care, atașat fiind de regiunea Dobrogei
și-a mutat reședința de vară în Constanța pentru a declanșa un program experimental de dezvoltare a
agriculturii în Murfatlar (aclimatizarea unor specii noi de grâu și creșterea producției cerealiere) și
pentru a organiza o fermă model în zona de nord-est a traversării canalului actual (din păcate, nefiind
construită cu materiale durabile, investiția nu a rezistat).
Pe de altă parte este de consemnat că realizarea/finalizarea Canalului Dunăre-Marea Neagră
în perioada 1976-1984 a avut o contribuție determinantă, pozitivă și negativă deopotrivă, asupra
Murfatlarului. Această investiție spectaculoasă a generat în fapt, tranziția comunei către un "oraș
cu deschidere spre lume", dar a secționat teritoriul ocupat de satul Murfatlar/Basarabi,
provocând destructurarea unui centru rural, strategic amplasat pe căi de comunicație regionale
istorice, relocări traumatizante ale populației autohtone, fragmentarea contradictorie a unui
centru/organism urban printr-o cale spectaculoasă de transport naval și marcând astfel una din
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cele mai puternice transformări antropice ale unui peisaj constituit. Afectarea s-a produs atât la
nivelul cadrului construit al zonei centrale ce aparținea fostei comune (cu eliminarea din fondul construit
a mai multor locuințe, dar și a principalelor dotări reprezentative), cât și la nivelul cadrului natural, în
condițiile în care s-au transformat, atât fosta Vale Carasu, amenajată ca luciu de apă, cât și partea de
defileu de la sudul localității.
Destructurarea teritorială a intravilanului orașului Murfatlar prin secționarea centrală amintită a
permis ulterior, după 1990, extinderi spre extravilan ale suprafețelor construite (constituind astfel
intravilane cu 25 (21 rămase), respectiv 10 trupuri), precum și ale unor rețele de drumuri și utilități și
reamenajarea centrului civic pe un plan urbanistic prestabilit, ca tendință de manifestare explicită a
statutului de oraș (menținut prin Decretul Lege nr. 38/1990).
Evolutia structurii etnice si a apartenentei religioase a populatiei. Evolutia ocupatiilor
locuitorilor, ocupatii traditionale persistente.
(Extras din Studiul Istoric de fundamentate intocmit de PFA Arh. Bubulete Doina-Mihaela)

Sub dominația otomană, în Dobrogea populația predominantă a fost de români și bulgari, supuși
imperiului și plătitori de haraci, dar și de mocani (români veniți din Ardeal, Țara Românească sau
Moldova) care erau parțial scutiți de aceste impozite. Mai existau tătari, turci, evrei, armeni, găgăuzi,
greci și țigani. Din anul 1840 au fost colonizați germani. Aceștia proveneau din Basarabia și din Sudul
Rusiei. Se menționează în surse istorice că în 1763, Împărăteasa Ecaterina a II-a a adus emigranți de
origine germană să colonizeze Rusia, apoi, din 1814, Țarul Alexandru I a colonizat Basarabia cu
germani, oferindu-le înlesniri și libertăți. Încercarea ulterioară de rusificare a acestei populații a
determinat emigrarea etnicilor germani către Dobrogea unde au și întemeiat o serie de sate.
Conform Marelui Dicționar Geografic al României (1901), la sfârșitul secolului al XIX-lea,
Murfatlar avea 343 locuitori (77 familii cu 266 membri), dintre care 186 bărbați și 157 femei. 317 erau
cetățeni români, iar 26 erau supuși străini. Din punct de vedere confesional erau 201 ortodocși, 122
musulmani, 13 catolici și 7 de alte religii.
În secolul al XIX-lea, actualul sat Siminoc era locuit de o majoritate de turci, la începutul
secolului al XX-lea fiind locuit de români și tătari.
În anul 1902, populația Murfatlarului crescuse la 298 români, 33 supuși români,
11 supuși
turci, 28 supuși tătari, 6 bulgari, 6 supuși bulgari, 62 greci, 24 supuși greci, 4 armeni, 8 supuși armeni, 9
supuși italieni, 27 supuși austro-ungari, 1 supus sârb și 2 supuși polonezi. Existau 432 ortodocși, 37
catolici, 12 gregorieni și 184 musulmani.
La recensământul din anul 1930 erau 1502 locuitori în Murfatlar. Dintre aceștia 936 erau
români, 268 turci, 96 tătari, 59 germani, 44 țigani, 27 armeni, 24 greci. Din punct de vedere confesional
erau 1047 ortodocși, 371 musulmani, 47 luterani, 19 armeni gregorieni, 13 romani-catolici. Mai existau
și locuitori de etnie germană și de religie evanghelică. În satul Siminoc erau 365 locuitori.
Între 1916 și 1922 se înregistrează scăderi ale numărului de români, turci, greci, armeni, evrei,
italieni, țigani, dar crește numărul de germani.
Fondul Prefecturii arată că, în 1938 comuna avea 509 bărbați capi de familie (români, tătari,
germani, bulgari, armeni,italieni), cu diferite meserii și mai existau 92 familii de coloniști veniți după
1920 din Vâlcea, Sălaj și Mehedinți. S-au produs ulterior mai multe emigrări de familii în Turcia.
La recensământul din 1941, Murfatlar se numea Basarabi și număra 327 clădiri și 1.888
locuitori, iar satul Siminoc avea în anul 1941 un număr de 102 clădiri și 484 locuitori populație
statornică, în creștere față de situația recenzată în anul 1930.
Mult mai târziu, recensământul din anul 1992 precizează că populația orașului Basarabi era de
10742 locuitori (9728 în Basarabi și 1014 în Siminoc). O majoritate covârșitoare erau ortodocși,
existând apoi musulmani, romano-catolici, greco-catolici, reformați, presbiterieni, creștini de rit vechi,
baptiști, penticostali, adventiști, mozaici, etc.
La recensământul din anul 2002 erau în oraș 10857 locuitori dintre care 9801 români, 705 tătari,
272 țigani, 62 turci, 9 lipoveni, 5 maghiari, 2 bulgari și 1 german. Erau 9694 ortodocși, 771 musulmani,
249 penticostali, 78 baptiști și 31 romano-catolici.
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Recensământul din 2011 arată că pe teritoriul administrativ al orașului Murfatlar se aflau 9634
locuitori (populație stabilă echilibrată, în scădere față de precedentul recensământ), din care 4805
bărbați și 4829 femei, respectiv 1570 clădiri de locuințe. Ca religie s-au înregistrat 8523 ortodocși, 34
romano-catolici, 4 reformați, 64 babtiști, 246 penticostali, 22 adventiști de ziua a șaptea, 698 alte religii,
3 fără religie, 3 atei, 35 religie nedeclarată.
Privitor la așezămintele și monumentele religioase sunt consemnate:

Existența unei geamii la începutul secolului al XX-lea când Murfatlar avea statut de comună cu
"case higienice și solide" (Ionescu, 1904), primărie, școală, locuința proprietarului moșiei, etc.;

Persistența unui singur locaș de cult (geamie) menționată în 1901 în Marele Dicționar Geografic
al României;

Semnalarea de către Grigore Dănescu, autorul Dicţionarului geografic, statistic, economic şi
istoric al judeţului Constanţa (1897) necesitatea unei biserici ortodoxe în comună;

Existența unei geamii cu 2 hogi, construită din 1870, cu ajutorul corizațiilor credincioșilor;

Construirea în 1903, cu contribuția locuitorilor, a bisericii parohiale cu hramul "Sfânta
Maria/Nașterea Maicii Domnului", realizată din piatră; deservită de un preot seminarist; ea a fost
devastată în timpul Primului Război Mondial, dar până în 1922 nu fusese reparată; în 1936 se afla în
stare bună și era frecventată și de credincioși italieni și de sectanți; în 1940, din cauza cutremururlui este
avariată turla din cărămidă, dar se reface și biserica este resfințită în 1943;

Existența în Murfatlar, în 1922, a unui cimitir ortodox și a unuia musulman, îngrădite;

Existența în 1922 și în Turc Murfat (Siminoc) a unui cimitir ortodox și a unuia musulman
(ambele îngrădite), fără consemnarea vreunui locaș de cult;

Sfințirea în aprilie 1943 a unei troițe ridicate de Direcția Școlii de agricultură în memoria celor
căzuți în război;

Demolarea, cu ocazia realizării Canalului, a vechii geamii și construirea unei geamii noi în 1980;

Sfințirea celei de-a doua biserici creștin-ortodoxe din Murfatlar, în anul 2003 (cu hramul
"Sfinților Împărați Constantin și Elena");

Edificarea în 2014-2015 a Mânăstirii "Sfântul Teotim" pe o colină din apropierea Ansamblului
rupestru din zona carierei de cretă;

Edificarea, după 1990, cu ajutoare externe, a unei biserici baptiste și a uneia penticostale.

Cu ocazia unor lucrări de decopertări la cariera de cretă pe Dealul numit Tibişir (in traducere de
creta), în anul 1957 s-au descoperit săpate în stâncă, bisericuţe rupestre, galerii cu lăcaşuri pentru
morminte, locuinţe de suprafaţă construite din blocuri de cretă pe terasele formate din umplutura de
steril. Arheologii au stabilit că este un ansamblu rupestru – o străveche aşezare omenească. Aceasta a
fost considerata ca reprezintă prima atestare a unei aşezări locuite pe teritoriul oraşului.
Această descoperire arheologică atestă existenţa acestei localităţi înainte de anul 992 e.n., deci, cu o
vechime de 1200 de ani.
Prin amplasamentul ei, localitatea era la aceea epocă în drumul popoarelor migratoare, aşa
putându-se interpreta motivele pentru care încăperile, care trebuiau să se menţină timp îndelungat, au
fost săpate în masive de cretă spre a nu fi distruse.
Un aspect particular al istoriei așezărilor Murfatlarului este legat și de toponimiile din Dobrogea.
Profesorul Gheorghe Brătescu arăta în anul 1913 că populația românească se afla în proporție de 53%, în
timp ce toponimele românești reprezentau doar 33%.
"În Dobrogea vechea schimbare a toponimiei este obligatorie. Această operă trebuie pregătită
de specialiști cu toată seriozitatea și nu lăsată pe mâna unor organe admnistrative provinciale care nu
au nici bunul simț și nici pregătirea necesară spre a găsi criteriile după care să se orienteze. [.....] noile
denumiri trebuie să întrunească Adevărul cu Frumosul și cu ușurință în rostire, să se îmbine
originalitatea cu caracterul național." (Brătescu, 1913)
Privitor la tradițiile ocupaționale ale populației se pot menționa: creșterea cailor pe la începutul
secolului al XIX-lea, dar mai ales a oilor, până la începutul secolului al XX-lea (existau mari suprafețe
de pășuni, iar dările pentru Înalta Poartă se plăteau cu lână, miei și cai și, mai rar cu ceară și miere).
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Mențiunilor lui M.D.Ionescu privind compoziția etnică a populației din Murfatlar, de la începutul
secolului al XX-lea li se asociază cele privitoare la ocupațiile acesteia. Sunt amintite: agricultura,
creșterea albinelor, creșterea vitelor și, mai ales cărăușia. O activitate deosebită s-a legat, după 1886,
respectiv 1887, când s-au înființat: plantația Murfatlar, respectiv pepiniera Murfatlar, cu arbuști și puieți
pentru împăduriri (rămase mai târziu neîngrijite). Din domeniul serviciilor se cunoaște activitatea
curierilor poștali călare, iar din sectorul meseriilor sunt amintiți fierari și tinichigii, apoi, după 1896,
lucrători în cariere de piatră și nisip, deveniți treptat, mineri de suprafață. "Industria" era consemnată
prin prezența unei mori de vânt, a unei mici fabrici de ciment (din 1902, a lui Ernest Manuel), iar după
1922 și a unei fabrici de măcinat tibișir (ulterior dezafectată și licitată).
După 1916 populația era ocupată îndeosebi cu cultivarea de cereale, dar treptat se dezvoltă din
nou și creșterea animalelor (în special ovine, dar și bovine, cabaline și porcine). În afara dotării
comunei cu mașini de semănat, de treierat, de secerat, mașină de teren, de curățarea semințelor și
prepararea nutrețurilor și multe care și căruțe, se mai consemnează desfășurarea zilnică a unui târg de
cereale. Interesant este că se înregistrează și mai multe "stabilimente publice: 3 cârciumi complecte, 3
numai cu vin, 9 băcănii, 4 magazine cu manufactură, 3 ferării, o lemnărie, 3 cizmării, 3 croitorii, 3
brutării, 3 măcelării și o zarzavagerie".
Murfatlar avea mai multe cariere, din care, în 1922 erau exploatate: una de piatră (a statului) și
una de nisip (proprietar N. Catonescu).
Anul 1907 devine un an de referință pentru înființarea primelor plantații organizate de viță de
vie, la "inițiativa precursorilor științei viticole românești: George Nicoleanu și Vasile Brezeanu".
(Mujdaba, Mihai, Ionescu, 1977). Începând cu 1913, marca podgoriei Murfatlar devine cunoscută. Din
1938 vinurile de Murfatlar devin vinurile Casei Regale, dată fiind medalierea lor din 1934 – Barcelona,
1936 – Paris și 1937 – New York.
În perioada interbelică, principala ocupație a locuitorilor era cărăușia la diverse ferme locale
(Școala agricolă, Pepiniera Regală). Principalele întreprinderi din comună menționate în anul 1938
erau: o fabrică de tors lână, 3 fabrici de măcinat cretă, o moară, o cărămidărie, o cășărie, o brutărie,
o fabrică de sifoane și limonadă, 2 manufacturi de băcănie, acompaniate de 3 cafenele, 5 cârciumi, o
bancă, un atelier de croitorie, o cizmărie, 3 fierării, un chioșc de ziare și o farmacie. În Enciclopedia
României sunt consemnate și agenția specială de poștă, telefon, telegraf și un dispensar de stat.
După al II-lea Război Mondial au loc: reforma agrară și se împroprietăresc luptătorii din
război, dar și naționalizarea fabricilor și micilor ateliere, întovărășirile forțate și apoi colectivizarea/
cooperativizarea care se va încheia în 1957.
Activitatea dominantă rămânea agricultura (cultura cerelelor și creșterea animalelor), munca
desfășurându-se mai ales în C.A.P. Se crease și o tradiție a învățământului agricol. Alți locuitori erau
navetiști la fabrici din Medgidia și Constanța. Mai rămăseseră proprietari de animale și de terenuri cu
viță de vie și un islaz comunal.
În perioada 1958-1961 s-au construit în cadrul I.A.S., Combinatul de vinificație (cu un muzeu al
viticulturii amenajat ulterior) și Stațiunea de Cercetări Viticole cu o nouă cramă cu laboratoare moderne
și apoi o sală cu trofeele obținute din podgorie. Sunt aclimatizate soiuri noi de viță de vie, sunt
amenajate terase pe dealurile de calcar și se realizează o școală de viticultură.
Periodic, activitățile umane ale comunei au fost afectate de catastrofe naturale (inundații, mai
ales cea din 1924, perioade aspre de secetă), dar și de războaie.oamenii au găsit resurse de refacere a
pierderilor, iar între cele două războaie mondiale s-a înregistrat chiar un spor demografic, fiind mai
multe nașteri decât decese.
În 1966, în comuna Murfatlar funcționau: o exploatare minieră, o fabrică de cretă, o unitate de
umplut sifoane, o brutărie și 2 cazane de făcut țuică, o întreprindere agricolă de stat, 2 cooperative
agricole de producție și o întreprindere experimentală. În anii 1970-1971, profilul economic al
comunei continua să fie agricol, ponderea semnificativă fiind deținută de culturi: cereale (porumb, grâu),
floarea soarelui, legume și cartofi. Existau pășuni și fânețe naturale, vii și livezi, precum și un fond forestier.
Economic și social, cea mai mare transformare a comunei a fost generată de reluarea
lucrărilor de realizare a canalului Dunăre-Marea Neagră. Lucrările sale, începute cu mai bine de 30
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de ani în urmă, la care fuseseră folosiți în regim de muncă forțată și exterminare, mii de deținuți politici,
începuseră pe traseul Cernavodă-Medgidia-Poarta Albă-Midia urmau să racordeze canalul pe traseul
celui vechi până la Poarta Albă, utilizând apoi condițiile naturale pe care le oferea Valea Carasu și
traversând platoul dobrogean prin Basarabi și Straja. Lucrarea ajunge în 1978 pe teritoriul comunei
Basarabi și se impune demolarea aproximativă a unei jumătăți din acesta, urmând ca trecerea
canalului să fie asigurată chiar prin miezul ei. Demolările produc mari nemulțumiri populației (îndeosebi
celei mutate forțat) și în perioada 1980-1982 se lucrează intens, mulți locuitori din comună fiind și ei
angajați pe șnntierul respectiv. Canalul este finalizat și se inaugurează în anul 1984. Portul Basarabi este
amplasat favorabil pentru Zona Liberă ce va fi înființată în 1997. În anul 1989, comuna Basarabi a
devenit oraș agro-industrial port, împărțit în două de albia canalului.
După 1990, Combinatul de Vinificație și Fabrica de cretă s-au privatizat, iar numărul de lucrători
a crescut. În perioada actuală Combinatul derulează o activitate mai redusă.
O importanță aparte s-a acordat educației în Murfatlar. Dacă în anul 1897 nu se consemna
existența vreunei școli, se menționează înființarea unei grădinițe în 1905, cu definitivarea programului
în 1916. Educația se continua într-o școală cu 5 clase instituită în 1898-1899 și stabilită într-un local
construit în 1913 (deși se pare că localul exista din 1904). În 1916 exista și un institut particular cu un
profesor. Școala și grădinița au fost devastate în timpul Primului Război Mondial și au fost refăcute în 1922.
În deceniul 7 al secolului al XX-lea existau 4 grădinițe și 2 școli generale
În anul 2000 funcționau 3 grădinițe si 3 școli (cate una în Siminoc) și un liceu în Basarabi.
Se mai poate specifica existența perpetuată a unor fântâni (tradiționale din piatră).
O mare parte a obiceiurilor și tradițiilor locale sunt legate de sărbătorile religioase importante
(Paște, Înălțarea Domnului, Sânzienele, Nașterea Maicii Domnului, Crăciun, anul Nou, etc.). De
asemenea sunt sărbătorite: Ziua Eroilor, Ziua veteranilor de război, Ziua Imnului Național, Ziua
Drapelului, Ziua Armatei Române, Ziua Națională și Zilele Orașului Murfatlar (8-9 septembrie).
Sărbătoriri speciale sunt: Gurbanul viilor, ritual de protecție a podgoriilor și serbarea
câmpenească tradițională tătărească Tepreș unde se prezintă dansuri specifice, competiții de lupte
Kureș și prezentări de produse culinare tătărești.
2.1.2 Caracteristici semnificative ale teritoriului UAT, repere în evoluţia spaţială a UAT
Limita teritoriului administrativ al UAT Murfatlar are o forma neregulată iar conform PUG
pr. 3/2000 avea o suprafaţă de 6668Ha şi un perimetru de 50.993,21 m avand in vedere măsurătorile
efectuate la bornarea acestuia în 1998, diferita de suprafaţa 6687Ha inregistrata in evidentele
O.C.A.O.T.A. Constanta si cea a Direcţiei Judeţene de Statistică Constanţa cu 6.686 ha (din care
suprafaţa agricolă ocupa 4.984ha reprezentând 74,50%). Suprafața Avizata/ Receptionata de O.C.P.I.
Constanţa cu P.V. de Receptie 581/2010, după Actualizarea bazei topografice, este de 6667 ha
(6666,52ha) iar lungimea perimetrului de 52318,010m.
Orașul Murfatlar este situat în partea centrală a judeţului Constanța, la circa 18 km distanţă
faţă de orașul Medgidia și la circa 20 km de municipiul Constanța (reşedinţa de judeţ). Localitatea
Murfatlar s-a numit Basarabi între 1924-1965 și 1975-2007. Coordonatele geografice sunt:
44°10′25″N 28°24′30″E. Se află în Podișul Carasu (Podișul Dobrogei de Sud) la o altitudine de 50 m.
Vecinatatile teritoriului administrativ (UAT) Murfatlar sunt :
 La NORD-comuna Poarta Albă și Municipiul Medgidia
 La EST –comuna Valul lui Traian
 La SUD-comunele Baraganu şi Ciocârlia
 La VEST- oraşul Medgidia și comuna Ciocârlia.
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2.1.3 Evoluţia localitatilor după 1990
Evolutia teritoriilor intavilane (formele intravilanelor, distributia retelelor stradale, parcelar,
fond construit, spatii libere, functionalitate, perceptii vizuale).
(Extras din Studiul Istoric de fundamentate intocmit de PFA Arh. Bubulete Doina-Mihaela)

Unitatea administrativ-teritorială actuală Murfatlar are o formă neregulată (aproape "stelară").
În interiorul său, cele două așezări: Murfatlar și Siminoc se prezintă ca așezări mononucleare de
dimensiuni diferite, înconjurate de diferite trupuri mici, relativ dispersate. Vatra Murfatlar are o
suprafață de 381,41 ha, iar cea a Siminocului o suprafață de 98,58 ha (99,82 conform Aviz OCPI).
Istoric, teritoriul pe care se află actualul oraș Murfatlar a fost favorizat de resurse favorabile
locuirii. Cea mai importantă influență a avut-o Valea Carasu care a asigurat, pentru o lungă perioadă de
timp, cea mai bună relație de comunicare dintre Dunăre și Marea Neagră. Pe de altă parte, carierele de
cretă din zonă au constituit importante surse de materiale de construcție, remarcate și utilizate mai ales
în perioada romană și romano-bizantină. Valurile transdobrogene își exercitau rolul de apărare în această
perioadă și chiar în cea de dominație otomană, atrăgând așezări cu vocație ocupațională de cărăușie de
mărfuri, în condițiile în care era cunoscută funcționarea unuia din cele mai mari târguri din Dobrogea la
Karasu (Medgidia).
De un mare interes pentru urmărirea modului de configurare a vetrelor locuite ale satelor sunt
documentele cartografice întocmite periodic în diferite scopuri.
O reprezentare a zonei de legătură dintre Dunăre și mare regăsim într-o hartă a Ungariei și "a
țărilor care, altădată depindeau de aceasta", întocmită de Guiilaume de l´Isle, geograf al Academiei
regale de științe (Paris, 1703). Se regăsesc pe hartă cele două guri ale Dunării, Keli (Chilia), la nord și
Carahirmen, la sud, iar orașul Chiustange sau Proslaviza (Constanța) este reprezentat în unghiul sudic
format de acest din urmă braț al fluviului și litoralul Mării negre. Se observă totodată reprezentarea
primară a văii Carasoui (Carasu).
Surprindem aceeași zonă într-o reprezentare mai explicită la nivelul anului 1855 pe Karte von
der Moldau, Walachia, Siebenburgen, având ca autor pe Carl Flemming și aflată în colecția de hărți
David Rumsey. Așezarea Muratlar, recent constituită se află pe zona de legătură dintre Kostendshi
(Constanța) și Tschernawoda (Cernavoda), axată pe valea Karassu (Carasu) pe care se află și așezarea
Karassu. Sunt reprezentate valurile transdobrogene (Trajans Walle).
Apoi, în 1886 pe Carte de la Roumanie et pays limitrophes. Galatz., publicată în 1908 de
Serviciul geografic al armatei din Franța aflăm reprezentarea explicită a așezării Murfatlar pe traseul căii
ferate dintre Kustendeže (Constanța) și Cernavoda.
Reprezentările explicite ale vetrelor satelor componente ale actualei comune se află abia în
secolul al XX-lea (1916-1918) pe Planurile Directoare de Tragere - proiecția Lambert Cholesky,
publicate până în 1952. Acestea au acoperit teritoriul României și au reprezentat o noutate cartografică
prin introducerea unei noi suprafeţe de referinţă, a unui nou sistem de proiecţie şi a unei noi nomenclaturi.
Pe aceste hărți, Murfatlar apare sub denumirea Basarabi, de la acel moment. Reprezentările sunt
foarte riguroase, ilustrând varietatea reliefului, cursurile apelor, traseele majore de circulație, domenii
majore cu proprietățile lor, rețele, conducte, cariere, plantații reprezentative, zone de cimitire, etc. Ele
reprezintă una din cele mai bune baze de analiză a evoluției teritoriilor celor două așezări care permite
explicarea continuităților și discontinuităților în evoluție.
Vatra așezării Basarabi se înscrie aproximativ într-un dreptunghi, fiind axată pe legăturile de
cale ferată și rutieră dintre Constanța și Cernavodă. Nodul acestui sistem de comunicații generează
spațial chiar centrul localității care, așa cum se vede, este organizat mai liber, comparativ cu restul
teritoriului geometric lotizat. La mică distanță de zona locuibilă sunt amplasate: Ocolul Silvic, cimitirul
(nou), ferma și Via Murfatlar aflată în proprietatea statului. Se observă și o ramificație a căii ferate,
destinată probabil transportului din carierele de cretă.
Vatra Siminocului este mult mai mică și denotă aflarea într-un proces de închegare, având o
rețea stradală carteziană redusă și relații teritoriale neconsolidate, precum și un parcelar ordonat, cu
loturi ocupate însă sporadic.
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Tramele stradale geometrice din ambele localități au impus o parcelare riguroasă, cu loturi
perpendiculare pe străzi În zona de nord a Basarabilor, loturile sunt mai mari și se orientează cu latura
mare către străzi, în cea de sud, loturile se restrâng și se îngustează, fiind dispuse cu latura scurtă la
stradă. Aria centrală cuprinsă între căile principale de transport/comunicații înglobează și un important
spațiu verde. Pe teritoriul vetrei Siminoc parcelele de dimensiuni medii sunt așezate în același sistem
perpendicular, cu laturile scurte spre străzi.
Dincolo de inexactitățile reprezentării cartografice se mai poate constata că în ceea ce privește
fondul construit, în Basarabi, așezarea simplă a locuințelor individuale pe lot este lipsită de rigorile
unor alinieri la stradă, în timp ce în Siminoc, trăsăturile incipiente ale unor alinieri, preconizează o
ocupare mai riguroasă.
Hărțile sovietice din 1942 indică o dezvoltare destul de evidentă, mai ales a Siminocului.
Intitulată Murfatlar, localitatea principală mai adaugă terenuri spre nord și spre sud-vest, vatra
căpătând un aspect ușor tentacular, dar vatra Siminocului se extinde considerabil, adoptând și forme
organice de rețea stradală și parcelar. Trebuie luat în considerare și faptul că localitatea Murfatlar
avusese și mari pagube materiale în urma inundațiilor din anul 1924, când întreaga arie dinspre
Medgidia fusese aproape complet distrusă și dezintegrată.
Harta înglobează și partea incipientă a Canalului Dunăre-Marea Neagră care ulterior, prin
reluarea lucrărilor va genera transformarea radicală a vetrei, respectiv a centrului localității Murfatlar.
Anul 1974 a marcat transformarea cea mai importantă a vetrei localității Basarabi (Murfatlar).
Decizia continuării lucrărilor până la finalizarea Canalului Dunăre-Marea Neagră a obligat la
destructurarea părții de la sudul căii ferate, unde demolări masive au făcut loc albiei canalului. În anul
1978 demararea efectivă a lucrărilor de pe raza comunei face să dispară multe case, școala, primăria,
geamia, piața și mai multe magazine. Demolările au fost mai târziu urmate de reconstruiri de locuințe
individuale, dar și colective, de instituții publice și nu în ultimul rând s-a modificat amplasamentul căii
ferate și s-a realizat un pod peste canal care să lege cele două părți ale localității. S-au conservat valori
izolate de patrimoniu construit, înglobând Conacul Kogălniceanu, Biserica Ortodoxă veche, ansamblul
gării Basarabi și câteva case reprezentative pentru epoca de emancipare urbană a comunei.
Extinderile intravilanelor se înscriu ca elemente de evoluţie după anul 1990. Creşterea
suprafeţelor vetrelor a fost urmată de elaborarea unor proiecte de parcelare, de concesionarea terenurilor
şi construirea de locuinţe P, P+1, extinderea reţelelor de străzi şi utilităţi. În ambele localităţi s-a
dezvoltat reţeaua de servicii în special comerţ, caracterizată prin unităţi medii și mici mici, unele
funcţionând în regim provizoriu.
În anul 1994 Consiliul Local a aprobat creşterea intravilanului localităţii Basarabi (actual
Murfatlar) la 320,17 ha din care vatra 299,62Ha și respectiv a intravilanului satului Siminoc la 126,64 ha
din care vatra 98,58 ha. Elementul semnificativ în evoluţia spaţială a intravilanului Murfatlar este
secţionarea vetrei prin amenajarea Canalului Dunăre – Marea Neagră în etapa 1976-1984.
Suprafeţe Suprafața conform OCPI Constanța după actualizarea si avizarea in 2019 a bazei
topografice inclusiv a limitei U.A.T Murfatlar este de 6667ha (6666,52 ha) și perimetrul 52318,010m.
În anul 1993 a fost elaborate P.U.G.Oraşul Basarabi etapa I-PR. NR.181/1993 de către S.C.
«Proiect» S.A.Constanţa pe baza căruia au fost aprobate limitele intravilanului existent în 1990 și a
extinderilor de intravilan propuse în 1993 pentru localităţile Basarabi (actual Murfatlar) şi Siminoc, prin
Hotărârea Consiliului Local nr 13/30.03.1994.
Oraşul este alcătuit din localitatea Murfatlar şi satul Siminoc.
Localitatea Murfatlar are 25 de trupuri constitutive ale intravilanului totalizând 406,10ha, din
care Trupul “A”- Vatra are 381,41ha.
Localitatea Siminoc are 10 trupuri constitutive ale intravilanului totalizând 134,69ha din care
Trupul “A1”-Vatra are 99,82 ha.
Situaţia locativă
Conform informaţiilor cuprinse în Fişa localităţii pe anul 2012 și pusă la dispoziție de către Direcţia
Judeţeană de Statistică Constanţa, situaţia locuinţelor la nivelul oraşului Murfatlar este următoarea:
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Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Denumire indicator

Anul 2012

Locuinţe existente (număr total)
Locuinţe în proprietate majoritară de stat (număr)
Locuinţe în proprietate majoritar privată
Suprafaţă locuibilă totală (mp)
Suprafaţă locuibilă proprietate majoritară de stat (mp)
Suprafață locuibilă proprietate majoritar privată (mp)
Locuinţe terminate – număr total
Locuinţe terminate din fonduri private
Locuinţe terminate din fondurile populaţiei
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi)
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri comerţ cu ridicata şi amănuntul
Autorizaţii de construire pentru alte clădiri
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv pentru colectivităţi) - mp
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri comerţ cu ridicata şi cu amănuntul – mp
Autorizaţii de construire eliberate pentru alte clădiri – mp

3697
275
3422
135.321
5867
129.454
19
19
19
16
1
1
2102
672
415

Sursa: Tabel cu situaţia locativă pe teritoriul oraşului Murfatlar şi satului aparţinător Siminoc, conform
Recensământului populaţiei din 20113:
Numărul clădirilor
Oraşul Murfatlar

1568

Locuinţe
convenţionale
3491

Numărul altor
unități de locuit
10

Numărul
gospodăriilor
3243

Blocurile prezintă o serie de probleme, fiind necesară refacerea faţadelor prin îmbunătăţirea
plasticii arhitecturale, realizarea de tencuieli şi zugrăveli curente, cât şi reabilitarea termică a blocurilor.

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
2.2.1 Caracteristicile reliefului
Localitatea Murfatlar se află situată la jumătatea distanţei nord-sud a Dobrogei, pe drumul ce
leagă Constanţa de Cernavodă. Oraşul Murfatlar are în componenţă şi satul Siminoc situat la 6 km vest
de oraş.
Sunt prezente trei forme de relief distincte: dealuri 80-130 m Basarabi ( Tibișir), Maltezeanu,
Ghermea (movile) 15-80 m Delul Turc Mufrat in (Siminoc), văi principale (Carasu, Siminoc, Şerpelea).
Aşezata pe Valea Carasu localitatea Murfatlar (Basarabi) are la sud dealuri de cretă, cu înălţimi
de 100-105 m, formate din straturi de cretă albă, ce alternează cu straturi subţiri de argilă cenuşie,
dealuri de pe care în zilele senine se pot vedea colinele şi dealurile din sud-vest spre Adamclisi.
Existenţa dealurilor, văilor fac ca relieful să fie variat, atrăgător privirii.
Din punct de vedere geologic , orasul Murfatlar apartine platformei Dobrogei de Sud , cuprinsa
intre Masivul Dobrogei Centrale ( de care este separat prin falia Capidava – Ovidiu ), Platforma Valaha ,
zona de self a Marii Negre (precontinentul) si frontiera de stat cu Bulgaria. Delimitarea Platformei
Valahe de Platforma Dobrogei de Sud se face in lungul unei fracturi paralele cu Dunarea , dupa care este
inaltata . Dobrogea de Sud prezinta o structura cu trasaturi specifice de platforma, avand un soclu
cristalin, acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate.
Podisul Dobrogean este un podis tabular, cu interfluvii larg valurite si plane, cu inaltimi medii
cuprinse intre 100m si 200m, care se termina printr-un abrupt catre Dunare si mare. Relieful major are
un pregnant carater de terasa de abraziune, acoperit de un strat destul de gros de loess. Aceasta terasa de
abraziune coboara in trepte spre SV, trepte constituite dintr-o serie de interfluvii separate de o retea
hidrografica intermitenta, cu versanti asimetrici, prelungi.

3. Date preluate de la Recensământul din 2011
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Pantele sunt in general domoale, dar in unele zone eroziunea de adancime este accentuata,
pantele pot depasi 20 – 25%.
Podisul Dobrogei de Sud este un podis structural al carui altitudine absoluta scade de la 200m pe
dreapta vaii Casimcea, pana sub 50 m in largul culoarului transversal al vaii Carasu (in prezent canal C.D.M.N).
Spre sud-vest, altitudinea creste ajungand la 200m, in apropierea granitei de stat cu Bulgaria.
Podisul Dobrogei de Sud este constituit dintr-o placa groasa de calcar cochilifer sarmatian
suprapusa peste calcare compacte care la randul lor sunt deasupra depozitelor de marne.
Aspectul general este de campie inalta, calcaroasa, acoperita cu depozite groase de loess, care
domina prin abrupturi unitatile invecinate mai joase ( valea Dunarii in vest si litoralul marin in est).
Diferentierile fizico – geografice existente in cadrul Podisului Dobrogei de Sud, au condus la
stabilirea mai multor subunitati:Valea Carasu; Podisul Medgidiei; Podisul Cobadin.
2.2.2. Reţeaua hidrografică
Reteaua hidrografica a Dobrogei este formata din : Dunare, raurile interioare podisului, Canalul
Dunare Marea – Neagra, lacuri, ape subterane si Marea Neagra.
Din punct de vedere hidrogeologic, în Dobrogea de Sud există acumulări de ape în formaţiuni de
vârste diferite cum ar fi Cuaternarul, Pliocenul, Eocenul şi Senonianul, dar acestea au numai extensiuni
reduse şi importanţă locală. Cele mai importante acvifere, atât ca extensiune cât şi ca potenţial economic,
sunt legate de depozitele calcaroase barremian-jurasice şi sarmaţiene.
In zona localitatii Murfatlar, apele freatice sunt cantonate in depozite cuaternare din luncile
raurilor si in depozite deluvio-pluviale, in loess si depozite loessoide, dar si in calcare. Alimentarea
orizonturilor acvifere se realizeaza pe toata suprafata lor din precipitatii ( reduse cantitativ) si din
condensarea vaporilor de apa in porii rocilor. Din orizontul acestor strate acvifere apar izvoare, mai ales
la contactul dintre baza versantilor si luncile fluviatile, dar si din depozite cretacice.
Pe teritoriul orasului Murfatlar, organismul fluviatil cu cea mai mare importanta hidrologica
afost Valea Carasu ( tributara Dunarii ), de-a lungul careia s-au format:
Valea Seaca -paraul Valea Seaca, cod cadastral XV - 1.10.b.12, NR.MF 63752, in lungime de
3,5 km, suprafaţa albie minora 1,34 ha, fara debit permanent, este un afluent de pe partea stanga a Canalului
Dunare – Marea Neagra si are un bazin hidrografic de circa 21 km 2 format in cea mai mare parte pe
teritoriul comunei Valu lui Traian si partial pe teritoriul localitatii Poiana apartinand de orasul Ovidiu.
Valea Seaca strabate partea/extremitatea de sud a intravilanului orasului Murfatlar, de la intrarea in
localitate, pe langa strada Minerului, printr-un Canal pluvial amenajat inainte de 1990 (denumit Canal
Pluvial Valea Seaca), subtraversarea strada Minerului (printr-un Pod subdimensionat), apoi strabate
Zona Industriala a orasului pe langa strazile Industriala I si Inadustriala II pana la confluenta cu
Deversorul situat la km 23+166 mal stang al Canalului Navigabil.
Valea Serpelea -paraul Serpelea, cod cadastral XV - 1.10.b.11, NR.MF 63752, in lungime de
5 km, suprafaţa albie minora 2,00 ha, fără a avea debit permanent, este un afluent de pe partea dreapta a
Canalului Dunare – Marea Neagra. Valea Serpelea provine (se formeaza) din (in) dealurile aferente
comunelor Ciocarlia si Mereni si strabate teritoriul orasului Murfatlar de la intrare prin capatul de sud al
Solei A 2327, apoi prin Padurea Murfatlar pana la confluenta cu Canalul Dunare Marea Neagra, prin
intermediul unui Deversor situat la km 23+366 mal drept al Canalului Navigabil. Pe o distanta de 300m,
inanite de confluenta cu Deversorul de la Canalul Navigabil, dupa ce subtraverseaza Drumul National
(DN) 3 prin Podul existent pe acesta, Valea Serpelea a fost amenajata prin largirea albiei, pereata pe
laturi cu dale din beton armat si fundul inierbat, pentru a evita inundarea zonei (Cartierul de Vest al orasului).

Valea Siminoc-paraul Siminoc, cod cadastral XV - 1.10.b.10, NR.MF 63752, in lungime de 8 km,
suprafaţa albie minora 4,00 ha, fără a avea debit permanent, este un afluent de pe partea dreapta a
Canalului Dunare – Marea Neagra. Valea Siminoc formeaza in partea de sud-vest a Stului Siminoc, pe
versantii Dealului Turc Murfat pe o suprafata de cca. 3 km2, in terenurile agricole din extravilanul
satului Siminoc, Solele A113, A133 si A141, subtraverseaza Autostrada A2 printr-un Pod metalic
amplasat in firul vaii, traverseaza restul terenurilor agricole din extravilan, Solele A113, A141 si Sola
A148, intra prin Sud-Est in intravilanul satului Siminoc, prin spatele curtilor (gradinilor) si eventualele
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anexe ale proprietarilor situati pe stanga si dreapa vaii in zona albiilor minora si majora a Vaii, se
continua pe strada Izvor, subtraverseaza Drumul comunal DC 27, prin podetul subdimensionat de la
km 4+ 265, continua prin firul natural al Vaii situat in intravilan pana iesirea in extravialnul satului, la
Barajul de acumulare nr.13 (partial colmatat cu aluviuni), amenajat cu Vana speciala Calugar pentru
linistirea viituri, apoi firul Vaii Siminoc se continua pana la Barajul nr. 14 si de acolo pana la Barajul nr.
15 de unde Valea Siminoc, printr-o constructie speciala subtraverseaza, Canalul Magistral de irigatii
pana la confluenta (descarcarea) cu (in) Canalul Dunare- Marea Neagra, printr-o constructie special
realizata pe canalul Navigabil aproximativ in dreptul km 25+0,00.
Vai cunoscute la nivel local:
Valea Basarabi fără a avea debit permanent, prin intermediul Deversorului realizat la
km23+166 mal stang al Canalului Navigabil, se poate considera ca un afluent de pe partea stanga a
Canalului Dunare – Marea Neagra. Valea Basarabi se afla in partea de nord a orasului Murfatlar si are
un bazin de circa 4 km2 format in principal in extravilan in Solele/Parcelele de vita de vie: Vn 973, Vn
975, Vn 1231,Vn 1232, etc., traverseaza spre sud Situl arheologic „Valul de Piatra”, intra in intravilan
prin teritoriul M.Ap.N.- Cazarma 342 , apoi pana la intersectia cu DN 3, Valea trece prin curtile
(gradinile) imobilelor dintre strada Alexandru Ioan Cuza si strada Nicolae Balcescu. De la DN 3 (str.
Calea Bucuresti) firul Vaii continua amenajat catre Canalul Dunare – Marea Neagra prin intermediul
unui Canal pluvial trapezoidal cu sectiune mare (circa 2,5 m baza si circa 4,5 m latura superioara)
dalat cu dale din beton, amenajat in PARCUL III (denumit si Parcul Monument), subtraverseaza
Magistrala CFR Bucuresti – Constanta printr-un canal special (cu sectiune dreptunghiulara) din beton
armat amenajat pana la Canalul pluvial de nord (cu sectiune trapezoidala) din pamant inierbat, pe langa
partea de sud a rambleului strazii Minerului, pana la confluenta (descarcarea) cu (in) Canalul DunareMarea Neagra prin intermediul Deversorului de la km 23+166 mal stang amenajat pentru Valea Seaca.
Afluent Valea Siminoc fără a avea debit permanent, prin intermediul Vaii Siminoc se poate
considera ca un afluent al Canalului Dunare- Marea Neagra. Afluentul Vaii Siminoc se afla in partea de
sud-vest a extravilanului satului Siminoc, in zona terenurilor agricole Sola A113, subtraverseaza
Autostrada A2, se continua prin Sola A 113, traverseaza peste Drumul comunal DC 27, continua printe
Solele A 101 (la nord) si A 107 (la sud), intra in intravilan sat Siminoc prin intersectia dintre strada
Prunului si strada Marului, se continua pe firul natural neamenajat pana la intersectia cu Valea Siminoc
spre Barajul nr. 13 din extravilan sat Siminoc iar de acolo conform traseului Vaii Siminoc.
Valea Garbu fără a avea debit permanent, poate fi considerat ca un afluent al Vaii Serpelea si in
consecinta un afuent al Canalului Dunare- Marea Neagra. Valea Garbu se formeaza si exista doar in
extravilanul orasului Murfatlar, incepand din zona teritoriului M.Ap.N. – Cazarma 2357- Poligonul
Militar, se continua printr-o latura a Pasunii orasului, apoi prin Padurea Murfatlar pana la confluenta cu
Valea Serpelea de unde subtraverseaza DN 3 prin Podul existent pana la Deversorul de la km 23+366
mal drept al Canalului Dunare- Marea Neagra
2.2.3 Clima
Clima in judetul Constanta si implicit in UAT Murfatlar, evolueaza pe fondul general al
climatului temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de
componentele fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o
permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia.
Circulatia maselor de aer este influentata iarna de anticiclonul siberian care determina reducerea
cantitatilor de precipitatii, iar vara anticiclonul Azorelor provoaca temperaturi ridicate si secete.
Influentele Marii Negre se resimt prin toamne lungi si calduroase, ca si prin primaveri tarzii si secetoase.
Vantul predominant este cel care bate in directia N – NE, caracterizandu-se printr-o umiditate
redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori
superioare mediei pe tara - 11,20C la Mangalia si 11,20C la Murfatlar – iar in jumatatea central-nordica
a teritoriului valorile nu scad sub 100C
Temperatura medie a lunii celei mai reci ( ianuarie) este pe cea mai mare intindere de - 1°C/ 2°C, dar in extremitatea sud-estica este pozitiva: acest areal este asadar cea mai calduroasa regiune iarna.
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Temperatura medie in lunile iunie – august depaseste 25°C.
Amplitudinea termica anuala este destul de diferentiata: 23 - 24°C in jumatatea dunareana a
Dobrogei si 21 - 22°C in jumatatea maritima a climatului litoral.
Regimul precipitatiilor
Regiunea se caracterizeaza printr-un climat secetos, cu precipitatii atmosferice rare, dar
reprezentate prin ploi torentiale. Volumul precipitatiilor anulale sunt cuprinse intre 3 – 400 mm/an.
Clima Podisului Dobrogei de Sud reprezinta anumite particularitati determinate de pozitia geografica :
intre Dunare in vest si Marea Neagra in est, cat si datorita componentelor fizico – geografice ale teritoriului.
Regiunea aflata in studiu sufera vara de influenta maselor de aer anticiclonal din Azore si cele
mediteraneene cu aer tropical nord – african, ce aduc seceta, timp senin si temperaturi ridicate. Iarna,
anticiclonul siberian aduce mase de aer subpolar continental, ce produc scaderi mari de temperatura,
crivatul fiind vantul dominant al zonei.
Temperatura medie anuala este cuprinsa intre valorile 11,4°C – 11,8°C.
Pentru amplasamentul analizat (vezi teritoriul UAT Murfatlar), factorul clima se evidentiaza prin
urmatoarele aspecte:
- caracter continental;
- ariditate accentuata;
- caracterul torential al precipitatiilor;
- directia vantului N – NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce
viscole si geruri.
2.2.4 Caracteristicile geotehnice
(Extras din STUDIULUI GEOTEHNIC- Proiect nr. 11/2016 intocmit de SC ANA PROIECT DESIGN srl Constanta)
2.2.4.1. Consideratii geologice
Din punct de vedere geologic , orasul Murfatlar apartine platformei Dobrogei de Sud , cuprinsa
intre Masivul Dobrogei Centrale ( de care este separat prin falia Capidava – Ovidiu ), Platforma Valaha ,
zona de self a Marii Negre (precontinentul) si frontiera de stat cu Bulgaria. Delimitarea Platformei Valahe
de Platforma Dobrogei de Sud se face in lungul unei fracturi paralele cu Dunarea , dupa care este inaltata.
Dobrogea de Sud prezinta o structura cu trasaturi specifice de platforma, avand un soclu cristalin,
acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate.
- soclul este alcatuit din gnaise granitice, peste care stau sisturile cristaline mezometamorfice;
- cuvertura sedimentara este reprezentata prin ciclul de sedimentare paleozoic de varsta siluriana si devoniana,
alcatuita litologic din argile negre cu intercalatii calcaroase, gresii cuartoase, marne si marne calcaroase;

- ciclul de sedimentare jurasic- cretacic : in acest ciclu se dezvolta un complex litofacial predominant
carbonatic, reprezentat prin calcare si dolomite;
- ciclul de sedimentare paleogen – miocen superior, reprezentat prin nisipuri verzi glauconitice peste
care stau calcarele organogene;
- in perioada cuaternara platforma Dobrogei de Sud a fost acoperita cu depozite eoliene de tip loess,
care acopere aceasta arie ca o patura aproape continua.
Din punct de vedere geologic, zona studiata se caracterizeaza prin prezenta formatiunilor
sedimentare reprezentate prin stratul de loessuri şi depozite loessoide din pleistocen (argile prafoase de
natura loessoida si argile).
Stratificatia se continua cu orizontul de bolovani de calcar care reprezinta fundamentul regiunii.
2.2.4.2. Consideratii Geomorfologice:
Din punct de vedere geomorfologic, suprafata teritoriului studiat, apartine Podisului Dobrogei
de Sud, subunitatea Podisului Dobrogei de Sud – Podisul Medgidia.
Podisul Dobrogean este un podis tabular, cu interfluvii larg valurite si plane, cu inaltimi medii
cuprinse intre 100m si 200m, care se termina printr-un abrupt catre Dunare si mare. Relieful major are
un pregnant carater de terasa de abraziune, acoperit de un strat destul de gros de loess. Aceasta terasa de
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abraziune coboara in trepte spre S-V, trepte constituite dintr-o serie de interfluvii separate de o retea
hidrografica intermitenta, cu versanti asimetrici, prelungi.
Pantele sunt in general domoale, dar in unele zone eroziunea de adancime este accentuata,
pantele pot depasi 20 – 25%.
Podisul Dobrogei de Sud este un podis structural al carui altitudine absoluta scade de la 200m pe
dreapta vaii Casimcea, pana sub 50 m in largul culoarului transversal al vaii Carasu ( in prezent Canalul
Dunare – Marea Neagra).
Spre sud-vest, altitudinea creste ajungand la 200m, in apropierea granitei de stat cu Bulgaria.
Podisul Dobrogei de Sud este constituit dintr-o placa groasa de calcar cochilifer sarmatian suprapusa
peste calcare compacte care la randul lor sunt deasupra depozitelor de marne.
Aspectul general este de campie inalta, calcaroasa, acoperita cu depozite groase de loess, care
domina prin abrupturi unitatile invecinate mai joase ( valea Dunarii in vest si litoralul marin in est).
Diferentierile fizico – geografice existente in cadrul Podisului Dobrogei de Sud, au condus la
stabilirea mai multor subunitati:Valea Carasu; Podisul Medgidiei; Podisul Cobadin; Podisul Oltina;
Podisul Negru Voda; Podisul Topraisar.

Teritoriul administrativ al localitatii Murfatlar este situat pe platforma Dobrogeana
precambriana, relieful fiind format din versanti cu pante line ale unor confluente de vai.
Sunt prezente trei forme de relief distincte:
- dealuri de 80 – 130m Basarabi ( Tibisor ), Maltezeanu, Ghermea;
- movile 15 – 80m Dealul Turc Mufrat in Siminoc;
- vai principale Carasu; Siminoc; Serpelea;
Localitatea Murfatlar are la sud dealurile de creta cu inaltimi de 100 – 105m, formate din straturi
de creta alba ce alterneaza cu straturi subtiri de argila cenusie.
Din punct de vedere geomorfologic, terenul amplasament cercetat este denivelat si urmeaza
linia relifului din zona.
2.2.4.3. Consideratii Hidrogeologice:
Reteaua hidrografica a Dobrogei este formata din : Dunare, raurile interioare podisului, Canalul
Dunare Marea – Neagra, lacuri, ape subterane si Marea Neagra.
In Dobrogea de Sud raurile au caracter semipermanent, sunt in cea mai mare parte simetrice, in
cursul superior vaile sunt larg evazate, iar spre confluenta sunt adanci, cu versanti verticali si meandre,
unele avand caracterul unor mici canioane ( ex. Valea Urluia si Canaraua Fetei).
Reteaua hidrografica este tributara in cea mai mare parte Dunarii, vaile sapate fiind in forma de
“U“ sau “V“. Versantul drept al Dunarii are sculptate faleze inalte in depozie cretacice, eocene, badenian

35

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR
– sarmatiene si loess cuaternar . Tarmul Marii Negre are de asemenea faleze sapate in roci sarmatiene si
cuaternare.

Din punct de vedere hidrogeologic, în Dobrogea de Sud există acumulări de ape în formaţiuni de
vârste diferite cum ar fi Cuaternarul, Pliocenul, Eocenul şi Senonianul, dar acestea au numai extensiuni
reduse şi importanţă locală.
Cele mai importante acvifere, atât ca extensiune cât şi ca potenţial economic, sunt legate de
depozitele calcaroase barremian-jurasice şi sarmaţiene. Caracteristica reliefului Podișului Dobrogei de
Sud o constituie rețeaua de văi ramificate care l-au fragmentat puternic. Pe marginea dinspre Dunare,
văile se se desfasoara spre V,NV si E, si se termină cu limane fluviatile (lacurile Bugeag, Oltina si
Vederoasa), iar cele dinspre mare in lagune sau limanuri fluvio-maritime cum ar fi: lacul Techirghiol,
lacu Tasaul, lacul Mangalia.
In zona localitatii Murfatlar, apele freatice sunt cantonate in depozite cuaternare din luncile
raurilor, dar si in depozite deluvio-pluviale, in loess si depozite loessoide, dar si in calcare. Alimentarea
orizonturilor acvifere se realizeaza pe toata suprafata lor din precipitatii (reduse cantitativ) si din
condensarea vaporilor de apa in porii rocilor. Din orizontul acestor strate acvifere apar izvoare, mai ales
la contactul dintre baza versantilor si luncile fluviatile, dar si din depozite cretacice.
Pe teritoriul orasului Murfatlar, organismul fluviatil cu cea mai mare importanta hidrologica a
fost Valea Carasu ( tributara Dunarii ), de-a lungul careia s-a amenajat canalul Dunare – Marea Neagra.
Lucrarile de amenajare a canalului s-au derulat in perioada 1976 – 1984 .
Principalele Vai care traverseaza UAT Murfatlar: Valea Seaca, Valea Serpelea si Valea Siminoc
au fost prezentate la Art. 2.2.2. Reteaua Hidrografica, pag. 32)
2.2.4.4. Zonarea Seismica:
Din punct de vedere seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata.
Din punct de vedere al zonarii teritoriului Romaniei in termenii de valori de vârf ale acceleraţiei
terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 ani, localitatea
Murfatlar conform P100/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g şi o perioadă de control
Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns.

2.2.4.5. Adancimea de inghet:
Adancimea de inghet conform NP 112-2013 privind proiectarea fundatiilor de suprafata si
conform STAS 6054/77 – zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet, in zona
analizata, se situeaza la – 0,80 m.
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Conform Cod de proiectare CR – 1 – 1 - 4 / 2012 privind „Evaluarea acţiunii vântului asupra
construcţiilor”, valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului la un interval mediu de recurenţă 50
ani (IMR = 50 ani), pentru localitatea Murfatlar este de qb=0,5 kPa, construcţiile având încadrare în
clasa de importanţă – expunere I.

Conform Cod de proiectare CR – 1 – 1 - 3 / 2012 privind „Evaluarea acţiunii zăpezii asupra
construcţiilor”, pentru localitatea Murfatlar se precizează o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă
pe sol sk = 1,5 KN/m2, construcţiile având încadrare în clasa de importanţă – expunere I.

2.2.4.6. Rezultatele investigatiilor de teren:
- in localitatea Murfatlar s-au executat 32 foraje FG1 – FG32, conform normativ NP 074-2014
- in localitatea Siminoc s-au executat 22 foraje FG1 – FG22, conform normativ NP 074-2014;
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Fisele forajelor geotehnice executate in amplasament cu rezultatele încercărilor si analizelor de
laborator sunt anexate studiului geotehnic.
Stratificatia terenului pe amplasamente, este prezentata in fisele forajelor geotehnice anexate
studiului geotehnic.
2.2.4.7. Consideratii Hidrogeologice
La data efectuarii lucrarilor de teren aprilie 2016 , nivelul hidrostatic a fost interceptat astfel:
- in forajul FG3 SIMINOC la adancimea de – 4,00m de la cota teren actual;
- in forajul FG4 SIMINOC la adancimea de – 3,90m de la cota teren actual;
- in forajul FG6 SIMINOC la adancimea de – 1,90m de la cota teren actual;
- in forajul FG13 SIMINOC la adancimea de – 4,80m de la cota teren actual;
- in forajul FG17 SIMINOC la adancimea de – 2,30m de la cota teren actual;
- in forajul FG18 SIMINOC la adancimea de – 2,40m de la cota teren actual;
- in forajul FG19 SIMINOC la adancimea de – 2,30m de la cota teren actual;
- in forajul FG21 SIMINOC la adancimea de – 2,50m de la cota teren actual;
- in forajul FG22 SIMINOC la adancimea de – 1,90m de la cota teren actual;
2.2.4.8. Observatii si Conditii estimative de fundare:(vezi la Cap. 3,8, Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.2., pag. 229-230)
2.2.5 Riscuri naturale
2.2.5.1. Incadrarea in Zone de Risc Natural:
Incadrarea in zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei in care se gaseste UAT
Murfatlar este rglementata de:
- Legea nr. 575 din 22-10-2001 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea a V-a – Zone de risc natural” si prevederile H.G. nr. 382 din 16-04- 2003 pentru aprobarea
„Normelor Metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism pentru zonele cu riscuri naturale”;
- Datele din Avizul de Gospodărire a Apelor nr.36 din 08-09- 2016 si din Documenta pentru Obtinerea
Avizului de Gospodarire a Apelor intocmita de catre S.C FLUID DEVELOPMENT s.r.l. dr. Ing.Nicolae
Pitu, in extras;
Zone cu risc de inundare (Vezi la Cap. 2.8. Art.2.8.2., pag. 91 si Cap. 3.8. Art.3.8.1, pct.3.8.1.1, pag.225-229)
Conform prevederilor Legii nr. 575 din 22-10-2001, Anexele nr. 4 si nr. 4 a cu PLANUL DE
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL-SECTIUNEA V: ZONE DE RISC NATURAL –
INUNDATII si respectiv Anexa nr. 5, Tabelul cu UNITATI ADMINISTRATIV – TERITORIALE
AFECTATE DE INUNDATII, pentru judetul Constanta, la Nr. crt. 464, UAT Murfatlar (fost Basarabi)
este mentionata doar in coloana 4 “Inundatii pe torenti” deoarece nu este traversat de cursuri de apa
naturale.
Zone cu Risc la alunecari de teren (Vezi la Cap. 2.8., pag.93 si Cap. 3.9., pag. 230)
Conform prevederilor Legeii nr. 575 din 22-10-2001, Anexele nr. 6 si nr. 6 a cu PLANUL DE
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL- SECTIUNEA V: ZONE DE RISC NATURAL –
ALUNECARI DE TEREN si respectiv Anexa nr. 5, Tabelul cu, UNITATI ADMINISTRATIV –
TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECARI DE TEREN, pentru judetul Constanta, la Nr. crt. 312,
UAT Murfatlar (fost Basarabi) in coloana 3 cu “Potentialul de producere a alunecarilor” nu figureaza
cu Alunecari de teren nici de Tipul primara, coloana 4, nici de Tipul reactiva, coloana 5.
Riscul la Cutremure de pamant (Vezi la Cap. 2.8., pag. 93 si Cap. 3.9. pag. 229-230)
Conform prevederilor Legii nr. 575 din 22-10-2001, Anexa nr. 2 cu PLANUL DE AMENAJARE A
TERITORIULUI NATIONAL- SECTIUNEA V: ZONE DE RISC NATURAL – CUTREMURE DE
PAMANT si respectiv Anexa nr. 3, Tabelul cu, UNITATI ADMINISTRATIV – TERITORIALE
URBANE AMPLASATE IN ZONE PENTRU CARE INTENSITATEA SEISMICA, ECHIVALENTA PE BAZA
PARAMETRILOR DE CALCUL PRIVIND ZONAREA SEISMICA A TERITORIULUI ROMANIEI, ESTE MINIMUM
VII (EXPRIMATA IN GRADE MSK), din pentru judetul Constanta,la Nr. crt. 57, in coloana 4 cu

“Intensitatea seismica exprimata in grade MSK”, UAT Murfatlar (fost Basarabi) figureaza la gradul VII
de intensitate seismica.
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2.2.5.2. Alte Riscuri
Prin “Planul de analiză şi acoperire a riscurilor” întocmit de către Comitetul Local pentru Situaţii
de Urgenţă al localităţii Murfatlar, principalele categorii de riscuri la nivelul judeţului Constanţa cu
influenţe directe sau indirecte asupra localităţii Murfatlar, sunt :
Riscuri naturale
 înzăpezirile- provoacă blocaje rutiere, izolarea localităţilor
 blocaje de gheţuri- Canalul Dunăre –Marea Neagră –
 seceta-dăunează culturilor agricole
 inundaţii-dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice
 cutremure-nu au fost inregistrate mişcări seismice importante în ultimii 20 de ani
Riscuri biologice
 epidemii
 epizooti-boli transmisibile de la animale
Riscuri tehnologice
 accident nuclear/urgenţă radiologică- apropierea de Centrala Nucleară de la Cernavodă
 accidente majore la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase-reţelele care furnizează utilităţi
 accidente majore pe căile de transport
 căderi de obiecte cosmice
Riscuri de incendiu
 la clădirile vechi și foarte înghesuite
 la spațiile cu pericol la incendiu ( conform normativ
Riscuri sociale
 nu sunt identificate (se vor inscrie, daca este cazul dupa intocmirea studiilor si consultarea
populatiei)
Alte riscuri
Cele mai importante zone de risc sunt cele legate de infrastructură şi construcţii, zonele
inundabile, zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren. De aceea sunt necesare întocmirea unor
planuri de intervenţie la nivelul localităţii, controale permanente, asistenţa tehnică, pregătirea/instruirea
populaţiei, sancţionări, logistică,etc.

2.3 - Relații în teritoriu
Extrase din:
2.3.1. Plan de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.)
Secţiunea nr . I. - P.A.T.N.- Retele de transport
- Prin Legea nr. 363 din 21-09-2006, cu modoficarile si completarile ulterioare, privind „Aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) – SECTIUNEA I- Retele de transport”, in
legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
- In Anexa Nr. 1: DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA I – Retele de transport;
(A) Reteaua de cai rutiere
1. Autostrazi:
1.01. Nadlac*)- Arad- Timisoara- Lugoj – Deva – Sibiu- Pitesti – Bucuresti – Lehliu – Fetesti –
Cernavoda – Constanta, cuprins conform Anexa nr. 2, in CORIDORUL PANEUROPEAN DE
TRANSPORT MULTIMODAL IV din care face parte si Autostrada A2 care pe portiunea
Cernavoda – Constanta trece prin partea (latura) de Vest a extravilanului UAT Murfatlar
P.A.T.N. a prevăzut realizarea pe traseul Autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa a unui nod
complex de intersecţie la Valea Dacilor – Medgidia situat la circa 6 km de centrul oraşului Murfatlar.
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2. Drumuri Nationale:
Drumul national DN 3 pe relatia : Bucuresti – Calarasi – Ostrov – Baneasa – Cobadin – Ciocarlia
– Murfatlar – Constanta, si
Drumul national DN 22C pe relatia : Crenavoda – Medgidia – Poarta alba – Murfatlar –
intersectia cu DN 3.
*) Cuprinde si sectiunea dintre ultima localitate si frontiera de stat.
- In Anexa Nr. 3: DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – Sectiunea I – Retele de transport;
(B) Reteaua de cai feroviare
1. Linii de cale ferata conventionale, cu viteze pana la 160 km/h pe trasee existente reabilitate:
1.01. Curtici*)- Arad- Simeria- Vintu de Jos- Alba Iulia- Coslariu- Copsa Mica- Brasov- Ploiestii
– Bucuresti –Fetesti –Medgidia – Constanta, cuprins conform Anexa nr. 4, in CORIDORUL
PANEUROPEAN DE TRANSPORT MULTIMODAL IV care cuprinde si Linia CF 800 cu
portiunea Medgidia – Constanta, intra pe la Nord, prin extravilanul si apoi in intravilanul UAT
Murfatlar si iese spre Est prin limita de Sud a intravilanului UAT Murfatlar
*) Cuprinde si sectiunea dintre ultima statie de cale ferata si frontiera de stat.
- In Anexa Nr. 5 : DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA I – Retele de transport;
(C) Reteaua de cai navigabile interioare si porturi
1. Cai navigabile la care se vor executa lucrari de amenajare:
1.02. Canalul dunare –Marea Neagra; cuprins conform Anexa nr. 4, in CORIDORUL
PANEUROPEAN DE TRANSPORT VII, care cuprinde si Canalul Dunare – Mera Neagra ce
traverseaza UAT Murfatlar prin extravilan si intravilan de la Nord la Sud, prin treimea de Vest a
intravilanului orasului, Cartierul de Vest fiind separat din Trupul (Vatra ) orasului.
4. Porturi la care se vor executa lucrari de modernizare;
4.20. Portul Basarabi – pe Cnalul Dunare- Marea Neagra;
Secţiunea nr II- P.A.T.N.- Apa
- Prin Legea nr. 171 din 4-11-1997, cu modoficarile si completarile ulterioare, privind „Aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) – SECTIUNEA II- Apa”, in legatura cu UAT
Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
(A) Resursele de apa dulce
- In Anexa Nr. 2: RESURSELE DE APA DULCE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a II-a – APA;
- Conform Plansa (Anexa nr. 2) la cap. VULNERABILITATE,
. UAT Murfatlar este in ZONA CU RESURSE DE APA SUBTERANA CU VULNERABILITATE
MODERATA

- In Anexa Nr. 3: APA PENTRU POPULATIE- LUCRARI prevazute in Planul de Amenajare a
Teritoriului National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a II-a – APA;
(1) Aductiuni Importante, cu debite peste 0,1 mc/s, pentru imbunatatirea alimentarii cu apa potabila 1.
1. Pe Termen Scurt – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
1.2. Pe Termen Mediu – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
1.3. Pe Termen Lung – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
(2) Lucrari Hidroedilitare de Reabilitare si Dezvoltare in Municipii si Orase
1. Pe Termen Scurt – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
1.2. Pe Termen Mediu – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
1.3. Pe Termen Lung – in UAT Murfatlar (fost Basarabi) sunt prevazute urmatoarele
lucrari: majorare capacitate de compensare, inmagazinare (vezi Tabel propuneri de Proiecte SC RAJA SA la
Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- extindere retea de distributie apa, (vezi propuneri de Proiecte Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- extindere retea de canalizare, (vezi propuneri de Proiecte la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- statie noua de epurare, inclusiv completarea statiei cu treapta avansata (chimica) (vezi imbunataţiri
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realizate si prezentate de SC RAJA SA la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
(B) Apa pentru irigatii
- In Anexa Nr. 8: APA PENTRU IRIGATII prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – SECTIUNEA a II-a – APA;
- Conform Plansa (Anexa nr. 8) Apa pentru Irigatii,
UAT Murfatlar este in ZONA CU SUPRAFETE PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARA, PE
TERMEN SCURT SI MEDIU

Secţiunea a III a zone protejate
- Prin Legea nr. 5 din 06-03-2000, cu modoficarile si completarile ulterioare, privind „Aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) – SECTIUNEA III- Zone Protejate”, in
legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
(A) Zone Naturale Protejate
- In Anexa Nr. I : Lista Consolidata a Ariilor Naturale Protejate prevazute in Planul de Amenajare a
Teritoriului National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a III- a – Zone Protejate;
(I) ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII

1. Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale; 2. Rezervatii si monumente ale naturii;
- In Tabel la judetul Constanta la nr.crt. 2.364 Rezervatia “Fantanita Murfatlar” din orasul Basarabi
(actual Murfatlar) in suprafata de 66,40 ha
(II) GRUPAREA GEOGRAFICA SI LOCALIZAREA TERITORIALA A ZONELOR NATURALE
PROTEJATE, DE INTERES NATIONAL (vezi prezentare grafica in Anexa II)

9. Podisul Dobrogei,
9.2. Zone care cuprind rezervatii si monumente ale naturii, judetul Constanta ;
- In Anexa Nr. II : Gruparea geografica a zonelor naturale protejate prevazute in Planul de Amenajare a
Teritoriului National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a III- a – Zone Protejate- ZONE NATURALE;
- Conform Plansa (Anexa nr. II) Gruparea geografica a ZONELOR NATURALE,
UAT Murfatlar este in ZONE PROTEJATE – REZERVATII SI MONUMENTE ALE NATURII
(B) Valori de patrimoniu/ Monumente istorice (vezi si la Cap 2.10., Art. 2.10.1., pct. 2.10.1.4.,pag.141)
- In Anexa Nr. III: prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA
a III- a – Zone Protejate;
(I) VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NATIONAL (MONUMENTE
ISTORICE DE VALOARE NATIONALA EXCEPTIONALA), in Tabel la punctele:

(vezi si datele din STUDIUL ISTORIC si STUDIUL ISTORIC- ARHEOLOGIC Anexe la Actualizare PUG)
1.
Monumente si ansambluri de arhitectura, litera,
j)
Biserici rupestre, respectiv,
j) 4. “Ansamblul monastic rupestru: biserici, incaperi, galerii” din orasul Basarabi (actual
Murfatlar), judetul Constanta
2.
Monumente si situri arheologice, litera,
j)
Monumente medievale identificate pe baza cercetarilor arheologice, respectiv,
j) 6. Complex rupestru format din 6 bisericute, galerii, cavouri, morminte’ din orasul Basarabi
(actual Murfatlar), judetul Constanta.
(II) UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE CU CONCENTRARE FOARTE
PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALA DE INTERES NATIONAL

MARE

A

- Conform Tabel la acest punct in judetul Constanta este inscrisa si Unitatea Administrativ Teritoriala
Basarabi (actual Murfatlar)
- In Anexa Nr. IV: Gruparea geografica a zonelor naturale protejate prevazute in Planul de Amenajare a
Teritoriului National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a III- a – Zone Protejate- ZONE CONSTRUITE;
- Conform Plansa (Anexa nr. IV) Gruparea geografica a ZONELOR CONSTRUITE,
• UAT Murfatlar este in ZONE PROTEJATE – ZONE CONSTRUITE CU CONCENTRATIE IN TERITORIU
A PATRIMONIULUI CONSTRUIT CU VALOARE CULTURALA DE INTERES NATIONAL MARE si
FOARTE MARE
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(C) Arii Naturale Protejate
- Prin O.U.G. nr. 57 din 20-06- 2007 aprobata cu Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare, privind „Regimul Ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si
faunei salbatice” si Ordinul nr. 1964 din 13-12- 2007 cu modificarile si completarile ulterioare, emis de
Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, pentru „Instituirea regimului de Arie naturala protejata a
siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in
Romania” in legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
- In Anexa Nr. I : Lista Siturilor de Importanta Comunitara, la punctul;
81. Situl “ROSCI0083 Fantanita Murfatlar”, situat in Padurea Murfatlar.
Secţiunea IV-a P.A.T.N.- Reţeaua de localităţi
- Prin Legea nr. 351 din 06-07-2001, cu modoficarile si completarile ulterioare, privind „Aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) – SECTIUNEA IV- a- Reteaua de localitati”,
in legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
(A) Reteaua de localitati
- In Anexa Nr. II : Localitati Urbane, prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – SECTIUNEA a IV- a – Reteaua de localitati, la punctul;
5.6. Localitati urbane de rangul III, in Tabel la numarul curent (Nr. crt.);
14. (In col. 2) Localitatea Basarabi (actual Murfatlar), (in col.. 3) are prevazut statutul de oras, din
(in col. 4) jud. Constanta, cu (in col. 5) numarul de locuitori la 1 ianuarie 1999 este 11.070.
- In Anexa Nr. III : RETEAUA DE LOCALITATI URBANE, din Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a IV- a – Reteaua de localitati;
- Conform Plansa (Anexa nr. II) Reteaua de Localitati Urbane- IERARHIZAREA FUNCTIONALA A
LOCALITATILOR URBANE,

• Localitatea Basarabi (actual Murfatlar) este inscrisa la ORASE DE RANGUL III
- Conform art. 1, alin. (1) si (2) din Legea nr. 370 din 21-12- 2007 privind „Schimbarea denumirii
orasului Basarabi, judetul Constanta, in Murfatlar" denumirea orasului Basarabi a fost schimbata in
orasul Murfatlar.
Secţiunea V-a P.A.T.N.- Zone de risc natural
- Prin Legea nr. 575 din 22-10-2001, cu modoficarile si completarile ulterioare, privind „Aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) – SECTIUNEA a V-a - Zone de Risc natural”,
in legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
(A) Risc la Cutremure de pamant
- In Anexa Nr. 2: CUTREMURE DE PAMANT din Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone deRisc natural;
- Conform Plansa (Anexa nr. 20 Cutremure de Pamant , ZONE DE INTENSITATE SEIMICA PE SCARA
MSK SI PERIOADA MEDIE DE REVENIRE;

• Localitatea Basarabi (actual Murfatlar) este cuprinsa la localitati SITUATE IN ZONA DE INTENSITATE
SEISMICA 7 PE SCARA MSK CU o perioada de REVENIRE LA 50 ani.

- In Anexa Nr. 3: Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane din Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone de Risc natural;
- Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane amplasate in zone pentru care intensitatea seismica,
echivalenta pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului Romaniei, este
minimum VII (exprimata in grade MSK), in Tabel la punctele:
• La Nr. crt. 60., (in col 1) jud. Constanta, (in col. 2), Unitatea Administrativ- teritoriala orasul Basarabi
(actual oras Murfatlar), (in col. 3) Numar de locuitori de 11.070 (conf. numar de locuitori la 1 ianuarie
1999) si (in col. 4) Intensitatea seismica exprimata in grade MSK, este VII.
(B) Risc la Inundatii
- In Anexa Nr. 4 si 4a: INUNDATII, din Planul de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) –
SECTIUNEA a V- a – Zone de Risc natural;
- Conform Plansa (Anexa 4) CANTITATEA MAXIMA DE PRECIPITATII CAZUTA IN 24 ORE (IN
PERIOADA 1901 – 1997);
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• In localitatea Basarabi (actual Murfatlar) este <100 mm.
- Conform Plansa (Anexa 4a) UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE AFECTATE DE INUNDATII;
• Localitatea Basarabi (actual Murfatlar), este prezentat la UAT-uri afectate de inundatii pe torenti.
- In Anexa Nr. 5: Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane din Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone de Risc natural;
- Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane afectate de inundatii, in Tabel la:
• La Nr. crt. 464., (in col 1) jud. Constanta, (in col. 2), Unitatea Administrativ- teritoriala orasul Basarabi
(actual oras Murfatlar), (in col. 3) „Tipuri de cursuri de apa”, localitatea Basarabi (actual Murfatlar)
nu este inscrisa cu Risc la inundare pe cursuri de apa iar (in col. 4) “Inundatii pe torenti” localitatea
Basarabi (actual Murfatlar) este inscrisa cu Risc la inundare pe torenti.
(C) Risc la Alunecari de teren
- In Anexa Nr. 6 si 6a: ALUNECARI DE TEREN, din Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone de Risc natural;
- Conform Plansa (Anexa 6) MACROZONAREA TERITORIULUI DIN PUNCT DE VEDERE AL
RISCULUI LA ALUNECARILE DE TEREN;
- La Potential de producere a alunecarilor,

• Localitatea Basarabi (actual Murfatlar) este inscrisa la SCAZUT, iar.
- La Probabilitatea de alunecare,

• Localitatea Basarabi (actual Murfatlar) este inscrisa la PRACTIC ZERO;
- Conform Plansa (Anexa 6a) UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECARI
DE TEREN;

• Localitatea Basarabi (Murfatlar), NU ESTE INSCRISA CU NICIUN FEL DE ALUNECARI DE TEREN.
- In Anexa Nr. 7: Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane din Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone de Risc natural;
- Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane afectate de Alunecari de teren, in Tabel:
• La Nr. crt. - , (in col 1) jud. Constanta, (in col. 2), Unitatea Administrativ- teritoriala, orasul Basarabi
(actual Murfatlar) nu este inscris cu alunecari de teren.
2.3.2 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.)
P.A.T.J. Constanţa –pr.nr.153/II1994 elaborat de Urbanproiect prevedea dezvoltarea oraşului în
cadrul UTS (unitate teritorială specifică) nr.2 grupând teritoriile urbane Medgidia şi Murfatlar
(Basarabi) şi rurale Castelu, Mircea Vodă, Mihail Kogalniceanu şi Poarta Albă.
Unitatea administrativă Murfatlar se va dezvolta ca oraş din categoria celor 10.000 locuitori aflându-se
în zona de polarizare a Municipiului Constanţa şi Medgidia. Rolul de influenţă intercomunală se
repercutează asupra comunelor Poarta Albă şi Valul lui Traian, datorită distanţelor reduse. Acest rol este
secundar în condiţiile lipsei unor dotări de interes zonal sau unităţi economice majore, cu activităţi
intense şi concentrări mari de salariaţi.
2.3.3 Studii de fundamentare elaborate anterior sau concomitent cu Actualizarea PUG
Studiile de fundamentare elaborate anterior sau concomitent cu Actualizarea PUG, sunt:
 Studiu/Documentatie Actualizare baza topografică, pentru teritoriul intravilan și extravilan al
U.A.T. Murfatlar,
- Pentru teritoriul intravilan, S.C A&C TOPO S.R.L, autorizat Brandaburu Aurel,
- Pentru teritoriul extravilan, S.C TOPOCAD SERV S.R.L, autorizat Tanase Daniel Nicolae,
 Studiul Geotehnic, pentru intravilanul orasului Murfatlar si satului Siminoc si Trupuri propuse,
- SC ANA PROIECT DESIGN SRL, inginer autorizat RUR Ana Gh. Ionescu,
 Studiul Istoric pentru intravilanul U.A.T. Murfatlar intocmit de PFA Arh.Bubulete Doina-Mihaela si
 Istoric – Arheologic pentru intravilan si extravilan U.A.T. Murfatlar intocmit de Muzeul de Istorie
Nationala si Arheologie Constanta cu Avizul ministerului Culturii,
 Studiul Infrastructura Tehnico– Edilitara, pentru tot teritoriul intravialan si extravilan al UAT Murfatlar,
- S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L. sing. Carmen Cocos,
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Studiu/Raport Protectia Mediului, pentru tot teritoriul intravialan si extravilan al UAT Murfatlar
- P.F.A. PETRO VASILE.
Documentatie de specialitate (Circulatie) pentru obtinerea Avizului C.N.A.I.R.- DIRECTIA
REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI Constanta,
- S.C. GHICAN PROIECT SRL, ing. Ghican Marius Andrei.
Documentatie de specialitate (Ape) pentru Obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor,
- S.C FLUID DEVELOPMENT s.r.l. dr. Ing. Nicolae Pitu,
Strategia de dezvoltare cu orizontul de timp 2014-2020,
- Aprobata de catre Consiliul local al orasului Murfatlar cu H.C.L. nr. 36 din 17-04-2014
PUG proiect nr. 3/2000 - SC PRO URBA SRL, arh Barladeanu Ion,
P.U.Z.- uri si P.U.D.- uri elaborate si aprobate anterior sau concomitent cu documentatia de
„Actualizare P.U.G. oras Murfatlar” – proiect nr. 80/2014.

2.3.4. Prezentarea critica a relatiilor in teritoriul UAT Murfatlar (vezi si Cap. 2.6.2.)
2.3.4.1. Critica Relatiilor in teritoriu in legatura cu exteriorul pe caile de comunicatie
Aspecte critice privind accesibilitatea rutieră
Desi accesibilitatea rutiera prin legatura directa cu UAT-urile vecine in principal cu mun.
Constanta resedinta de judet, reprezinta un avantaj pentru oraşul Murfatlar fiind asezat pe traseele
drumurilor nationale, pe relatia Bucuresti- Constanta, respectiv Cernavoda – Constanta, totusi prezinta
un dezavantaj deoarece drumurile DN 3- E81 si DN 22C- E81 trec printr-o zona intens locuita din
centrul localitatii iar pe acestea circula toate categoriile de autovehicole inclusiv cele grele (de mare
tonaj). Vibratiile, poluarea cu noxe si cea sonora costituind o problema pentru zona centrala a orasului
fapt care impune luarea unor masuri pentru diminuarea si/sau eliminarea acestora.
Deasemenea relatia/legatura cu Cartierul de vest al orasului este strangulata si limitata numai la
zona Podului peste Canal, drum si pod care deservesc in acelas timp si circulatia pentru jumatatea de
sud a judetului, fiind singura legatura intre mun. Constanta si sud- vestul judetului Constanta, spre
com. Ciocarlia, Baraganu, Mereni, Cobadin, Independenta pana la orasul Negru Voda.
Aspecte critice privind accesibilitatea feroviara
Desi accesibilitatea feroviara prin legatura directa cu UAT-urile vecine in principal cu mun.
Constanta resedinta de judet, reprezinta un avantaj pentru oraşul Murfatlar fiind asezat pe traseele
Liniei CF 800 (Magistrala CF) Bucuresti- Constanta, totusi prezinta un dezavantaj deoarece circulatia
feroviara traverseaza o zona locuita foarte aproape de centrul localitatii poluand zona datorita
zgomotului si vibratiilor produse in special de trenurile de marfa care circula cu viteza mare. O alta
problema este aceea ca Linia CF (Magistrala CF) desparte localitatea sepatrind zona industriala de
zona de locuinte ceea ce afecteaza circulatia pietonala catre locurile de munca.
Din aceste motive este de retinut propunerea facuta PUG – proiect nr. 3/2000 privind realizarea
in viitor a unui Pasaj suprateran in zona Statiei (Garii) CFR Murfatlar care sa permita locuitorilor din
zona blocurilor din Cartierul de Est sa traverseze in siguranta liniile de cale ferata catre locurile de
munca din Zona industriala.
Aspecte critice privind accesibilitatea navala
Desi accesibilitatea navala prin legatura cu Dunarea si Marea Neagra prezinta un avantaj pentru
orasul Murfatlar, totusi prezinta si un dezvantaj pentru faptul ca traverseaza intravilanul localitatii si
creeaza separarea functiunilor si implicit a retelelor tehnico edilitare care pentru traversarea Canalului
navigabila necesita proiecte foarte greu si costisitor de realizat.
2.3.4.2. Critica Relatiilor in teritoriu privind accesibilitatea la trupurile izolate ce compun intravilanul
Desi accesibilitatea/relatia cu Trupurile izolate ale orasului Murfatlar si satului Siminoc este
asigurata, totusi se desfasoara greoi prin drumuri ocolitoare, unele amenajate, dar multe in stare
avansata de degradare datorita vechimii sau prin drumuri de exploatare (De) de pamant neamenajate.
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2.4. POTENȚIAL ECONOMIC
2.4.1. Mediul de afaceri
Modificările legate de tranziţia spre o economie de piaţă, restructurarea, procesul de rearanjare a
structurilor economice naţionale şi liberalizarea preţurilor au avut şi încă mai au o influenţă si asupra
domeniului economic al orasului Murfatlar.
Conform datelor deţinute, pe teritoriul administrativ al oraşului Murfatlar îşi desfăşoară
activitatea un număr de aproximativ 180 de persoane juridice, cu diverse domenii de activitate.
In ceea ce priveşte performanţele întreprinderilor din Murfatlar, cea mai adecvată sursă de interpretare
este programul naţional ,,Topul firmelor”, organizat anual de camerele de comert şi industrie teritoriale
şi naţională, cu sprijinul Ministerului de Finanţe şi a unei comisii naţionale de reprezentare a mediului
de afaceri. Modul de selecţie a firmelor care fac parte din ,,topul firmelor” este bazat pe un algoritm de
calcul complex, în care sunt prezente elemente legate de lipsa datoriilor către bugetul consolidat de stat
şi bugetele locale, încheierea anului fiscal anterior cu profit, etc.
Potrivit datelor, preluate de pe site-ul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură
Constanţa, prezentăm întreprinderile ce se regăsesc în ,,Topul firmelor pe anul 2012”, şi care îşi
desfăşoară activitatea pe teritoriul oraşului Murfatlar:
Nr.
crt.
1.

Firma
MURFATLAR
ROMANIA SA

2.

PRONAV
SRL

3.

TEMPO INVEST SRL

4.
5.

SHIPPING

Categorie
întreprindere
Întreprinderi mari
Întreprinderi mici

Domeniu de activitate

Locul
ocupat

Comert cu ridicata al produselor alimentare, al
bauturilor si al tutunului

I

Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

I

Întreprinderi mijlocii

Fabricarea produselor abrazive si a altor produse din
minerale nemetalice n.c.a.
MAX SRL
Întreprinderi mijlocii Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
DUO T-H IMPEX SRL
Întreprinderi mijlocii Fabricarea produselor de brutarie si a produselor
fainoase
Sursa: Site-ul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa din 2012

I
I
II

Murfatlar România S.A. dispune de o bogată experienţă în industria vinurilor din România,
printre activităţile desfăşurate de societate se numără: producţia de vin, îmbuteliere, desfacere.
Suprafata viticola: peste 3000 ha ce cuprinde arealul viticol din zona localitatilor Basarabi, Valul lui
Traian, Poarta Albă, Siminoc si Valea Dacilor, de o parte și de alta a Canalului Dunăre-Marea Neagră.
Întreaga suprafața este amenajată pentru irigare.
Complexul de vinificaţie are o capacitate totală de 430.000 hl. În cadrul acestuia există secţii de
vinificaţie primară, instalaţii de filtrare a musturilor şi fermentare în regim termic controlat în recipienţi
de oţel inoxidabil şi în butoaie de stejar – pentru partizi de vinuri selecţionate.
Câteva date despre Murfatlar România SA:
Cifra de afaceri
Numărul mediu de angajaţi

Anul 2012
133.829.098
244

Anul 2013
129.668.366
214

Complexul viti-vinicol Murfatlar utilizează în prezent cele mai noi tehnologii de producere a
vinului, capacitatea de stocare fiind mai mare de 430.000 hectolitri, una dintre cele mai mari din
România. Cele două linii de îmbuteliere realizează circa 20 milioane sticle/an, din care o parte este
reţinută pentru învechire în cinci vinoteci cu o capacitate de 3 milioane sticle.
Sectorul terţiar prezent în orașul Murfatlar
 Activitatea bancară
 Servicii poștale
 Comunicaţii electronice
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2.4.2 Agricultura
Oraşul Murfatlar are o suprafaţă totală de 6667ha (6666,52ha) din care 4698,46ha este suprafața
agricolă totală iar 580,62ha sunt ocupate de păduri. Culturile agricole existente în zona oraşului
Murfatlar sunt: porumb, grâu, orz, ovăz, plante de nutreţ, viţă de vie. Majoritatea producţiei agricole
fiind obţinută in Fermele/Exploatatiile/Asociatiile agricole si este destinata comercializari iar o parte din
productie se obtine in gospodăriile individuale din care cea mai mare parte este destinată consumului propriu.
Modul de utilizare a suprafeţelor agricole:
Teren Arabil (A) in extravilan 2744,39 ha, Pășune/fanete in extravilan 208,13 ha, Plantatii de
vița de vie 1745,94 ha. Terenuri neproductive NP în extravilan 39,72 intravilan 6,37 ha. Terenuri curti
constructii + Terenurile cu Destinatie Speciala(TDS) + Terenurile ocupate de Siturile istorice ( vezi in
special Valul de piatra si Valurile de pamant)+ altele, situate in extravilan 566,24 ha si in intravilan 423,23ha.
Cultivarea viţei de vie ocupă un loc principal in agricultura orasului.
Din datele deţinute, pe teritoriul administrativ al Oraşului Murfatlar se înregistrează un număr total de
25 ferme, din care 10 sedii ferme agricole- culturi cereale sau plantatii de vita de vie, 5 sedii ferme
utilaje agricole, 2 ferme legumicole, 5 ferme de animale din care o ferma impartita ½ cu activitati de
productie si 2 ferme dezafectate,
În ceea ce priveşte creşterea animalelor, aceasta are loc în deosebi în satul Siminoc. Conform Registrului
agricol în oraşul Murfatlar şi satul Siminoc sunt înregistrate următoarele categorii de animale:
- bovine:
287 capete
- ovine:
2.716 capete
- porcine:
739 capete
- păsări: 39.745 capete
Tabel cu exploataţiile agricole (număr) care utilizează terenul arabil, după modul de deţinere al
acestuia, conform Recensământului general agricol 2010:
Nr.
crt.
1.

Oraşul

Moduri de deţinere

În proprietate În concesiune În arendă
Murfatlar 159
44
Sursa: Recensamantul general agricol din 2010

În parte
-

Utilizat cu titlu gratuit
4

Alte moduri
3

Tabel cu exploataţiile agricole (număr), cu suprafaţă de teren arabil în repaus, conform
Recensământului general agricol 2010:
Nr.
crt.
1.

Oraşul

Teren arabil în repaus
TOTAL
Fără
subvenţii
(ogor
şi
teren Cu subvenţii (teren care face
neînsămânţat mai puţin de 5 ani)
obicetul unei scheme de plăţi)
Murfatlar
4
1
5
Sursa: Recensamantul general agricol din 2010

Tabel cu exploataţiile agricole (număr) cu efective de animale pe specii, conform Recensământului
general agricol 2010:
Nr. Oraşul
crt.
1.

Specii de animale
Porcine Păsări Cabaline Măgari şi Iepuri
catâri
de casă
Murfatlar 18
17
19
66
108
30
3
2
Sursa: Recensamantul general agricol din 2010
Bovine

Ovine

Caprine

Familii
albine
16

de

În Oraşul Murfatlar îşi desfăşoară activitatea Staţiunea de Cercetare şi Producţie Viti-Vinicolă
(S.C.P.V.V) Murfatlar (cunoscuta si sub denumirea de Statiunea de Cercetare- Dezvoltare Viti- Vinicola
Murfatlar), situată în centrul viticol al podgoriei ce poartă acelaşi nume şi care ocupă zona colinară
centrală a judeţului Constanţa.
Activitățile stațiunii se desfașoară în două sectoare:
- cercetare (ameliorare şi material săditor, tehnologii în viticultură, protecţia sănătăţii plantelor, tehnologii
de prelucrare a strugurilor şi chimia vinului);
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- producţie -Specializările Staţiunii S.C.P.V.V Murfatlar sunt:
• Îmbunătăţirea sortimentului de soiuri şi clone pentru vinuri albe şi roşii de calitate, specifice regiunii
viticole a Colinelor Dobrogei;
• Cultura irigată a viţei de vie;
• Producerea de material sǎditor viticol BAZA şi CERTIFICAT din soiurile recomandate în Dobrogea;
• Îmbunǎtǎţirea tehnologiilor de producere a vinurilor tip Murfatlar;
• Producerea vinurilor seci, demidulci şi dulci.
2.4.3 Infrastructura de transport (rutier, feroviar, naval)
2.4.3.1. Transport rutier
Accesibilitatea rutieră
Accesibilitatea rutieră al Oraşului Murfatlar, are trei elemente definitorii:
 poziţionarea şi localizarea geografică a Oraşului Murfatlar faţă de arterele naţionale,
 distanţa faţă de oraşul reşedinţă de judeţ,
 timpul de deplasare până la oraşul reşedinţă de judeţ.
Concentrea serviciilor economice şi sociale ale judeţului şi zona cu cele mai mari oportunităţi este
oraşul reşedinţă de judeţ, centrul judeţean Municipiul Constanţa. De aceea accesibilitatea rutieră, către
care gravitează toate oraşele judeţului, precum şi faptul că atracţia unei destinaţii creşte sau descreşte cu
distanţa şi timpul de deplasare conduce la o oportunitate de dezvoltare rapidă a Oraşului Murfatlar.
Corelând cele două elemente analizate, respectiv accesibilitatea rutieră (durata deplasării pe şosea
faţă de municipiul reşedinţă de judeţ) şi dinamica populaţiei în perioada 1992-2007, se observă că, cele
mai multe oraşe care au înregistrat creşteri de populaţie sau care au stagnat (valori cuprinse între -2% şi
+2%) sunt cele aflate la distanţe şi durate de deplasare reduse faţă de centrul urban judeţean: Murfatlar,
Eforie, Ovidiu etc., aflate la mai puţin de 20 minute de deplasare faţă de municipiul Constanţa.
2.4.3.2.Transport feroviar
Circulaţia feroviară se efectuează prin Linia C.F 800/Bucuresti-Constanta dublă, electrificată, care
traversează la rândul ei partea SUD de localitații la NORD de Canal despărțind orașul în două părţi aproximativ
egale. Tranzitul mediu zilnic de trenuri fiind de 125, din care 20 iarna şi 30 vara sunt pentru călători.

Accesibilitatea feroviara
Conectivitatea la reţeaua regională şi naţională de cale ferată, precum şi tipul şi calitatea
infrastructurii feroviare (electrificată sau neelectrificată, respectiv dublă sau simplă) reprezintă elemente
importante care influenţează accesibilitatea feroviară a Oraşului Murfatlar.
O bună accesibilitate înregistrează oraşele care sunt situate pe magistrale feroviare, dar şi cele aflate la
distanţe reduse faţă de reşedinţa de judeţ, printre care se numără şi Oraşul Murfatlar.
2.4.3.3. Transport naval
Circulaţia navală pentru Oraşul Murfatlar se rezumă la curse ocazionale pentru produse
balastiere, fier vechi şi cereale.
Din anul 1997, în portul Basarabi a fost înfiinţată Zona Liberă Constanta, care este situată în
Complexul Portuar Basarabi Dunăre-Marea Neagră şi cuprinde o suprafaţă de 10,7 ha teren (din care
7,6 ha teritorii portuare). Zona liberă Constanta pune la dispoziţia investitorilor străini toate facilităţile specifice
Firmele cu activitate în Zona Liberă pot desfăşura următoarele tipuri de activităţi:
 activităţi industriale şi de procesare;
 depozitări mărfuri magazii şi de platforme descoperite;
 activităţi comerciale, industriale etc.
Informaţii generale despre Portul Basarabi:
 Suprafaţa totală – 200.000 mp;
 Număr de bazine portuare – 1;
 Lungimea cheurilor – 1295 m;
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Număr dane de operare – 12;
Operare – mărfuri generale, vrac solid;
 Conexiuni–conexiune rutieră, distanţa până la autostrada–circa 6km prin DC27 sau circa 10km prin DN3;
 Facilităţi operare şi echipamente – 2 macarale, capacitate = 5 to;
 Capacităţi de depozitare
– depozit acoperit = 1266 mp;
- depozit neacoperit/deschis = 13.913 mp.
Accesibilitatea navala
Oraşul Murfatlar are ieşire pe căile navigabile, prin canalul Dunăre – Marea Neagră, care
facilitează astfel legătura fie cu cel mai mare port la României, Constanţa, fie cu Midia - Năvodari.
2.4.3.4. Transport aerian
Orașul Murfatlar nu are aeroport, circulația aeriană se desfașoară pe aeroportul Mihail Kogalniceanu
aflat în județul Constanța.
Accesibilitatea aeriana
Singurul aeroport din regiune deschis circulaţiei internaţionale este cel din judeţul Constanţa,
situat în comuna Mihail Kogălniceanu, aflat la aproximativ 27 km Nord de Mun. Constanţa. Durata de
deplasare din Oraşul Murfatlar, către Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu este de sub 45 minute.

2.5 - Populația, Elemente demografice și sociale
2.5.1. Numărul de locuitori (populație stabilă) de dată recentă
Conform recensământului populației și locuințelor realizat în 2011 populaţia Oraşului Murfatlar
este de 10.216 de persoane, din care 50% bărbaţi şi 50% femei. Structura populaţiei înregistrată pe
naţionalităţi se prezintă astfel: 84,30% români, 5,5% tătari, 2,5% rromi şi alte naţionalităţi.
Populaţia oraşului Murfatlar, în intervalul 2000 – 2011, a prezentat oscilaţii, astfel că, aceasta a
scăzut de la 10.746 în anul 2000, la 10.216 în anul 2011 (conform ultimului Recensământ din 2011).
Populația satului Siminoc este de circa 1000 locuitori.
2.5.2. Evoluţia populaţiei (anii de referinţă sunt cei ai recensământului populaţiei)
Recensământul din 2011 arată că pe teritoriul administrativ al orașului Murfatlar se aflau 9634
locuitori (populație stabilă), din care 4805 bărbați și 4829 femei, respectiv 1570 clădiri de locuințe. Ca
religie s-au înregistrat 8523 ortodocși, 34 romano-catolici, 4 reformați, 64 babtiști, 246 penticostali, 22
adventiști de ziua a șaptea, 698 alte religii, 3 fără religie, 3 atei, 35 religie nedeclarată.
Datele din 2013 arată numărul populației după etnie astfel: din 10216 locuitori, 8612 români, 10
maghiari, 254 romi, 102 turci, 562 tătari, iar pentru 671 informația este nedisponibilă.
În anul 2018, orașul Murfatlar număra 11422 locuitori (INSSE) Se observă creșteri ale
populației la ultimele înregistrări și un mozaic etnic și confesional perpetuat, relativ stabil în
condițiile îndelungatelor asimilări.
2.5.3. Structura populaţiei pe principalele grupe de vârstă
Structura populaţiei după principalele grupe de vârstă este următoarea:
POPULATIA
STABILA
TOTAL
Ambele
sexe

10216

Sub
5
ani
621

ani

15 19
ani

GRUPA
20 24
ani

1256

603

857

5 - 14

DE VARSTA
25 65 85 ani
64
84
ani
ani
si peste
5878

950

51

Ambele
sexe

Masculin
5100
328
657
285
415
3011
386
18
Masculin
Feminin
5116
293
599
318
442
2867
564
33
Feminin
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, Recensamantul populatiei si locuintelor 2011.
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Populaţia stabilă după limba maternă:
Populaţia
stabilă

Denumire
localitate

LIMBA MATERNĂ
Română

Maghiară

Rromi

Turcă

Tătară

Informaţie
indisponibilă
671

Oraşul
10.216
8755
7
184
84
511
Murfatlar
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, Recensamantul populatiei si locuintelor 2011.

Populaţia stabilă după etnie:
Populaţia
stabilă

Denumire
localitate

LIMBA MATERNĂ
Română

Maghiară

Rromi

Turcă

Tătară

Informaţie
indisponibilă
671

Oraşul
10.216
8612
10
254
102
562
Murfatlar
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, Recensamantul populatiei si locuintelor 2011.

Populația stabilă de 10 ani si peste, pe sexe, după nivelul de educație
POPULAŢIA
STABILĂ
DE 10 ANI
ŞI PESTE

NIVELUL INSTITUTIEI DE INVATAMANT
ABSOLVITE
Fără şcoală absolvită
PostSecundar
Superior
liceal
Inferior
Superior
din care:
din care:
Primar Total
şi de
Persoane
Total Universitar
Total
Profesiona şi (gimna
Liceal
maistri
zial)
analfabete
de licenta
de ucenici

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

599
664
169
6764 2994
1206
2564
1077
297
101
256
280
89
3533 1493
892
1148
406
119
33
384
343
80
3231 1501
314
1416
671
178
68
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa, Recensamantul populatiei si locuintelor 2011.

8971
4427
4544

Populatia stabila dupa religie
Conform informatii INS cuprinse in Fisa localitatii pe anul 2012 (situatia populatiei stabila dupa religie)
Populaţia
stabilă
Murfatlar

10.216

Refor
mat

Penti
costală

RELIGIA
Baptistă
Adventis
tă de ziua
a şaptea

Musulmană

Martorii
lui
Iehova

Atei

Orto
doxă

Romano
catolică

8512

34

4

224

69

679

8

3

7

Informaţie
indisponibilă
673

Religia majoritară este cea creştin-ortodoxă, la care se mai adaugă 2,2% din populaţia oraşului
penticostali, 0,67% baptişti şi 6,6% musulmani(turco-tătari).
2.5.4. Sănătatea şi asistenţa socială
a) Sistemul sanitar
Oraşul Murfatlar a cunoscut în ultima perioadă o creştere a activităţii medicale prin apariţia unui număr
mai mare de cabinete medicale individuale dotate corespunzător cu aparatură medicală.
Pe lângă aceste cabinete medicale există şi un Centru de Performanţă cu servicii medicale calificate.
Cabinetele medicale de specialitate din Centru sunt : medicină internă, cardiologie, pediatrie şi ORL
Vârsta populaţiei reprezintă un element ce trebuie luat în considerare în evaluarea stării de sănătate
actuală. Scăderea naturală şi migraţia externă au determinat reducerea numărului populaţiei oraşului Murfatlar.
Principalii indicatori aferenți sistemului de sănătate la nivelul oraşului Murfatlar, în anul 2012:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire indicator

Număr

Medici în sistem privat
Medici de familie – în sistem privat
Stomatologi – în sistem public
Farmacişti – în sistem privat

8
6
1
3
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5
Personal mediu sanitar – în sistem public
6.
Personal sanitar mediu – în sistem privat
7.
Cabinete medicale de specialitate – în sistem privat
8.
Cabinete stomatologice – în sistem privat
9.
Farmacii – în sistem privat
10.
Cabinete medicale de familie – în sistem privat
11.
Cabinete medicale de medicină generală – în sistem privat
12.
Cabinet veterinar
Sursa: Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa din 2012

1
11
8
1
3
5
5
1

b) Asistenţa socială
Prin adoptarea Legii asistenței sociale (Legea nr.292/2011), în anul 2011 s-a creat cadrul legal și
instituțional unitar și coordonat prin care se stabilesc principiile și regulile generale de acordare a
măsurilor de asistență socială, precum și criteriile de organizare și funcționare a sistemului, în vederea
asigurării condițiilor adecvate pentru elaborarea și implementarea politicilor publice sectoriale din
domeniul asistenței sociale. Legea asistenţei sociale stabileşte serviciile sociale şi beneficiile acestora
prin dezvoltarea capacităţilor individuale sau colective, asigurarea nevoilor sociale, creșterea calității
vieții și promovarea principiilor de coeziune și incluziune socială.
Astfel Primăria Oraşului Murfatlar a înfiinţat un Compartiment de Asistenţă Socială, care asigură
îndeplinirea corespunzătoare a cerinţelor legale, deservit de trei angajaţi.
Numărul persoanelor cu handicap grav este de 50, beneficiari de ajutor (venit mediu garantat) 46 de persoane.
2.5.5. Ordinea publică şi siguranţa cetăţeanului
Conform: prevederilor O.G. nr. 30 /2007, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederilor Legii
nr. 371/2004 si Adresei nr. 4.064.980. din 21-04-2016 transmisa de M.A.I.-Directia Generala Logistica.
Pe teritoriul UAT Murfatlar, exista „Politia orasului Murfatlar”, subunitate din structura
Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) care asigura ordinea publica, apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private. Politia orasului Murfatlar are sediul la etajul 2
in cladirea denumita „Sediul Administrativ”, comun(a) cu sediul Primariei orasului Murfatlar, situat(a)
pe strada Calea Dobrogei, nr. 1, oras Murfatlar asa cum se poate observa si pe Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistiice- Zonificare Murfatlar aferenta documentatiei de Actualizare PUG oras Murfatlar- proiect
nr. 80/2014 [vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.8., pct. 3.11.8.2., pag.334-335 - Restrictii/Conditionari impuse de
protectia fata de obiective cu Destinatie Speciala (DS)]
În Oraşul Murfatlar, incepand din anul 2011, ordinea publica și siguranța cetățeanului sunt
asigurate, potrivit competentelor si de catre Poliţia Locală a Oraşului Murfatlar, aceasta funcţionând
ca serviciu în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Murfatlar, prin reorganizarea
Serviciului Poliţie Comunitară, înfiinţat şi organizat conform prevederilor Legii nr. 371/2004.
Conform legislației în vigoare, Poliţia Locală a Oraşului Murfatlar are atribuții privind apărarea
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și
descoperirea infracțiunilor in domenii privind ordinea publica, circulatia, disciplina in constructii si altele.
2.5.6. Educaţia
În ceea ce privește învățământul preuniversitar, datele furnizate de INS - Direcția Județeană de Statistică
arată că, în anul 2012, erau acoperite toate etapele acestuia (grădinița, învățământ primar, învățământ
secundar), astfel:
 unităţi de învăţământ – total 3
 grădinițe cu program normal - 3 în rețeaua școlară publică. Cele 3 grădiniţe sunt unități școlare
arondate la alte unități școlare cu personalitate juridică, din care o grădiniță în satul Siminoc;
 școli din învățământul primar și gimnazial – 2, conform Inspectoratului Școlar Județean
Constanța din care
 școli din învățământul liceal Liceul Teoretic Murfatlar în care funcționează și o Școala Generala
nr. 1, pentru învățământul primar și gimnazial.
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Şcoala Generală nr.1, cu clasele I-VIII, are o bază materială formată din: 24 săli de clasă, bibliotecă,
laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică şi o sală de sport.
Şcoala Generală nr. 2, cu clasele I-VIII Adrian V. Rădulescu unde se desfăşoară şi programul
„Şcoală după şcoală” are o bază materială formată din: 17 săli de clasă, 1 laborator de fizică-chimie, 1
laborator de biologie, cabinete de limbi straine, română, istorie; două săli de informatică dotate
cu echipamente noi, sală de sport, bibliotecă, muzeu.
În cadrul Şcolii Generale cu clasele I-VIII Adrian V. Rădulescu se desfăşoară programul „Şcoală
după şcoală” (SDS).
Școala generală cu clasele I-VIII din satul Siminoc are 4 săli de clasă.
Principalii indicatori aferenți sistemului de învățământ în Oraşul Murfatlar în anul 2012 sunt următorii:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Denumire indicator

Număr

Copii înscrişi în grădiniţe
Elevi înscrişi - total
Elevi înscrişi în învăţământul primar şi gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământul primar
Elevi înscrişi în învăţământul gimnazial
Elevi înscrişi în învăţământul liceal
Personal didactic - total
Personal didactic în învățământ preșcolar
Personal didactic în învățământ primar și gimnazial
Personal didactic în învățământ liceal
Săli de clasă și cabinete școlare
Laboratoare școlare
Săli de sport
Terenuri de sport
Sursa: INS - Fişa localităţii pe anul 2012

289
1321
1011
539
472
310
114
13
61
40
40
7
2
4 (din care 2 terenuri cu gazon sintetic in 2018)

Conform datelor din Fişa localităţii pe anul 2012, în oraşul Murfatlar se regăsesc un număr de 4
biblioteci, dintre care o bibliotecă publică cu un (1) angajat, celelalte trei făcând parte din cadrul
unităţilor de învăţământ.
2.5.7. Cultele
Pe teritoriul oraşului Murfatlar sunt amplasate 7 (sapte) lăcașe de cult creştine si unul musulman :
 Biserica veche - „Nasterea Maicii Domnului” construită în anul 1906, monument istoric,
 Biserica noua - „Sf. Împărați Constantin și Elena”,
 Biserica Penticonstală ,,Maranata”,
 Biserica Creștină Baptistă „Betania”
 Biserica Martorii lui Iehova
 Mănăstirea „Sf. Teotim”
 Biserica din satul Siminoc - „Sfantul Ierarh Nicolae”
 Geamia musulmană (construită în anul 1981).
2.5.8. Resursele de muncă şi populaţia ocupată
Structura socio-economică a populației este legată de modul de dezvoltare a activității
economice, factor primordial în stabilirea ratei generale de activitate a populației, ratei de ocupare și a
stabilirii structurii pe profiluri de activitate la toate nivelurile de pregătire profesională.
În contextul procesului de tranziţie economică, numărul salariaţilor a ajuns la 1810, faţă de 1050
înregistraţi în anul 2006 (conform strategiei 2007 – 2013).
Conform datelor preluate de pe site-ul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă
Constanţa, rata şomajului în judeţul Constanţa este următoarea:
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Sursa:site-ul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa din 2012

Ponderea şomerilor în populaţia stabilă pe anul 2012, cuprinzănd date pentru oraşul Murfatlar,
exemplificată mai jos:
Număr şomeri
Populaţia stabilă
Pondere şomeri în populaţia
înregistraţi
18 – 62 ani
stabilă (%)
Oraşul Murfatlar
145
6735
2,1
Sursa:Site-ul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa din 2012
Mediul urban

Conform datelor disponibile, numărul şomerilor înregistraţi la sfârşitul anului 2012 este de 145 de
persoane, structuraţi astfel:
- femei = 83 de persoane;
- bărbaţi = 62 de persoane.
2.5.9.Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei, modul de ocupare a resurselor de muncă
Situaţia natalităţii şi mortalităţii înregistrată în oraşul Murfatlar, în anul 2012 este următoarea:
 Născuţi – 101 de persoane;
 Decedaţi – 102 de persoane.
Situaţia existentă a căsătoriilor efectuate la nivelul Oraşului Murfatlar, pe anul 2012 este de 60,
iar cea a divorţurilor este de 6. Tot din Fişa localităţii pe anul 2012, pusă la dispoziţie de Direcţia
Judeţeană de Statistică Constanţa reiese un număr de 56 de persoane care şi-au stabilit reşedinţa în
localitatea Murfatlar, iar un număr de 44 de persoane au plecat cu reşedinţa în altă localitate.
Structura pe grupe de vârste a populaţiei în oraşul Murfatlar evidenţiază un proces de îmbătrânire
demografică, care se reflectă în reducerea continuă a populaţiei tinere (0 – 14 ani), în cadrul populaţiei
şi, implicit, în creşterea ponderii populaţiei vârstnice, de peste 60 de ani.
În anul 2000, în oraşul Murfatlar, din totalul populaţiei (10.746 de persoane), populaţia tânără (0-14 ani)
reprezenta 23,70% (3.088 de persoane), iar populaţia vârstnică, de peste 60 de ani reprezenta 7,1%.
În anul 2011, din totalul populaţiei (10.216 de persoane), populaţia tânără (0-14 ani) reprezenta
18,37% (1877 de persoane), iar populaţia vârstnică de peste 60 de ani reprezenta 9,80% (1001 de
persoane), deci se observă o creştere a populaţiei vârstnice şi o scădere a populaţiei tinere din oraşul Murfatlar.

2.6 - Circulația
2.6.1. Situația existentă
Circulaţia majoră în localitate (rutieră, feroviara, navala) are un pronunţat caracter de tranzit.
2.6.1.1.Circulaţia rutiera
Circulaţia rutiera se efectuează pe străzile interioare din intravilanul oraşului Murfatlar şi satului
Siminoc, respectiv pe drumurile din extravilanul UAT Murfatlar cum ar fi: Autostrada A2, drumurile
naţionale DN3, DN22C, drumul judeţean DJ381 şi drumul comunal DC 27 care au trasee unice ce
traversează UAT Murfatlar, Circulaţia se desfasoară conform legilor în vigoare. (Vezi Aviz nr. 2766 din
16-01- 2017 emis de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.)
S.A.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (D.R.D.P.) Constanta.
52

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

Circulatia rutiera pe strazile interioare din intravilanul existent VATRA “A” a orasului Murfatlar:
Un număr de 69 + 10 străzi si alei proprietatea orasului + 1 str. proprietatea Statului, se întind pe
teritoriul intravilan existent al oraşului Murfatlar si asigura desfaşurarea activităţii economico-sociale a
oraşului.
Conform informaţiilor cuprinse în Fişa localităţii pe anul 2012 (Direcţia Judeţeană de Statistică
Constanţa) completata/corectata cu datele din „Inventarul domeniului public al orasului” situaţia
străzilor la nivelul oraşului Murfatlar este prezentată în tabelul de mai jos.
Nr.crt.

Denumire indicator

Anul 2012

1.
Lungimea străzilor orăşeneşti – total km
31,254
2.
Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate – km
16,240
3.
Străzi neasfaltate care necesită reparaţii capitale Murfatlar – km
5,86
In prezent (vezi anul 2018) in orasul Murfatlar se implementeaza Proiectul nr. 1724/2014 privind
„Reabilitare si modernizare 26 strazi in orasul Murfatlar, jud. Constanta” pentru o lungime totala de
6,441 km, autorizat cu Autorizatia de construire nr. 07 din 08-03-2016.
In functie de categoria drumului/strazii intraorasanesti si de intensitatea circulatiei, acestea se
impart in strazi principale si strazi secundare si anume:
Tabel cu STRAZILE PRINCIPALE (STRAZI de Cat. II- a conform Documentatie Aviz Circulatie) din
orasul Murfatllar [marcate cu culoare portocaliu (mai inchis) pe Plansa 3.1. ,,Reglementari UrbanisticeZonificare Murfatlar”].
Nr.
Crt.

DENUMIREA STRAZII principale

OBS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Calea Bucuresti
Calea Dobrogei
Mihai Eminescu
Mihail Kogalniceanu
Nicolae Balcesu
Alexandru Ioan Cuza
Dimitrie Cantemir
Nicolae Titulescu
Nichita Stanescu
Caisilor
Visinului
Duzilor
Feroviarului
Fantanitei
Ciocarliei
Portului
Amurgului, partial
Salcamilor partial
Murfatlar, partial

Acces directdin DN22C
Acces directdin DN22C
Acces directdin DN22C
Acces directdin DN22C

Comun cu DC 27
Doar pe portiunea care iese direct in DN 22C
Doar pe portiunea care iese direct in DN 22C
De la intersectia cu Aleea Bachus doar pe portiunea care iese direct in DN 22C

Tabel cu STRAZILE SECUNDARE (STRAZI de Cat. III-IV conform Documentatie Aviz Circulatie)
din orasul Murfatllar (marcate cu culoare galben 3 pe Plansa 3.1. ,,Reglementari Urbanistice- Zonificare
Murfatlar”)
Nr.
Crt.

DENUMIREA STRAZII secundare

1
2
3

Viilor
General Vasile Milea
Frunzelor

OBS.
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Ion Creanga
Constantin Brancusi
Vasile Alecsandri
I.Ghe. Duca
Constantin Brancoveanu
Fagetului
Paltinului
Salcamilor
Bradului
Amurgului
Daciei
Vasile Parvan
Matei Corvin
Credintei
Matei Basarab
Intrarea Fantanitei
Tineretului
Ion Barbu
Mihail Sadoveanu
Marin Preda
Plopilor
Nicolae Iorga
Avram Iancu
Minerului
Pescarusului
Murfatlar
Mircea Eliade
Nicolae Labis
Sperantei
Veteranilor
Junimii
Frasinului
Macesului
Serpelea
Industriala 1
Industriala 2
Muzeului

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Aleea Nufarului
Aleea Crinilor
Aleea Garofitei
Aleea Liliacului
Aleea Narciselor
Aleea Lalelelor
Aleea Zambilelor
Aleea Bachus
Aleea Margaritarelor (rar Margaretelor)

Partial ca str. Principala

Partial ca str. Principala

Partial ca str. Principala

Propunere PUG
Propunere PUG
Doar ca denumire nu si
ca suprafata ptr. ca se
sprapune peste Drum
Tehnologic de acces la
C.D.M.N. domeniu
public al Statului
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50
51
52
53
54

Aleea Macului
Aleea Trandafirului
Aleea Ghiocelului
Aleea Deversorului
Aleea Dragusanu

Propunere cf. PUG

Urmare a alipirilor la intravilanul existent VATRA “A” a orasului Murfatlar circulatia se va
desfasura pe un număr de +10 strazi propuse din care 8 strazi in CARTIER-ul REZIDENTIAL (conf.
PUZ-pr.20/2014) (vezi str. Diamantului, str. Rubinului, str. Prelungirea Rubinului, str. Opalului, str
Coralului, str. Cristalelor, Aleea Perlei, Aleea Safirului) si 2 strazi in Trupul izolat “U1” PARC
FOTOVOLTAIC si FERME AGROZOOTEHNICE (conf. PUZ- pr. 23/2014), mentinute in intavilanul
existent VATRA “A” Murfatlar (vezi Tabel la Cap.3.6., Art. 3.6.1., pct.3.6.1.1., pag. 200).
Orasul se afla in sferele polarizatoare ale municipiilor Constanta la Est si Medgidia la Vest.
Totodata U.A.T. Murfatlar face parte din Zona Metropolitană a Constanţei. Municipiul
Constanţa fiind principalul Pol National de Creştere şi dezvoltare urbană în regiunea de sud-est.
Accesibilitatea rutieră a Oraşului Murfatlar, are trei elemente definitorii:
 poziţionarea şi localizarea geografică a Oraşului Murfatlar faţă de arterele naţionale,
 distanţa faţă de oraşul reşedinţă de judeţ,
 timpul de deplasare până la oraşul reşedinţă de judeţ.
Concentrarea serviciilor economice şi sociale ale judeţului şi zona cu cele mai mari oportunităţi
este oraşul reşedinţă de judeţ, centrul judeţean Municipiul Constanţa. De aceea, accesibilitatea rutieră
către care gravitează toate oraşele judeţului, precum şi faptul că atracţia unei destinaţii creşte sau
descreşte cu distanţa şi timpul de deplasare conduce la o oportunitate de dezvoltare rapidă a Oraşului Murfatlar.
Corelând cele două elemente analizate, respectiv accesibilitatea rutieră (durata deplasării pe şosea
faţă de municipiul reşedinţă de judeţ) şi dinamica populaţiei în perioada 1992-2007, se observă că, cele
mai multe oraşe care au înregistrat creşteri de populaţie sau care au stagnat (valori cuprinse între -2% şi
+2%) sunt cele aflate la distanţe şi durate de deplasare reduse faţă de centrul urban judeţean: Murfatlar,
Eforie, Ovidiu etc., aflate la mai puţin de 20 minute de deplasare faţă de municipiul Constanţa.
Circulatia rutiera pe strazile interioare din intravilanul existent VATRA “A1” a satului Siminoc:
Un număr 35 + 1 strazi pe intravilanul existent al satului Siminoc, apartinand de orasul Murfatlar
asigura desfaşurărea activităţii economico-sociale a satului.
Conform informaţiilor cuprinse în „Inventarul cu domeniul public” situaţia străzilor la nivelul
satului Simininoc este prezentată în tabelul de mai jos:
Nr.
crt.

Denumire indicator

Anul 2013

Lungimea străzilor din satul Siminoc – total km
16,240
Lungimea străzilor din sat modernizate – km
1,664 (+4,520)
Străzi neasfaltate care necesită reparaţii capitale Siminoc – km
10,056
In prezent (vezi anul 2018) este aproape de finalizare Proiectul nr. 1725/2014 privind
„Reabilitare si modernizare 13 strazi in satul Siminoc” pentru o lungime totala de 4,520 km, autorizat cu
Autorizatia de construire nr. 30 din 09-10- 2015.
In functie de importanta drumului/strazii intrasatesti, acestea se impart in strazi principale si
strazi secundare si anume:
Tabel cu STRAZILE PRINCIPALE (conform Actualizare PUG) din satul Siminoc (marcate cu
culoare gri pe Plansa 3.2. “Reglementari Urbanistice- Zonificare Siminoc”)
1.
2.
3.

Nr. DENUMIREA STRAZII principale
Crt.
1
Murfatlar

OBS.
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Tabel cu STRAZILE SECUNDARE (conform Actualizare PUG) din satul Siminoc (marcate/ lasate
fara culoare pe Plansa 3.2. “Reglementari Urbanistice- Zonificare Siminoc”)
Nr. DENUMIREA STRAZII secundare
OBS.
Crt.
1
Rasaritului
2
Socului
3
Privighetorii
4
Cerealelor
5
Cultelor
6
Cumpenei
7
Mecanizatorului
8
Ciresului
9
Fantanitei
10
Visinului
11
Secerisului
12
Fagului
13
Izvor
14
Horei
15
Culturii
16
Valea Mare
17
Mioritei
18
Progresului
19
Unirii
20
Ogorului
21
Apusului
22
Prunului
23
Ciobanitei
24
Duzilor
25
Amurgului
26
Marului
27
Parului
28
Viforului
29
Salciilor
30
Agricultorului
31
Stadionului
32
Specialistilor
33
Intrarea Privighetoarei
34
Islazului
In intravilanul existent VATRA “A1” a satului Siminoc din totalul de 35 +1 strazi principale si
secundare, circulatia se desfasoara pe un număr de 6 strazi propuse (din cele 35) (vezi str. Islazului, str.
Specialistilor, str. Stadionului, str. Intrarea Privighetorii si prelungirea strazii Privighetorii care exista
doar partial) conform PUD- proiect nr. 22/1994 privind LOTIZARI LOCUINTE INDIVIDUALE
POZITIILE “A”, “B”, “C”, “D” si “E” din SATUL SIMINOC preluate in PUG – proiect nr. 3/2000 si
mentinute in intravilanul existent prin Actualizare PUG- proiect nr. 80/2014, respectiv +1 strada propusa
(vezi str. Artarului cu breteua paralela la DC 27) conform PUZ – proiect nr. 21/2006 INTRODUCERE
IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT, STATIE DISTRIBUTIE
COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL, mentinute in VATRA „A1” sat Siminoc (vezi
Tabel la Cap.3.6., Art. 3.6.1., pct.3.6.1.1., pag. 201).
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Pentru extinderea intravilanului satului Siminoc cu Cartier Locuinte SOLA A 107 circulatia
rutiera inclusiv pentru zona aferenta drumului comunal DC 27 se va analiza ulterior printr-o
documentatie de urbanism P.U.Z. care va reglementa si strazile interioare din Parcelare/lotizare si
functie de aceasta va stabili care este solutia de urmat pentru racordurile cu DC 27 si strazile adiacente.
Circulatia rutiera pe drumurile nationale care traverseaza orasul (UAT) Murfatlar:
Circulatia rutiera pe Autostrada A2 Bucuresti- Constanta, Tronsonul 6 Cernavoda- Constanta
Conform Avizului nr. 2766 din 16-01- 2017 emis de C.N.A.I.R. S.A.- D.R.D.P. Constanta,
teritoriul administrativ al orasului Murfatlar este traversat de Autostrada A2 Tronsonul 6 Cernavoda –
Constanta si strabate teritoriul extravilan al UAT Murfatlar pe lungime totala de 8,892 km (masurata pe
latura stanga a autostrazii cea care este spre Murfatlar), compusa din cele 5 portiuni/ tronsoane functie de
intrarea si iesirea Autostrazii A 2 din UAT Murfatlar, astfel: Portiunea/tronsonul in lungime de 5,269 km
de la km 193+108 dr. (193+090 stg.) pana la km 198+377 dr./stg. + lungimea de 1,177 km de la km
199+198 stg.(199+209 dr.) pana la km 200+375 dr./stg., + lungimea de 0,607 km doar pentru un sens de
Autostrada (stanga spre Bucuresti) care se afla pe teritoriul UAT Murfatlar de la km 200+375 stg. pana la km
200+982 stg., + lungimea de 1,432 km de la km 200+982 dr./stg. pana la km 202+414 stg.
(km 202+397 dr.),
+ lungimea de 0,407 km de la km 203+373 stg. (km 203+557 dr.) pana la km 203+880 stg. (km 203+890 dr.).

Limitele in lungul Autostrazii A 2 se prezinta, astfel:
1. Limitele teritorial – administrative fata de Autostrada A2 sunt:
km 193+108 dr. – km 198+377 dr.
km 199+209 dr. – km 200+375 dr.
km 200+982 dr. – km 202+397 dr.
km 203+557 dr. – km 203+890 dr.
km 193+090 stg. – km 198+377 stg.
km 199+198 stg. – km 202+414 stg.
km 203+473 stg. – km 203+880 stg.

2. Limitele intravilanului existent fata de: Autostrada A2, sunt :
Drum national
UAT Murfatlar
Pozitii kilometrice fata de DN
Autostrada A2
Limite intravilan existent oras Murfatlar Nu e cazul
Circulatia rutiera pe drumurile nationale DN 3- E81 si DN 22C- E81 in UAT Murfatlar,
Conform Aviz nr. 2766 din 16-01- 2017 C.N.A.I.R. S.A.- D.R.D.P. Constanta, teritoriul
administrativ al UAT Murfatlar este traversat de catre drumurile nationale DN 22C- E81 pe lungime de
2.589 km, de la km 40+986 pana la km 43+575 si de drumul national DN 3-E81 pe lungime de 7,879
km, de la km 236+595 dr. (236+245 stg) pana la km 244+474 d r./stg.
Intravilanul existent al orasului Murfatlar este traversat de drumul national DN 22C pe lungime
de 1,127 km, de la km 42+418 dr. (42+755 stg.) pana la km 43+545 dr./stg., respectiv de drumul
national DN 3 pe lungime de 3,151 km, de la km 241+323 dr./stg. pana la km 244+474 dr./stg.
Limitele in lungul DN –urilor se prezinta astfel:
1. Limitele teritorial – administrative fata de drumul national DN 3- E81 sunt:
km 236+595 dr. si km 244+474 dr.;
km 236+245 stg. si km 244+474 stg.
2. Limitele teritorial – administrative fata de drumul national DN 22C- E81 sunt:
km 40+986 dr. si km 43+575 dr.;
km 40+986 stg. si km 43+575 stg.
3. Limitele intravilanului existent fata de:Autostrada A2; drumul national DN 3-E81si drumul national DN 22C-E81:
Drum national
Autostrada A2
DN 3 – E 81

UAT Murfatlar
Limite intravilan existent oras Murfatlar
Limite intravilan existent oras Murfatlar

DN 22C – E 81

Limite intravilan existent oras Murfatlar

Pozitii kilometrice fata de DN
Nu e cazul
Km 241+ 323 dr. – km 244+474 dr.
Km 241+323 stg.– km 244+474 stg.
Km 42+418 dr. – km 43+545 dr.
Km 42+755 stg.– km 43+545 stg.

Sursa: Aviz C.N.A.I.R. – D.R.D.P Constanta nr. 2766 din 2017
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DN3 are patru benzi pentru circulatie, din Constanta si pana in Centrul orasului (intersectie cu DN22C),
de unde se continua redus la doua benzi de circulatie cu Pasajul peste Magistrala CFR BucurestiConstanta si apoi cu Podul peste Canalul Dunare - Marea Neagra (CDMN) pana la iesire spre localitatile
Cobadin - Ostrov- Bucuresti.
Din Centru (intersectie DN3) se circula pe DN22C spre Medgidia-Cernavodă cu două benzi de
circulație, cate una pe fiecare sens.
Intravilanul existent al orasului Murfatlar este semnalizat cu indicatoare rutiere F47, F49 pe DN3
dinspre localitatea Valu lui Traian la km 243+584 st si dr si dinspre comuna Ciocarlia de Sus la km
241+422 st si dr, iar pe DN22C intravilanul localitatii Murfatlar este pozitionat la km 42+785 st. si dr.
Arterele/Strazile localitatii Murfatlar intersecteaza DN3 la urmatoarele pozitii kilometrice:
- km 243+429 st – strada Viilor, numai viraj “dreapta”;
- km 243+317 st – strada Mihai Eminescu, numai viraj “dreapta”;
- km 243+205 st – strada Mihail Kogalniceanu, cu viraj in toate directiile;
- km 243+140 dr – alee acces Gara CF, numai viraj “dreapta”;
- km 243+090 st – strada Nicolae Balcescu, numai viraj “dreapta”;
- km 242+952 st – strada Alexandru Ioan Cuza, numai viraj “dreapta”;
- km 242+837 st – strada Dimitrie Cantemir, numai viraj “dreapta”;
- km 242+834 dr – strada Daciei, numai viraj “dreapta”;
- km 242+680 st – strada Nicolae Titulescu, numai viraj “dreapta”;
- km 242+673 dr – alee acces platforma parcare, numai viraj “dreapta”;
- km 242+757 dr – strada Minerului, intrare cu viraj “stanga”, iesire cu viraj “dreapta”;
- km 242+727 dr – strada Minerului, intrare cu viraj “dreapta” si iesire cu viraj”stanga”;
- km 242+060 dr – strada Muzeului, cu viraj in toate directiile;
- km 241+949 st – strada Fantanitei, cu viraj numai “dreapta”;
- km 241+857 st – strada Ciocarliei, cu viraj in toate directiile;
- km 241+728 st – strada Plopilor, cu viraj in toate directiile;
- km 241+656 st – strada Frasinului, cu viraj numai “dreapta”;
- km 241+549 st – strada Portului (DC27) cu viraj in toate directiile;
- km 241+153 dr – drum blocuri trup izolat padure cu viraj in toate directiile.
Arterele/Strazile localitatii Murfatlar intersecteaza DN22C la urmatoarele pozitii kilometrice:
- km 42+426 dr – strada Feroviarilor, cu viraj in toate directiile (sens giratoriu autorizat
CNADNR dar neamenajat);
- km 42+426 st – strada Murfatlar, cu viraj in toate directiile (sens giratoriu autorizat
CNADNR dar neamenajat);
- km 42+640 dr – strada Duzilor, in toate directiile;
- km 42+760 st – strada Salcamilor, cu viraj numai “dreapta”;
- km 42+809 dr – strada Caisilor, cu viraj numai “dreapta”;
- km 42+926 dr – strada Visinului, cu viraj numai “dreapta”;
- km 42+949 dr – strada Amurgului, cu viraj numai “dreapta”;
- km 42+993 st – strada Nichita Stanescu, cu viraj numai “dreapta”;
- km 43+293 dr – aleea Margaritarelor, cu viraj numai “dreapta”;
- km 43+343 st – alee acces platforma parcare, numai cu viraj “dreapta”;
- km 43+421 dr – aleea Trandafirilor, numai cu viraj “dreapta”;
- km 43+511 st – strada Mircea Eliade, cu viraj numai “dreapta”.
Sursa: Documentatie Aviz C.N.A.I.R.–D.R.D.P. Constanta intocmita de SC Ghican Proiect SRL in 2016
Circulatia rutiera pe drumurile judetene si drumurile comunale care traverseaza UAT Murfatlar:
Circulatia rutiera pe drumul judetean DJ 381
Prin Acordul prealabil nr. 5888 din 15-09- 2016, pentru amplasare si acces in zona drumurilor
publice, emis de catre Consiliul judetean Constanta in baza Raportului Tehnic favorabil nr. 21/11-042014 prezentat de catre R.A.J.D.P. Constanta au fost stabilite unele conditii explicate in amanunt la
Cap.3.6., Art. 3.6.1., pct. 3.6.1.5. si pct. 3.6.1.7., pag. 203.
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Drumul judetean DJ 381 (denumit si DJ 132), DN 38 - Potârnichea - Bărăganu - Ciocârlia de Sus
- Valea Dacilor–Medgidia, strabate teritoriul extravilan al UAT Murfatlar pe o lungime de 3,582 km,
prin extremitatea de Vest, la limita teritoriului, si asigura legatura dintre mun. Medgidia si sudul
judetului pana la DN38. Drumul judetean DJ 381 se intersecteaza cu Autostrada A2 prin nodul de la
Valea Dacilor – Medgidia si asigura transportul rutier de marfa si persoane pe relatia Autostrada–mun.
Medgidia si sudul judetului.
Circulatia rutiera pe drumul comunal DC 27
Drumul comunal DC27, face legatura intre DN 3 si racordul/breteaua de legatura la Autostrada
A2 si are lungimea totala de 5,515 km conform acte/Cadastru din care 0,510 km de la km 0+000 pana la
km 0+510 prin intravilan existent oras Murfatlar si 1,218 km de la km 3+415 pana la km 4+633 conform
intravilan existent sat Siminoc (si 1,861 km conform intravilan propus prin Actualizare PUG).
Drumul DC 27 este propus pentru “Reabilitare si modernizare Drum comunal DC 27” printr-un
proiect in faza PT care urmeaza a se intocmi in anul 2018. Prin proiectul de reabilitare/ modernizare se
prevede reabilitarea/consolidarea si executia unor poduri noi de pe acesta, respectiv: reabilitare Pod
rutier la Km 0+533, Pod rutier nou la km 4+ 265 si Pod/Podet nou la Km 4+580 al drumului comunal.
Drumul comunal DC27 asigura circulatia auto pe relatia Siminoc- Murfatlar – mun. Constanta si
respectiv pe relatia Valea Dacilor- mun Medgidia. Acest fapt face ca drumul comunal DC 27 sa fie
acceptat/ preferat pentru multi operatori de transport in comun care asigura rutele Constanta- Medgidia
sau Constanta – Cernavoda via Siminoc, utilizand drumul comunal DC 27.
2.6.1.2.Circulaţia feroviară
Confom Avizului nr. 7/2/1344 din 27-04- 2016 emis de catre Compania Nationala de Cai Ferate
(C.N. C.F.) „CFR” S.A.- Sucursala Regionala de Cai Ferate, circulaţia feroviară in orasul Murfatlar se
desfasoara pe Linia CF 800/Bucuresti – Constanta (denumita in PUG si Magistrala CFR BucurestiConstanta), dublă, electrificată care traversează orasul Murfatlar pe lungime totala de 4,240 km din care
3,451 km prin intravilan.
Tranzitul mediu zilnic de trenuri este de 125, din care 20 iarna şi 30 vara sunt pentru călători.
Circulatia auto si pietonala in zona Liniei/Magistralei CF se face printr-un singur pasaj denivelat
suprateran. Mai exista un pasaj la nivel, neamenajat, ramas de la fostul drum national dezafectat dupa
construirea Canalului Dunare- Marea Neagra.
Unitatea Administrativ Teritorialä (UAT) Murfatlar este traversata de Linia CF 800 / Bucuresti –
Constanta, dupä cum urmeazä:
- Interstatia CF Dorobantu - Basarabi (imobil cu nr. cadastral 11026), de la km 204+520 la km 206+747,
unde limita zonei CF variazä între 12 m si 24 m pe partea stângä a liniei CF, iar pe partea dreaptä între 5m si 20m.

- Statia CF Basarabi (imobil cu nr. cadastral 103145), de la km 206+747 la km 208+760, unde limita
zonei CF variazä între 10 m si 44 m pe partea stângä a liniei CF, iar pe partea dreaptä între 3 m si 57 m.
Pe teritoriul orasului Murfatlar exista imobilele proprietate publica a statului, in administrarea
CNCF„CFR" SA - Sucursala Regionalä CF Constanta, constau din teren constructii ce alcatuiesc
infrastructura feroviarä publica, fiind înscrise în Carti Funciare ale localitatii Murfatlar (nr. 12146,
respectiv nr. 103145), cu drept de proprietate în favoarea Statului Român si drept de concesiune în
favoarea CN CF „CFR" SA.
In statia CF Basarabi (actual Murfatlar) existä si terenuri ce apartin domeniului privat al CNCF
„CFR" SA, aferente constructiilor pe care CNCF „CFR" SA le detine în proprietate si anume; linii de
cale feratä, rampă de încărcare-descărcare, magazie, clădire călători, locuinte de interventie (3 incinte),
pentru care au fost semnate Procese verbale de Vecinätate conform Hotärârilor de Consiliu Local
nr. 62/28.09.2015 si nr. 25/25.02.2016.
2.6.1.3.Circulaţia navală
Conform Avizului nr. 7333 din 31-07- 2017, emis de Compania Nationala Administratia
Canalelor Navigabile (CN A.C.N.) S.A. coroborat cu conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr.
DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul Ministerului Transporturilor – Directia

59

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

Transport Naval nr. 1762/ 30454 din 24-08-2017 şi condiţia din Avizul Consiliului Jud. Constanţa nr.
10/2021 pe teritoriul UAT Murfatlar circulatia navală se desfasoară pe Canalul Dunăre-Marea Neagră.
Canalul Dunare – Marea Neagra (C.D.M.N.), este un curs de apa/canal artificial si strabate
teritoriul UAT Murfatlar, de la Nord (din amonte km 26+794) pana la Sud (in aval km 20+962), pe o
lungime de 5,832 km. Lucrarile de amenajare a canalului s-au derulat in perioada 1976 – 1984 , acesta fiind
inaugurat in 26 mai 1984. Canalul reprezinta o artera navigabila care leaga porturile Cernavoda si Agigea.

Canalul principal (C.D.M.N.) (fara ramura Poarta Alba- Midia (C.P.A.M.)) are o lungime de 64,4
km, o adancime de 7 m, o latime la baza de 70 m si la suprafata de 90-120 m, fiind marginit, in zona
studiata, de taluzuri calcaroase inalte de aprox. 25 m. Pescajul maxim admis este de 5,5 m permitand
astfel accesul navelor fluviale si a celor maritime mici. La fiecare capat exista cate doua ecluze care
permit traficul in ambele sensuri.
Canalul traverseaza localitatile Cernavoda, Saligny, Mircea Voda, Satu Nou, Medgidia, Castelu,
Poarta Alba. Aici canalul se bifurca. Ramura sudica trece prin Basarabi si Agigea. Ramura nordica,
cunoscuta sub denumirea de Canalul Poarta Alba-Midia Navodari, cu o lungime de 31,2 km, o adancime
de 5,5 m si o latime de 50-66 m, trece prin Nazarcea, Constanta, Ovidiu si Navodari. Canalul DunareMarea Neagra nu gazduieste habitate specifice care sa necesite masuri de protectie. Pe teritoriul UAT
Murfatlar nu se mai regasesc elemente ale vreunei retele hidrografice sau suprafete lacustre.
Din anul 1997, partial în Portul Basarabi si partial pe terenul SC UG SA, a fost înfiinţată Zona
Liberă Basarabi, care este situată în Complexul Portuar Basarabi, Dunăre-Marea Neagră şi cuprinde
o suprafaţă de 10,7 ha teren (din care 7,6 ha teritorii portuare). Zona liberă Basarabi pune la dispoziţia
investitorilor străini toate facilităţile specifice acestora.
Portul Murfatlar se încadrează în categoria porturilor fluviale şi se localizează pe malul drept al
Canalului Dunăre – Marea Neagră (CDMN), aproximativ in dreptul km 24+500.
Malurile Canalul Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.), au fost consolidate impotriva alunecarilor
de teren prin proiectul de realizare al Canalului Navigabil, iar dupa 1990 pana in prezent au mai fost
realizate lucrari de intretinere a consolidarii malurilor Canalului Dunare- Marea Neagra in special pe
malul drept in sectorul de la km 23 + 0,00 spre aval km 20+ 962, adica spre UAT Valul lui Traian.
Prin avizul CN A.C.N. S.A. nr. 7333 din 31-07- 2017, coroborat cu conditiile din Avizul S.C
IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul M.T.– Directia Transport
Naval nr. 1762/ 30454 din 24- 08- 2017 au fost stabilite o serie de conditii care pot fi vazute la Cap 3.6,
Art. 3.6.3., pag. 204-205 si Cap 3.8., Art. 3.8.1., pag. 225-226.
2.6.2. Aspecte critice
2.6.2.1 Circulația rutieră
Desi in zona exista/functioneaza Autostrada A2 Tronsonul 6 Cernavoda –Constanta, circulatia
auto locala in orasul Murfatlar se desfasoara printr-o zona intens locuita din centrul localitatii, la care
contribuie si circulatia autovehiculelor grele(de mare tonaj). Poluarea cu noxe si cea sonora continua
sa fie o problema pentru zona centrala a orasului fapt care impune luarea unor masuri pentru
diminuarea si/sau eliminarea surselor de poluare. In vechiul PUG - proiect nr. 3/2000 fusese propusa
devierea circulatiei (traficului) rutier de pe DN 22C pe relatia Poarta Alba - Constanta cu intrare prin
str. Amurgului, continuare printr-o bretea noua pe langa extremitatea de Nord a limitei Magistralei CF
si iesire prin dreptul fostei bariere (in capatul de nord- vest a Parcului nr. 3, denumit si Monument) si
reintrare in prima banda a DN3 (unde drumul are 4 benzi de circulatie). Aceasta versiune nu mai este
de prima urgenta si trebuie reanalizata printr-un studiou de trafic deoarece datele problemei s-au
schimbat mult prin darea in folosinta a Autostrazii A2- Tronsonul Cernavoda Constanta.
In centrul orasului, la intersectia celor doua drumuri nationale DN3- E81 cu DN 22C- E81,
exista o circulatie auto si pietonala intensa, spre obiectivele publice din zona, care se desfasoara in
conditii de siguranta redusa cu intreruperi si disfunctionalitati datorate aglomerari in spatii mici a
circulatiei pietonale cu circulatia rutiera, intr-o zona in care si asa circulatia auto se desfasoara cu
dificultate, motiv pentru care se impune realizarea unui sens giratoriu flancat la extremitati cu treceri de pietoni.

O alta problema ar fi in Cartierul de vest pe DN 3 in intersectiei cu drumul comunal DC 27 (str.
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Portului) unde circulatia se desfasoara fara o coordonare studiata dupa regulile de circulatie astfel incat
sa permita circulatia autovehiculelor grele din DN3 catre societatile mari din zona cum ar fi: Portul
Basarabi, Zona Libera Basarabi si respectiv SC UG SA.
Trebuie avut in vedere ca circulatia auto si pietonala pe DN3 spre Cartierul de vest al orasului
este strangulata si limitata numai la zona Podului peste Canal, drum si pod care deservesc in acelasi
timp si circulatia pentru jumatatea de sud a judetului Constanta fiind singura legatura intre mun.
Constanta si sud- vestul judetului spre com. Ciocarlia, Baraganu, Mereni, Cobadin, Independenta pana
la orasul Negru Voda.
2.6.2.2 Circulatia feroviara
Circulatia feroviara se desfasoara tot printr-o zona locuita foarte aproape de centrul localitatii
poluand zona datorita zgomotului si vibratiilor produse in special de trenurile de marfa care circula cu
viteza mare. O alta problema este aceea ca Linia CF (Magistrala CF) imparte localitate separând zona
industriala de zona de locuinte ceea ce afecteaza circulatia pietonala catre locurile de munca.
Din aceste motive este de retinut propunerea facuta PUG – proiect nr. 3/2000 privind realizarea
in viitor a unui Pasaj suprateran in zona Statiei (Garii) CFR Murfatlar care sa permita locuitorilor din
zona blocurilor din Cartierul de Est sa traverseze in siguranta liniile de cale ferata catre locurile de
munca din Zona industriala.
2.6.2.3. Circulatia Navala
Circulatia navala in sine nu pune probleme deosebite, in schimb Canalul navigabil pentru
faptul ca traverseaza intravilanul localitatii creeaza probleme de separare a functiunilor si implicit a
retelelor tehnico edilitare care pentru traversarea Canalului navigabila necesita proiecte foarte greu si
costisitor de realizat. Circulatia auto si pietonala spre Cartierul de vest este strangulata si limitata
numai in zona Podului peste Canalul Dunare - Marea Neagra.

2.7. Intravilan existent, zone functionale, Bilant teritorial,
2.7.1 Intravilanul existent, conform PUG proiect nr. 3/2000, si PUZ-urilor aprobate ulterior cu
suprafetele corectate conform masuratori topografice Avizate cu P.V. Recerptie OCPI 581/2019.
2.7.1.1. Localitatea de resedinta si localitatile componente
A. Localitatea de resedinta orasul Murfatlar (fost Basarabi) a avut un intravilan existent (adica la
data aprobari PUG- proiect nr. 3/2000) format din 25 de Trupuri + VATRA din care, conform OCPI,
au ramas 21 de Trupuri + VATRA, dupa semnarea noilor vecinatati intre UAT- uri, mai putin cu 4
trupuri, respectiv: Trupul „J”- FERMA 14 SC VIE VIN SA cu 1,03 Ha; Trupul „N”- FERMA 4
S.C.D.V.V cu 0,49 Ha.; Trupul „V”- T.D.S. (actual Anexa Penitenciar Poata Alba) si Trupul „W”LOCUINTE ZONA VALEA SEACA cu 1,80 Ha, care au ramas pe teritoriul UAT Valul lui Traian dupa
semnarea noilor vecinatati intre UAT Murfatlar si UAT Valul lui Traian, asa incat;
Intravilanul existent al orasului Murfatlar, conform PUG- pr.3/2000 aprobat cu HCL nr.25 din
25.03.2004, este format din Trupul principal „A”- VATRA Murfatlar cu suprafata de 381,42Ha corectat
la 381,41Ha si 21 de Trupuri izolate avand S=20,12Ha corectata la Stot= 23,9995 Ha (Avizate ca atare de
O.C.P.I. Constanta cu Procesul Verbal de Receptie Tehnica nr. 581/2019), iar ulterior intravilanul existent
(conform PUG- pr.3/2000), VTRA si Trupuri izolate Murfatlar, a fost extins prin PUZ-uri aprobate legal
(vezi Lista de la Cap. 1.3., Art.1.3.1, pag.15-17) si preluate ca existente in Actualizare PUG-pr 80/2014, astfel:
- TRUPUL PRINCIPAL „A” – VATRA, S=381,42 Ha conf. PUG pr. 3/2000, corectata la 381,41Ha.
– TRUP„A”-VATRA EXISTENTA Murfatlar in suprafata de 381,41Ha EXTINS(A) cu S= 13,3308Ha
-Trup Alipit– „CARTIER REZIDENTIAL”prin preluare PUZ proiect 20/2014 aprobat cu HCL 45 din
28-04-2016 (din care: 13,2640Ha conform Bilant Teritorial PUZ iar +0,0668Ha reprezinta diferenta de
suprafata dintre limita intravilanului conform PUZ si limita intravilanului conform masuratori -baza topografica
pentru Actualizare PUG- pr.80/2014, formata dintr-o portiune din str. Murfatlar si parcarea Cramei Murfatlar).
Suprafata existenta total VATRA Murfatlar S=394,74Ha, din care: 381,41Ha conform PUG pr. 3/2000 +
13,2640Ha conform PUZ aprobat ulterior + diferenta de 0,0668Ha conform masuratori baza topografica PUG.
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TRUPURI IZOLATE EXISTENTE, aferente oras MURFATLAR(conform PUG- pr. 3/2000 cu
suprafete corectate conf. Masuratori Avizate de OCPI cu P.V. Receptie nr. 581/2019 +PUZ-uri aprobate)

-

-

TRUP „B”- FERMA 3 SC VIE- VIN SA cu S=0,68 Ha
TRUP „C”- ANEXA FERMA 3- SC VIE –VIN SA cu S=0.15Ha corectata la S=0,1725 Ha
TRUP „D”- PUNCT TURISTIC- SC VIE- VIN SA cu S= 0,31 Ha
TRUP „E”- FERMA 4- SC VIE- VIN SA cu S= 0,26 Ha
TRUP „F”-SECTOR MECANIC FERMA 4 SCVIE-VIN SA cu S=0,30Ha corectata la S=0,4099Ha
TRUP „G”- FERMELE 1- 2 SC VIE- VIN SA cu S=2,55 Ha corectata la S=3,6126 Ha
TRUP „H”- ANEXA FERMA 1 SC VIE- VIN SA cu S=0,78 Ha corectata la S= 0,6747 Ha
TRUP „I”- FERMELE 5-6 SC VIE-VIN SA cu S=2,62Ha corectata la S= 2,0981Ha+1,2013Ha
TRUP „J”- FERMA 14 SC VIE- VIN SA a ramas pe teritoriul U.A.T VALUL LUI TRAIAN
CONFORM LIMITELOR O.C.P.I., dupa semnarea noilor vecinatati intre cele doua localitati (UAT-uri).

- TRUP „K”- FERMA 1- CRAMA VECHE S.C.D.V.V cu S=2,70Ha corectata la S=2,7082 Ha
- TRUP „L”- PUNCT AMARASCU cu S=1,06 Ha
- TRUP „M”- FERMA 2 S.C.D.V.V. cu S=0,94H corectata la S= 0,9729 Ha
TRUP „N”- FERMA 4 S.C.D.V.V a ramas pe teritoriul U.A.T VALUL LUI TRAIAN
CONFORM LIMITELOR O.C.P.I., dupa semnarea noilor vecinatati intre cele doua localitati (UAT-uri).

TRUP „O”- FERMA 3 S.C.D.V.V. cu S= 1,05 Ha
TRUP „P”- FERMA 5 S.C.D.V.V. cu S=1,27Ha corectata la S= 1,9595 Ha
TRUP „Q”- OCOLUL SILVIC cu S=0,15Ha corectata la S=0,3529 Ha
TRUP „R”- FAZANERIE cu S=2,73Ha corectata la S=1,9799 Ha
TRUP „S”- S.P.BASARABI PADURE cu S=1,50Ha corectata la S= 1,3533 Ha
- TRUP „T”- POPAS TURISTIC FANTANITA cu S=0,20Ha (extins la 0,6998Ha conf. PUZ- pr.5/2013)
- TRUP „U”-(FOSTA) RAMPA GUNOI cu S=0,50Ha gresita (S=2,50Ha conform Acte) corectata
la S=2,6876Ha (conf. masuratori), inchisa cu Autorizatia 24/2013, redenumit „TRUP M20” prin
-

PUG 80/2014 parte din INTRAVILANUL EXISTENT ce se va alipi la Vatra prop.Trup„M1” Murfatlar.

- TRUP “U1” PARC FOTOVOLTAIC SI FERME AGRO-ZOOTEHNICE” cu S=15,6954Ha
introdus in intravilan conform PUZ- pr.23/2014, aprobat cu HCL nr. 26/2016, parte din
INTRAVILANUL EXISTENT ce se va alipi la VATRA „M1” prin Actualizare PUG pr. 80/2014.
- TRUP „V”- T.D.S. a ramas pe teritoriul U.A.T VALUL LUI TRAIAN CONFORM
LIMITELOR O.C.P.I., dupa semnarea noilor vecinatati intre cele doua localitati (UAT-uri).
- TRUP „W”- LOCUINTE- ZONA VALEA SEACA a ramas pe teritoriul U.A.T VALUL LUI
TRAIAN CONFORM LIMITELOR O.C.P.I., dupa semnarea noilor vecinatati intre UAT-uri.
- TRUP „X”- SC VIE VIN MURFATLAR SA HIDROFOR CRAMA cu S=0,06Ha corectata la S= 0,1868Ha
- TRUP „Y”- S.C.P.V. STATIE HIDROFOR cu S= 0,11 Ha
TRUP „Za-c”- PUT FORAT- 3 buc. cu S=0,04Ha corectata la S=0,1471Ha=(0,0386Ha +0,0386Ha
+0,0699Ha).

Suprafata existenta total Trupuri izolate Murfatlar S=40,38Ha, din care: 23,9995Ha (conform PUG
pr.3/2000 corectata conorm AVIZ OCPI) + 16,1954Ha Trup U1 + 0,4998Ha extindere Trup T ( conform
PUZ-urilor aprobate ulterior) + 0,1876Ha corectie suprafata Trup U.
B. Localitatea componenta satul Siminoc (apartinatoare) are un intravilan existent (conform PUG
proiect nr. 3/2000) format din Trupul principal „A1”- VATRA Siminoc cu suprafata de 98,58 Ha, corectala
la 99,82 Ha si 10 Trupuri izolate avand S=35,29Ha corectata la Stotal= 29,8635 Ha (Avizate ca atare de
O.C.P.I. Constanta cu Procesul Verbal de Receptie Tehnica nr. 581/2019), iar ulterior intravilanul existent
(conform PUG-pr. 3/2000), VATRA si Trupuri izolate Siminoc, a fost extins prin PUZ-uri aprobate legal
(vezi Lista de la Cap. 1.3., Art.1.3.1, pag.15-17) si preluate ca existente in Actualizare PUG - pr 80/2014, astfel:
- TRUPUL PRINCIPAL “A1”–VATRA, S= 98,58 Ha(conform PUG pr.3/2000), corectata la 99,82Ha.
- TRUP„A1”-VATRA EXISTENTA Siminoc in suprafata de 99,82Ha EXTINS(A) cu S=5,0034HaTrup”C2”- „LOTIZARI CANADIAN”, prin preluare PUZ- pr. 21/2006 aprobat cu HCL 105/2007.
Suprafata existenta total VATRA Siminoc S=104,82Ha, din care: 99,82Ha conform PUG pr. 3/2000
+ 5,00 Ha conform PUZ aprobat ulterior.
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TRUPURI IZOLATE EXISTENTE, aferente sat SIMINOC (conform PUG- pr. 3/2000 cu suprafete
corectate conform Masuratori Avizate de OCPI cu P.V. Receptie nr. 581/2019 + PUZ-uri aprobate)

- TRUP „B1” - FERME AGRICOLE cu S=10,00 Ha
- TRUP„B2”- ABATOR PASARI, FABRICA NUTRETURI, DEPOZITE, LOCUINTA SERVICIU
si HALE CRESTERE PUI cu S=3,36Ha corectata la S= 3,30 Ha, in intrav. conf. PUZ- pr.20/2007
- TRUP „C1”- GRAJDURI SC BOVIS SA cu S=7,71Ha corectat la S= 7,1424Ha din care:
pentru S=4,6327Ha s-a schimbat destinatia in OBIECTIVE INDUSTRIALE prin PUD–
-

pr.219/2007 (vezi.Lista pag.17)
TRUP „C2”cu S=5,0Ha vezi la paragraful de mai sus ALIPIT la TRUPUL „A1” VATRA Siminoc.

TRUP „D1”- BAZINE DEJECTIE cu S=5,75Ha corectata la S= 6,1902 Ha
TRUP „E 1”- STATIE TRANSFORMARE cu S=2,86Ha corectata la S= 2,5474 Ha
TRUP „F1” - SPP Nr. 2 cu S=0,11 Ha,
TRUP „G1”- S.P.P. 8-9 cu S=0,10 Ha corectata la S=0,1453 Ha
TRUP „H1”-PADOCURI- corect BAZIN APA 150MC cu STATIE POMPARE cu S=0,3000Ha
- TRUP „J1” - FERMA BRANESCU cu S=0,10Ha corectata la S=0,1281 Ha.
Suprafata existenta total Trupuri izolate Siminoc S=29,86Ha, formata din: 29,8635 Ha conform PUG
pr.3/2000, corectata conorm AVIZ OCPI, rspectiv alipire Trup C2 cu S=5,0034Ha la VATRA “A1” Siminoc
conform PUZ pr. 20/2007.
C. Unitatea Administrativ Teritoriala (U.A.T.) Murfatlar are Suprafata totala existenta de
intravilan Stot.=569,69Hadin care: 535,09Ha ramasi dupa corectarea suprafetei de 540,78ha conform
PUG-proiect 3/2000 (vezi Aviz/P.V. Receptie Tehnica O.C.P.I. Constanta nr. 581/2019) + 34,60Ha conform
PUZ-uri aprobate ulterior PUG pr.3/2000 (vezi in Lista cu PUZ-uri de la Cap. 1.3., Art. 1.3.1., pag. 15-17).
-

Prezentarea INTRAVILANULUI EXISTENT EXTINS ulterior PUG proiect nr. 3/2000, aprobat cu
HCL nr 25 din 25-03-2004, urmare a preluarii unor documentatii de Planuri Urbanistice Zonale
(P.U.Z.-uri) aprobate, mentinute in intravilanul existent prin Actualizare P.U.G.-pr. nr. 80/2014, astfel:
A- Intravilanul existent, extins al orasului Murfatlar prin preluarea PUZ-urilor aprobate.
1- Intravilanul existent, VATRA “A” Murfatlar in suprafata de 381,41Ha (corectata), a fost extins(a)
cu suprafata de 13,3308Ha prin „PUZ- proiect nr. 20/2014 pentru „Cartier Rezidential cu Dotări,
introducere în intravilan oraș Murfatlar și parcelare circa 12Ha teren proprietate privată”, aprobat cu
HCL nr. 45 din 28-04-2016, (din care: 13,2640Ha este suprafata conform Bilant teritorial din PUZ iar
0,0668Ha reprezinta diferenta de suprafata dintre limita intravilanului conform PUZ si limita
intravilanului conform masuratori -baza topografica pentru Actualizare PUG- pr. nr. 80/2014, formata
dintr-o portiune din str. Murfatlar si parcarea de la sud de strada Murfatlar, din dreptul accesului la
Crama Murfatlar;
2- Intravilanul existent in Trupuri Izolate Murfatlar in suprafata totala de 23,99Ha corectata (conform
Aviz O.C.P.I.), a fost extins(a) cu suprafata de 15,6954Ha –Trup Izolat “U1” prin „PUZ – Proiect nr.
23/2014 pentru „Parc Tehnologic- Fotovoltaic si Ferme Agrozootehnice pe terenuri proprietate privată
în suprafată de 16 Ha situate în extravilan oras Murfatlar”, aprobat cu HCL nr. 26/25.02.2016, cuprins
intre Drum Tehnologic de acces la CDMN (str. Muzeului) si De 2339 (Str. Prelungirea Muzeului).
3- Intravilanul existent in Trupurile Izolate Murfatlar in suprafata totala de 23,99Ha corectata (conform
Aviz O.C.P.I.), a fost extins cu suprafata de 0,4998Ha (0,50Ha) ca diferenta intre suprafata existenta a Trupului izolat “T” de 0,2000Ha (conform PUG-pr.3/2000) si suprafata de 0.6998Ha conform PUZ– pr. 5/2013
pentru “Extindere Popas Turistic Fantanita si drum de acces”, aprobat cu HCL 99/2013, redenumit
Trup „M19” prin Actualizare PUG pr. 80/2014.
4- Corectarea suprafetei de 2,50Ha (din acte) aferenta Trupului Izolat “U”- Rampa (Groapa) Gunoi
Murfatlar (inscrisa gresit cu 0,50Ha in PUG pr. 3/2000), cu plus +0,1876Ha adica la 2,6876Ha (conform
masuratori), redenumit Trup „M20” prin Actualizare PUG pr. 80/2014, ce va fi alipita la VATRA Trup
“M1” Murfatlar, teren Neproductiv (N), domeniul public al orasului, inchisa in septembrie 2015 prin
Proiectul 315-14-34/11.2008-RO2006/018-147.04.3.08.02 –„Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Constanța – Închidere depozit neconform Murfatlar (Basarabi)”
63

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR

B- Intravilanul existent, extins al satului Siminoc prin preluarea PUZ-urilor aprobate.
1- Intravilanul existent, VATRA“A1” Siminoc in suprafata de 99,82Ha (corectat), a fost extins cu
suprafata de 5,000Ha -Trupul alipit “C2”, redenumit prin PUG 80/2014 -„LOTIZARI CANADIAN”,
urmare a preluarii documentatiei de urbanism PUZ- proiect nr. 21/2006, aprobat cu HCL nr. 105/2007.
2.7.1.2. Unitati economice izolate (industriale, agro-zootehnice, de depozitare,etc.)
SC MURFATLAR ROMÂNIA SA este unul dintre cei mai mari producători naționali de vinuri
si are Punctul Turistic, unitate de tip restaurant izolata intre vii, asezata pe o colina inalta din zona
Fermei nr. 3, de unde, pe timp senin, se poate observa Podgoria Murfatlar pe cativa kilometri in jur.
Majoritatea Fermelor apartin COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE I.G. SRL + SC GEMARCO
INDUSTRY SRL + SC MURFATLAR ROMANIA SA (vezi: Ferma 1-2 + Anexa, Ferma 3 + Anexa,
Ferma 4 + anexa, Ferma 5- 6+ Anexa) care exploateaza plantatiile de vita de vie si Fermele Statiunii
de Cercetare Dezvoltare Vini-Viticola (S.C.D.V.V.) Murfatlar (vezi: Ferma 1, Ferma 3) si preluate de
SC MURFATLAR ROMANIA SA Ferma 2 si Ferma 4). De asemenea, mai exista mici Ferme agrozootehnice izolate care functioneaza pe si langa pasunile comunale sau pe terenurile proprietatea
persoanelor fizice sau juridice.
2.7.1.3. Unitati de gospodarie comunala si echipare edilitara
Platforme pentru depozitarea temporara a deseurilor existente in intravilanul localitatii
Murfastlar: Pe aleea Lalelelor langa Blocul nr. 16, pe Str. G-ral Vasile Milea in fata blocului A5- langa
Unitatea militara, pe Aleea de acces la Blocul D3-langa Unitatea Militara, pe Aleea de acces intre
Blocurile BA5 si BA6, pe Aleea Margaritarelor- langa Parcul IAS, pe Aleea Junimii langa Blocurile
ANL din Cartierul de Vest si in incintele Societatilor comerciale sau ale unor Institutii publice.
Conditionari impuse de protectia sanitara (vezi la Cap. 3.11, Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.3.-II, lit. a, pag. 285)

Surse/Captari de apa si gospodarii de apa. ( vezi in detaliu la Cap. 2.9., Art. 2.9.2., pag. 98÷100)
- Sursele de apa Conform precizarilor scrise si desenate din Avizul RAJA nr. 60/ 2069 din 25-04-2016
si completarile ulterioare transmise cu Adresa nr. 74889 din 21-09- 2017 si Adresa nr. 4195 din 16 ian
2018, cu valabilitatea prelungita prin Adresa 70/28210 din 02-04-2020, sunt prezentate urmatoarele:
- Sursa subterana Basarabi I, este amplasata in partea de Nord a orasului Murfatlar, intre Calea Ferata
Bucuresti – Constanta si Drumul National DN 22C si este contituita din 20 Puturi, din care 8 sunt in
functiune, avand o adancime de foraj intre 75 si 125 m. ( vezi in detaliu la Cap. 2.9., Art. 2.9.2. pag. 98)
- Sursa subterana Basarabi II este situata la iesirea din localitatea Murfatlar in partea de Nord-Vest a
orasului Murfatlar, pe strada Pescarusului si este constituita din 4 Puturi forate din care 1 (unul)
functional si 3 sunt nefunctionale la acest moment.
- Sursa subterana Simionoc cu Pompa si Statie de Clorinare containerizata (Trupul M25) este amplasata
in partea de Nord-Vest a orasului Murfatlar, pe strada Pescarusului nr. 1 si are un singur Put forat cu
adancimea de 100 m.
Conditionari impuse de protectia sanitara (vezi la Cap. 3.11, Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.3.-I, lit. a, pag. 281)

Rezervoare de inmagazinare si Statii de Pompare a apei potabile, ( vezi in detaliu la Cap. 2.9., Art. 2.9.2.pag.99)
- Rezervoare de inmagazinare cuplate de 2 x 500 mc, dezafectate, situate in itravilanul orasului
Murfatlar, in incinta Sursei Basarabi I.
- Rezervor de inmagazinare de 150 mc, functional, de tip ingropat situat in intravilanul satului Siminoc
pe str. Privighetorii nr.3, construit din beton armat in forma cilindrica care preia surplusul de apa
pompat din Sursa Siminoc in perioadele cand apa pompata nu este consumata din reteaua de distributie a
satului Siminoc.
- Rezervor de inmagazinare de 150 mc cu Statie de pompare, dezafectate, semiingropat, amplasat in
extremitatea de Est a satului Siminoc [vezi Trupul S10 aferent intravilan Siminoc), langa drumul
comunat DC 27, ce a apartinut fostului Complex de crestere a bovinelor- AEI Siminoc (S.C. BOVIS
S.A. dupa 1990) care si-a incetat obiectul de activitate.
- Rezervorare de inmagazinare, 2x250 mc, dezafectat(e), cu Statie de Pompare apa potabila, situat(e) in
intravilanul orasului Murfatlar, in partea de Sud a incintei Sursei Basarabi I, pe (DN22C)str. Calea Bucuresti.
- Rezervor(are) de inmagazinare, dezafectat(e), situat(e) in extravilanul orasului Murfatlar, pe un teren
liber in parte de Nord a Stadionului orasului Murfatlar, in vecinatatea plantatiilor de vita de vie a
Statiunii de Cercetare Vini Viticola (S.C.D.V.V.) Murfatlar (care din informatiile locului a fost realizat
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inainte de 1989 pentru a asigura presiunea de apa necesara blocurilor cu P+4E din Cartierul de Est al
localitatii).
- Statie hidrofor Crama Murfatlar, nefunctionala, (TRUP IZOLAT “M21”–HIDROFOR CRAMĂ S.C.
MURFATLAR ROMANIA, aferent intravilan oras Murfatlar) situat pe strada Murfatlar, care asigura
alimentarea proprie cu apa la parametri necesari CRAMA Murfatlar.
- Statie hidrofor Statiunea Murfatlar (TRUP IZOLAT “M22”–STATIE HIDROFOR S.C.D.V.V.
Murfatlar, aferent intravilan oras Murfatlar) situat pe strada Calea Bucuresti, nr. 2 (practic pe aleea de
intrare in incinta Statiunii) si asigura alimentarea proprie cu apa la parametrii necesari Statiunii de
Cercetare Vini-Viticola (S.C.V.V) Murfatlar.
Conditionari impuse pentru protectia sanitara (vezi la Cap. 3.11, Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.3.-I, lit.
a, alin. 2), pag. 281-282).
Statii de Pompare ape uzate menajere ( vezi in detaliu la Cap. 2.9., Art. 2.9.3., pag. 106÷116)
Conform precizarilor scrise si desenate din Avizul RAJA nr. 60/ 2069 din 25-04-20016 si
completarile ulterioare transmise cu Adresa nr. 74889 din 21-09-2017 si Adresa nr. 4195 din
16.01.2018, sunt prezentate urmatorele:
- Statia de pompare principala “SP MURFATLAR” (denumita in PUG “SP APE UZATE Murfatlar”),
este situata pe str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4 si pompeaza apele uzate spre Statia de Epurare Poarta
Alba, printr-o conducta de refulare HOBAS /OL/AZBO de Ø 400 mm, apele uzate acumulate
gravitational din teritoriul intravilan al orasului Murfatlar si prin pompare de la toate Statiile de pompare
ape uzate din orasul Murfatlar si de la Statiile de pompare ape uzate din comuna Valul lui Traian.
- Statii de pompare intermediare, din orasul Murfatlar, sunt:
- Statia de pompare SPAU A.N.L. Murfatlar” (denumita in PUG si SP1 ANL), situata in capatul strazii
Fantanitei- la intersectia cu DN3 si deserveste in principal Blocurile ANL din Cartierul de Vest si
gospodariile din zona limitrofa iar in plus preia: apele uzate menajere/ industriale de la Statia pompare
SC UG din incinta societatii SC Utilaj Greu SA Basarabi + Zona Libera Murfatlar si respectiv apele
uzate de la Statia pompare Port din Incinta Portului Basatrabi (actual Murfatlar) si apele uzate pompate de la
statia de pompare SPAU 2 (SP2) si le pompeaza/repompeaza prin conducta OL de Ø 150 in

SP Murfatlar.

- Statia de pompare „SPAU 2 MURFATLAR”, (denumita in PUG si SP2) este situata pe str. Ciocarliei
si colecteaza gravitational apele uzate din zona str. Tineretului, str. Ion Barbu, str. Ciocarliei- partial si le
pompeaza in SPAU ANL Murfatlar.
- Statia de pompare „SPAU 3 MURFATLAR” (denumita in PUG si SP3) este situata pe str. Credintei,
aproape de culeea (piciorul) de Est al podului peste Canal CDMN si pompeaza apele uzate prin conducta
OL de Ø 150 direct in SP Murfatlar de pe str. Al I. Cuza;.
- Statia de pompare „SPAU 4 MURFATLAR” (denumita in PUG si SP4) situata pe str. Duzilor in
capatul de VEST, linga intrarea in Depozitul de materiale al SC Murfatlar Romania SA, colecteaza
gravitational apele uzate de pe str. Duzilor, str. Sperantei, str. Caisilor, str. Bradului si str. Calea
Bucuresti – partial si pompeaza apele uzate direct in conducta de refulare OL/AZBO de Ø 400 mm
situata pe latura de Est a DN22C, spre Statia de epurare Poarta Alba.
- Statia de pompare „SPAU 5 MURFATLAR” (denumita in PUG si SP5) situata in capatul de Sud al
str. Vasile Parvan, langa taluzul de Nord al rambleului strazii Minerului si colecteaza gravitational apele
uzate de pe str. Vasile Parvan, str. Credintei-partial si pompeaza apele uzate, impreuna cu SPAU 3, prin conducta
OL de Ø 150 care subtraverseaza Magistrala CF Bucuresti- Constanta si DN3, direct in Statia “SP Murfatlar”.

- Staţia de pompare din ZONA INDUSTRIALA, dezafectata din anul 1990, situata pe str. Minerului
intre Canalul pluvial de Nord si taluzul rambleului de Sud al strazii Minerului si servea pentru
colectarea apelor uzate din Zona Industriala.
- Statia de pompare ape uzate de la CRAMA Murfatlar (fostul Cmbinat de vinificatie Murfatlar) situata
in prima parcela/plantatie de vita de vie, paralela cu str Murfatlar, la mijlocul distantei dintre Crama si
DN22C care dupa o preepurare mecanica pompeaza apele uzate prin conducta de refulare OL/AZBO de
Ø 400 mm direct spre Statia de Epurare Poarta Alba.
- STATIA DE EPURARE POARTA ALBA este situata pe teritoriul comunei Poarta Alba si primeste
apele uzate acumulate si pompate din orasul Murfatlar, com. Valul lui Traian si com. Poarta Alba, iar
dupa ce sunt epurate in Statie apele sunt deversate in Canalul Poarta Alba Midia-Navodari.
Conditionari impuse pentru protectia sanitara (vezi la Cap. 3.11, Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.3.-I, lit. b, pag. 283-284)
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Statii de transformare si Posturi de transformare (vezi in detaliu la Cap. 2.9., Art. 2.9.4.,pag 119)
- Conform Avizului S.C. ENEL Distributie Dobrogea SA nr. 157478104 din 16-04-2020 cu
completarile anterioare transmise cu Adresa S.C. E-DISTRIBUTIE SA nr. 205791 din 15-03-2018;
- Statii de transformare si de 110 kv Basarabi este Trupul izolat existent E1 (si propus S7) care apartine
SC E’ DISTRIBUTIE SA (fost SC ENEL Distributie Dobrogea SA), situata pe DC 27, langa Siminoc, si
- Statia de transformare de 110 kv/6 kv situata langa Trupul izolat “S” (redenumit “M18”)- Statia de
Pompare (S.P.) “Basarabi- Padure” care asigura alimentarea cu energie electrica a motoarelor pompelor din Statie,

- Posturi de Transformare amplasate in zonele/punctele de consum din intravilanul si extravilanul
orasului Murfatlar si satului Siminoc si anume:
- Posturi de Transformare Aeriene (PTA) 20/0,40 kv, in numar total de 33 din care 3 sunt dezafectate,
identificate astfel: cu racord din LEA/LES 20 kv- 4200 – 4201: PTA- Lotizari POZ 3 Basarabi; PTA
Ferama 1-2; PTA Atelier Mecanic; PTA Nichita Stanescu; PTA Bloc D3; racord prin LES la PTCZ Bloc
C5; PTA Armata (vezi G-ral Milea nr.4); PTA Nicolae Balcescu; PTA Gara; cu racord din LEA 20 kv –
4202- 4208: PTA Complex- Caramidarie Siminoc; PTA Moara Complex; PTA Siminoc (pe str. Cultelor);
PTA Viforului Siminoc; PTA dezafectat SPP – 2 (Trup S9 Siminoc); PTA dezafectat SPP 8-9 (Trup S8
Siminoc); cu racord din LEA/LES 20 kv 4203-4204: PTA Marina; PTA Poligon; cu racord din
LEA/LES 20 kv 4205- 4206: PTA Ferma 4 (Trup M 15 Murfatlar); PTA UM Depozite; PTA ANL; PTA
Bufet; PTA Bisericute; PTA CN A.C.N.; PTA Repompare (Sistem irigatii Valea Seaca); PTA Fabreica
de paine (SC DUO T-H); PTA Teltomat; PTA Ferma 2 dezafectat (SC Murfatlar Romania SA); cu
racord din LEA 20 kv 4206- 4207: PTA Basarabi Padure; PTA Fazanerie; PTA Releu CN A.C.N.; PTA
Sursa Siminoc; PTA Sursa Basarabi II; PTA Ferma 5-6; cu racord din LEA 20 kv 4509 PTA Punct
Turistic, respectiv:
- Posturi de Transformare in Cabina Zidita (PTCZ) 20/0,40 kv, in numar total de 17, identificate astfel:
cu racord din LEA/LES 20 kv 4200- 4201: PTCZ Sursa apa Basarabi I; PTCZ IAS; PTCZ Bloc C5;
PTCZ Crama Murfatlar; PTCZ Armata (G-ral V. Milea nr. 6); PTCZ Armata (G-ral V. Milea nr.2);
PTCZ Bloc A 2; PTCZ Ape Uzate; PTCZ Centrala Termica; PTCZ Bloc A10; PTCZ ICHV (Statiunea
SCDVV); PTCZ Crama Veche; cu racord din LEA/LES 4203-4204: PTCZ Parcare Autostrada A 2;
PTCZ Centru Interventie Autostrada A 2; cu racord din LEA/LES 4205- 4206: PTCZ Creta + un racord
spre PTCZ Ape Uzate; cu racord din LEA/LES 4206- 4207: PTCZ SC U.G. Basarabi; PTCZ Portul Basarabi.

Amplasamentele fiecarui Post de transformare 20/0,40 kv fie PTA sau PTCZ din intravilanul si
extravilanul orasului Murfatlar si satului Siminoc, sunt explicate in detaliu la Cap. 2.9., Art. 2.9.4. pag 112.
Conditionari impuse de protectia tehnica/tehnologica (vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.4.-I, lit.a, b si c,pag 288).

2.7.1.4. Sisteme hidro-ameliorative [vezi si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2, pct. 3.7.2.1, lit. (TH), pag. 219]
Sisteme de irigaţii
- Sistemul de irigaţii Carasu a fost unul dintre cele mai mari din întreaga ţară, el irigând o suprafaţă de
200.000 de hectare de teren. Sistemul de irigatii Carasu reprezenta in total: 1.050 de km de canale de
aducţiune şi distribuţie, 420 de kilometri de jgheaburi din beton armat, 80 de km de conducte metalice;
87 de staţii de pompare de diferite mărimi si peste 200 de lucrări hidrotehnice, poduri, stăvilare, noduri
hidrotehnice.
- Aductiunea (denumita in PUG „Canalul Magistral de irigatii) (sau Canalul CN 648), vine de la Statia
de Pompare Poarta Alba realizata pe malul Canalului Dunare - Marea Neagra, intra pe teritoriul UAT
Murfatrlar- traveseaza teritoriul UAT Murfatlar, pe o lungime de circa 6,500 km, de la intrare dinspre
UAT Poarta Alba printre De 646/1 si capatul Parcelei Vn 652/1, prin plantatiile de vita de vie - prin
Padurea Murfatlar (pe la Nord de Ocolul Silvic Basarabi) - pana la Statia de pompare Basarabi Padure.
- Canalul de irigatii (CN 648) spre Negru Voda, este componenta a Sistemului Carasu, porneste de la
statia Basarabi Padure, traverseaza teritoriul UAT Murfatlar pe o lungime de circa 3,577 km- pe sub
Autosrada A2 - pana la iesire din Murfatlar spre UAT Baraganu.
- Canalul/Sistemul de irigatii Valea Seaca care incepe de la Statia de pompare de pe malul Canalului
Dunare - Marea Neagra, mai precis de pe malul de sud al Deversorului de la km 23+166, traverseaza
orasul pe la Sud pe o lungime de circa 3,10 km pana la iesirea in UAT Valul lui Traian.
- Canal de irigatii (CA 1), situat in extravilan in partea de Nord a localitatii realizat prin plantatiile de
vita de vie (Fermele) Statiunii SCDVV Murfatlar, traverseaza teritoriul UAT Murfatlar pe o lungime de
3,250 km incepant de la Parcela de viţă de vie Vn 1180 pana la iesire spre UAT Valul lui Traian prin
capatul parcelei Vn 1865.
- Canalul de irigatii (CD 1) (sau CD 11), situat in extravilanul orasului Murfatlar, strabate orasul de la
intrare din com. Ciocarlia pana la Statia de pompare dezafectata din capatul Parcelei de vita de vie Vn 288.
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Statii de pompare pentru irigatii sunt:
- Statia de pompare “Basarabi Padure” care pompeaza un debit de 76 mc/sec. si asigura irigarea unei
suprafete de peste 200.000 ha teren pe toata Dobrogea de sud pana la Negru Voda inclusiv.
- Statia de pompare - Sistem Valea Seaca situata chiar pe malul de sud al Deversorului de pe malul
stang al CDMN situat la km 22+ 850 al Canalului. In afara celor prezentate mai exista
- Statia de pompare SPP nr. 2, dezafectata, reprezentand ”Trup F1” redenumit prin Actualizare PUG
“Trup S8” de intravilan aferent satului Siminoc.
- Statia de pompare SPP nr. 8-9, dezafectate, reprezentand ”Trup G1” redenumit prin Actualizare PUG
“Trup S9” de intravilan aferent satului Siminoc.
Conditii impuse pentru protectia tehnica/tehnologica si de asigurare a sigurantei in exploatare (vezi la
Cap. 3.11, Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.4.- IV, lit a, alin 1) si 2), pag. 301-303)

2.7.1.5. Unitati cu destinatie speciala (DS) [vezi si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2, pct. 3.7.2.2., lit (DS), pag. 217]
Pe teritoriul orasului functioneaza mai multe unitati cu destinatie speciala (DS) Unitati
apartinand Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) si (Unitati militare) apartinand Ministerului Apararii
Nationale (M.Ap.N.), astfel:
Obiective ale M.A.I. in intravilanul orasului Murfatlar:
Conform Aaviz nr. 426.494. din 07-02-2019 transmisa de M.A.I.- Directia Generala Logistica,
pe teritoriul UAT Murfatlar, in intravilan, in centrul localitatii functioneaza „Politia orasului Murfatlar”,
subunitate din structura Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.) care asigura ordinea publica, apărarea
drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private.
Politia orasului Murfatlar are sediul la etajul 2 in cladirea denumita „Sediul Administrativ”,
comun(a) cu sediul Primariei orasului Murfatlar, situat(a) pe strada Calea Dobrogei, nr. 1, oras
Murfatlar, asa cum se poate observa si pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistiice- Zonificare Murfatlar
aferenta documentatiei de Actualizare PUG oras Murfatlar- proiect nr. 80/2014”.
[vezi Restrictii/Conditionari impuse pentru protectia fata de obiective cu Destinatie Speciala (DS) la
Cap. 3.11., Art. 3.11.8., pct. 3.11.8.2., alin. 1), 2) si 3), pag. 334-335].
Obiective ale M.A.I. in extravilanul orasului Murfatlar
Conform Adresei nr. 4.064.980. din 21-04-2016 in extravilanul orasului Murfatlar, Ministerului
Afacerilor Interne (M.A.I.) detine in administrare un imobil- teren in suprafata S= 42.000 mp (4,20 ha)
si anume in zona Padurii Murfatlar, UA 13b; UA 14a; UA 14b; UA 14c, introdus(a) in „Plansa 1
Incadrare in Teritoriu Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” aferenta documentatiei de Actualizare
PUG oras Murfatlar- proiect nr. 80/2014”, in conformitate cu datele (coordonatele) transmise prin
Conform Aaviz MAI nr. 426.494. din 07-02-2019.
[vezi Restrictii/Conditionari impuse pentru protectia fata de obiective cu Destinatie Speciala (DS) la
Cap. 3.11.,Art. 3.11.8., pct. 3.11.8.2., alin. 1) , 2) si 3), pag. 334-335].

Obiective ale M.Ap.N. in intravilanul orasului Murfatlar:
Conform Aviz nr. DT/2036 (DT.- 4851) din 08-08-2016 emis de Ministerul Apararii Nationale
(M.Ap.N.) - Statul Major General pe teritoriul intravilan si extravilan al orasului Murfatlar exista
obiective apartinand M.Ap.N. dupa cum urmeaza:
- Cazarma 3336 – INCINTA 1, avand nr. CAD (Cadastral) si CF [Carte Funciara aferenta localitatii
Basarabi (actual Murfatlar)] 103082 cu S=2.963 mp (conform masuratori) este situata pe str. Nicolae
Titulescu, nr. 2, oras Murfatlar.
- Cazarma 3336 – INCINTA 2, avand nr. CAD si CF 103081 cu S=3.646 mp (conform masuratori) este
situata pe str. Nnicolae Titulescu, nr. 2, oras Murfatlar.
- Cazarma 3336 – INCINTA 3, avand nr. CAD si CF 103086 cu S=1.517 mp (conform masuratori) este
situata pe str. Nnicolae Titulescu, nr. 2, oras Murfatlar.
- Cazarma 342 – UM 01775, avand nr. CAD 10903 si CF 11989, cu S=389.266 mp (conform acte) si
S= 455.508 mp (conform masuratori), situata pe str. General Vasile Milea, nr. 2, oras Murfatlar
Obiective ale M.Ap.N. in extravilanul orasului Murfatlar:
Conform Aviz nr. DT/2036 (DT.- 4851) din 08-08-2016 emis de Ministerul Apararii Nationale
(M.Ap.N.) -Statul Major General pe teritoriul extravilan al orasului Murfatlar exista obiective M.Ap.N:
- Cazarma 458 – UM 02041, avand nr. CAD si CF 101961 (Nr. CAD vechi 11034 si Nr. CF vechi
12158), cu S=486.050 mp (conform acte) si S= 471.835 mp (conform masuratori), situata in Padurea
Murfatlar, cu acces din drumul national DN3, prin Drum acces Cazarma 458.
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- DRUM Acces Cazarma 458 – UM 02041, avand nr. CAD si CF 103562, cu S=4.656 mp, situata in
Padurea Murfatlar, cu acces din drumul national DN3, pentru Cazarma 458– UM 02041.
- Cazarma 1384– UM 01708, avand Nr. CAD 11030 si Nr. CF 12162, cu S=143.394 mp (conform acte)
si S= 141.633 mp(conform masuratori), situata in Padurea Murfatlar, cu acces din drumul national DN3.
- Cazarma 1385– UM 01227, avand Nr. CAD 11031 si Nr. CF 12156, cu S=250.000 mp (conform acte)
si S= 221.140 mp(conform masuratori), situata in Padurea Murfatlar , cu acces din drumul national DN3.
- Cazarma 2357– POLIGON MILITAR, avand Nr. CAD si Nr. CF 103185, cu S=2.259.000mp (conf.acte)
si S= 2.280.926 mp (conf.masuratori), situata in partrea de SUD a orasului Murfatlar, marginit la EST
plantatia de vita de vie (fosta a S.C.V.V. Murfatlar), cu acces din drumul national DN3 prin strada Muzeului.
[vezi Restrictii/Conditionari impuse pentru protectia fata de obiective cu Destinatie Speciala (DS) la Cap. 3.11.,
Art. 3.11.8., pct. 3.11.8.2., alin. 1) si 2), pag. 334-335].

2.7.1.6. Unitati turistice si de agrement
Pe teritoriul localitatii Murfatlar functioneaza o unitate turistica denumita “Popasul Fantanita”,
chiar in Rezervatia cu acelasi nume, avand o unitate de cazare tip hotel/motel cu P+ 1E cu 15 locuri si
restaurant la parter accesul realizandu-se din DN3 (aproximativ km 240 +500) printr-un drum pietruit
de 0,850 km. O unitate de tip hotel functioneaza sezonier/intermitent intr-o cladire P+2E avand circa 10
camere cu cantina tip restaurant la parter, apartine unui proprietar privat si este situata aleea Bachus pe
colt cu strada Constantin Brancusi.
Punctul Turistic apartinand SC Murfatlar Romania SA este situat pe cota cea mai inalta a
Podgoriei Murfatlar oferind o panorama/priveliste a intregii Podgorii (in zilele senine) pe kilometrii
distanta, dar functioneaza sporadic doar pentru grupuri organizate de turisi si numai ca restaurant. In
acesta se pot degusta vinuri originale produse in Crama Murfatlar din soiuri produse in Podgoria Murfatlar.
2.7.2. Zonele functionale existente din inravilan
Structura urbană.
Intravilanul existent a fost aprobat prin PUG Proiect nr.3/2000 aprobat cu HCL nr 25/2004 în
calculul suprafetelor zonelor funcţionale au fost considerate suprafeţele totale ale vetrelor bornate, iar
pentru trupurile izolate cele înregistrate în cadastrul agricol. Zonele funcţionale se caracterizează printro dispersare mare în teritoriu.
2.7.2.1. Principalele zone funcţionale existente
Principalele zone funcţionale existente la nivelul limitei administrative dupa PUG- proiect nr 3/2000
aprobat cu HCL nr. 25 din 25.03.2004 sunt:
Zone functionale în intravilan oras Murfatlar (fost Basarabi) si satul Siminoc sunt descrise in general in
„Memoriul General PUG- proiect nr 3/2000 si in principal in Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U)
aferen PUG- proiect nr. 3/2000:
- Zona centrala
- LM. Zona cu locuinte in blocuri P ÷ P+1 ÷ 4E si dotari complementare
- LMp Zona cu locuinte P + 1E ÷ 4E cu loturi si dotari complementare
- Lp
Zona de locuinte P ÷ P +1 ÷ 3E cu loturi si dotari complementare
- L
Zona de locuinte P ÷ P +1E cu loturi si dotari complementare
- IS
Zona institutii si servicii de interes public
- ISM Zona sevicii de interes general (nu a fost prevazuta in PUG pr. 3/2000)
- I
Zona unitaţi industriale, de depozitare, baze de productie
- A
Zona unitaţi agricole (ferme viticole, agrozootehnice, unitati aferente lor)
- P
Zona spaţii plantate, agrement, sport.
- CG Zona de gospodărie comunală (salubritate, cimitire)
- TE Zona contructii aferente lucrarilor edilitare.
- C
Zona căi de comunicaţie si constructii aferente
-Cr- rutiera si amenajari aferente (inclusiv strazile/ parcarile din intravilanul localitatilor)
-Cf- feroviara si amenajari aferente
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-Cn- navala si amenajari aferente
- S
Zona cu destinatie speciala.
- TR Zone cu risc de inundare.
- H Terenuri aflate permanent sub ape.
- TN Terenuri neproductive.
2.7.2.2. Prezentarea principalelor caracteristici ale zonelor functionale;(vezi si Cap.3.7., Art.3.7.2., pct. 3.7.2.2. pag.209)
Prezentarea principalelor caracteristici ale zonelor functionale este realizata pentru suprafetele
existente corectate conform actualizare baza topografica pentru Actualizare PUG- pr. nr. 80/2014, astfel:
(LM) Zone cu Locuinte in blocuri P÷P+1÷4E; (LMp) Zone cu Locuinte P+1÷4E;
(Lp) Zone cu Locuinte P÷P+1÷3E; (L) Zone cu Locunte P÷P+1E,
Locuințele (LM), (LMp), (Lp), (L) ocupa, conform PUG Proiect nr. 3/2000 (aprobat cu HCL
nr.25 din 25.03.2004), fara suprafete actualizate, 97,23 ha din vatră, adica un procent de circa 28,49%.
În cadrul zonei se evidențiază două ansambluri de locuințe colective, în blocuri de tip P ÷ P + 1E ÷ 4E în
partea de nord-est si altul cu locuinte P + 3E în zona centrală cu o prelungire în lungul laturii sudice a
DN 22C, in zona denumita local „IAS”. Ansamblurile ocupă 4, respectiv 5 ha de teren 9,3% din total zona.
Disfuncția majoră în cazul acestora este discrepanța mare de înălțime față de locuințele
individuale cu parter si P +1E din spațiile înconjurătoare, un procent mare de ocupare a terenului în
ansamblul din partea de nord sau spațiul utilizat neeficient din punct de vedere urbanistic (fronturi
construite dezorganizate, volumetrii inexpresive, accesul subdimensionat). Blocurile prezintă o serie de
probleme, fiind necesară refacerea fațadelor prin îmbunătățirea plasticii arhitecturale, realizarea de
tencuieli și zugrăveli curente, care se pot face odata cu creșterea performanței energetice/reabilitarea termică a lor.

După 1994 s-au construit 4 blocuri pentru tineret tip (ANL) în Cartierul de Vest, pe str.
Fantanitei si Junimii având S + P + 2E + M, cu un total de 96 de apartamente, 2 blocuri tip ANL in zona
Stadionului, pe str. G-ral vasile Milea avand P+2E + M cu un total de 32 de apartamente si in 2017,
1(un) bloc tip ANL pe str. Al.Ioan Cuza, avaand P+2E cu un total de 24 apartamente cu instalatie de preparare a
apei calde utilizand energia solara. Toate blocurile ANL au fost amenajate corespunzător în raport cu cerințele
urbanistice actuale. Acestea au fost repartizate, în regim de închiriere, fiind destinate în principal tinerilor.

Situatia generala existenta a locuintelor din intravilan Murfatlar si intravilan Siminoc, cu
amplasamentul/locatia utilizarea functionala, suprafata totala ocupata si explicatii ajutatoare este
prezentata in tabelul de mai jos:
Zone cu Locuinte in blocuri P÷P+1÷4E (LM) marcate cu culoare portocaliu 5; Locuinte P+1÷4E
(LMp) marcate cu culoare portocaliu 5; Locuinte P÷P+1÷3E (Lp) marcate cu culoare galben 3;
LocunteP÷P+1E (L) (marcate cu culoare galben 3 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

0

1

2

5

LOCUINTE

Murfatlar, Intravilan extins

“LM”-P÷P+1E÷4E,
“LMp”,(M)-P+1E÷4E
“Lp”,(Lp1)-P÷P+1÷4Esi
“L”- P÷ P+1E din
INTRAV.MURFATLAR

cu Trup alipit CARTIER

3
LOCUINTE si DOTARI/
FUNCTIUNI
COMPLEMENTARE

4

1

1.210.800,00
+103.859,54

TERENURI ce pot
trece la categ .
CURTI CONSTR.
prin AUTORIZ.
De CONSTR.

1.314.659,54
712.400,00
+24.200,00

TotalVatraMurfatla

736.600,00
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA VATRA (L) MURFATLAR +(L) SIMINOC 2.051.259,54

TotalVatraMurfatla

REZIDENTIAL cu DOTARI
pe DN 22C (str. Calea Bucuresti)
Conform PUZ pr. 20/2014
aprobat cu HCL nr. 45/2016

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –(LM + LMp + Lp + L) MURFATLAR
1
Siminoc, Intravilan extins CONSTRUCTII ptr.
LOCUINTE
LOCUINTE si DOTARI/
cu Trup alipit LOTIZARI
“L”- P÷P+1(2)E
FUNCTIUNI
din INTRAVILAN

CANADIAN pe str Artarului cf.
PUZ pr. 21/2006, aprobat cu
HCL 105/2007

COMPLEMENTARE

SIMINOC
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –(L) SIMIONOC

TOTAL GENERAL SUPRAFATA EXISTENTA LOCUINTE-(LM+LMp+Lp+L)
pe UAT MURFATLAR

2.051.300,00

TERENURI ce pot
trece la categ.
CURTI CONSTR.
prin AUTORIZ. de
CONSTRUIRE.

Total VATRA
Murfatlar+Siminoc
Pe UAT Murfatlar

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016, PUG pr. 3/2000 si PUZ-uri ulterioare
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(IS) Zone Institutii si servicii, sunt raspandite pe tot teritoriul intravilan al orasului Murfatlar si
satului Siminioc. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare

Zone Institutii si Servicii publice(IS), (marcate cu culoare rosu 8 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

0

1

2

3

1

PRIMARIA SI
CONSILIUL LOCAL+

Murfatrlar, str. Calea

ADMINISTRATIE
PUBLICA +

POLITIA Oras Murfatlar
si POPLITIA LOCALA
oras Murfatlar

2
3
4

5
6

LICEUL TEORETIC
MURFATLAR
SALA de SPORT
anexa a Liceului Teoretic

Murfatlar, str. Mihai
Eminescu , nr. 50.
Murfatlar, str General

SCOALA GENERALA
“Adrian V Radulescu” +
SALA de SPORT
GRADINITA Nr. 1
MURFATLAR
GRADINITA Nr. 2
MURFATLAR

Murfatlar, str. Ion
Creanga, nr. 25.

7

GRADINITA din CARTIER-ul
de VEST MURFATLAR

8

CLUB Casa Cultura
MURFATLAR
DISPENSAR UMAN
MURFATLAR
CENTRUde SANATATE
MURFATLAR
PIATA CENTRALA
MURFATLAR
STATIA CFR
MURFATLAR
AUTOGARA
MURFATLAR
PLATFORMA STATIE
TERMINUS MURFAATLAR
DISTRICTUL DE
DURUMURI CNADNR
DISTRICT DRUMURIPODURI CNADNR

9
10
11
12
13
14
15
16
17

SEDIU ADMINISTRATIE

18

PORT BASARABI
BISERICA CRESTINA
ORTODOXA “Nasterea Maici
Domnului”

19

BISERICA CRESTINA
ORTODOXA “Sf. Imparati

20
21

Dobrogei, nr.1, parter
partial+ etaj 1 si2
partial
Murfatrlar, str. Calea
Dobrogei, nr.1, Etaj 2

Constantin si Elena”
BISERICA CRESTINA
Penticostala “Maranata”

BISERICA CRESTINA
BAPTISTA

Vasile Milea, FN,

Murfatlar, Aleea
Lalelelor, nr. 1.
Murfatlar, Aleea
Margaritarelor, nr. 16
Murfatlar, str Mihail
Sadoveanu, nr. 8.
Murfatlar, Aleea
Margaritarelor, nr. 16
Murfatlar, Aleea
Lalelelor, nr. 1.
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 44.
Murfatlar, str Nicolae
Titulescu, nr. 21A
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 3.
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 5.
Murfatlar, str. Calea
Dobrogei, nr. FN
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 126
Murfatlar, Aleea
Macului, nr. 3.
Murfatlar,
str.Portului, Nr. 24.
Murfatlar, str.
Credintei, nr. 9.

SUPRAFATA
(Mp)
4

OBS.

1295,00

Sediu Primarie si
Politie oras
Murfatlar
proprietate publica
indiviza cu M.A.I.,
CEC Bank sipropr.
priv. ConsumCoop

ORDINE
PUBLICA

5

INVATAMANT/
EDUCATIE
EDUCATIE si
SPORT

4379,00
1600,00

Sala de sport- vis

INVATAMANT/
EDUCATIE si
SPORT
INVATAMANT/
EDUCATIE
INVATAMANT/
EDUCATIE
INVATAMANT/
EDUCATIE
CULTURA

7039,00

Sala de Sport
are iesire pe
str.Salcamilor

803,00

Finctioneaza in
aceeas cladire cu
DISPENSARUL

SANATATE

278,00

SANATATE

220,00

DESFACEREproduse

852,00

a vis de Blocurile
ANL Stadion

1200,00
2724,00
1943,00
Finctioneaza in
aceeas cladire cu
GRADINITA 1

AGRICOLE PROPRII

SERVICIUPUBLIC
TRANSPORT
SERVICII
TRANSPORT
SERVICII
TRANSPORT
ADMINISTRATIE
DRUMURI
ADMINISTRATIE
PODURI
ADMINISTRATIE

2336,00
420,00

Din care Cabina 20
mp si Parcare
400mp

80,00
780,00
895,00
1330,30

CAI NAVIGABILE

CULTE

2069,00

Murfatlar, Aleea
Zambilelor, nr. 13

CULTE

830,00

Murfatlar, Aleea
Lalelelor, nr. 6.

CULTE

370,00

Murfatlar, str. Mihail
Kogalniceanu, nr.3B.

CULTE

1471,00

Spatele Biserici
este pe str. M.
Kogalniceanu
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22

BISERICA

23

MARTORII LUI IEHOVA
MANASTIREA Sf. TEOTIM

24

GEAMIA
MUSULMANA

Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 34.
Murfatlar, str.
Muzeului,FN
Murfatlar, str.

CULTE

621,00

CULTE

19000,00

CULTE

715,00

Credintei, 1A.
Propiretate
publica a judet

25

MONUMENT ISTORIC
“ANSMBLU RUPESTRU”

Murfatlar, str.
Muzeului, nr. 1.

CULTURA/
PATRIMONIU

8511,80

26

LITERE VOLUMETRICE

Murfatlar, str.

SERVICII

420,00

Muzeului, FN
Murfatlar,str.Coralului,FN

SERVICII PUBLICE

1847,58

ADMINISTRATIE
PADURI

-

Cf.PUZ pr.20/2014
apr.cuHCL45/2016
S=3529,00 mp
Trup Izolat ’Q’
OCOLUL SILVIC

62.182,10

S=3529,00mp
Trup Izolat “Q”

cu denumirea

MURFTALAR

30

SPATII SERVICII

31

OCOLUL SILVIC
MURFATLAR

Murfatlar, TRUP “Q”
redenumit Trup ”M16” cu
acces dinDN3 (Cal.Dobrogei)

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“IS” MURFATLAR

Fara1847,58cf.puz

1

SEDIU Administrativ
SIMINOC
SCOALA GENERALA
SIMINOC
GRADINITA din
SIMINOC
CAMIN Cultural SIMINOC

Siminoc, str.
ADMINISTRATIE
Murfatlar, nr. 14.
PUBLICA
Siminoc, str.
INVATAMANT/
Murfatlar, nr. 10.
EDUCATIE
Siminoc, str.
INVATAMANT/
Murfatlar, nr. 12
EDUCATIE
Siminoc, str.
CULTURA
Murfatlar, nr. 8.
BISERICA CRESTINA
Siminoc, str
CULTE
ORTODOXA Siminoc Sf.Nicolae”
Murfatlar, nr. 17.
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“IS” SIMINOC

2
3
4
5

2500,00
3665,62
842,62
2500,00
700,00
10.208,24

Conf.PUG 80/2014

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016, PUG -pr.3/2000 si PUZ-uri ulterioare

(ISM) Zone Servicii (de interes general) sunt amplasate pe tot teritoriul intravilan al orasului
Murfatlar si satului Siminioc. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata
si explicatii ajutatoare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Zone Servicii (de interes general (ISM) (marcate cu culoare rosu deschis pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

0

1

2

3

4

5

SEDIU POSTA si

SERVICII POSTA/
TELELFONIE
SeERVICII IRIGATII

476,00

CADASTRU
TELEKOM

SEDII/ SERVICII

6866,00

DESFACERE

9520,00

1

7

SPATIU COMERCIAL
SC TICU SRL

Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 40
Murfatlar, str. Mihail
Kogalniceanu, nr. 31
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 19
Murftalar, str. Calea
Bucuresti, nr. FN
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 7.
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 52.
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 17A

8

MARKET
SC CLAUDIA REN srl
RESTAURANT NEON
(RUSTIC) CONSUMCOOP

Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. FN
Murfatlar, str. Mihai
Eminescu, nr. 1

CMERT MARFURI
GENERALE cu amanuntul

243,00

COMERT/

1624,00

Conf. acte
825mp

BRUTATRIE CONSUMCOOP

Murfatlar, Al. Macului 16

-

-

Dezafectata.

TELEFOANE MURFATLAR

2
3
4
5
6

SEDIU SISTEM A.N.I.F
MURFATLAR
SEDII
SC VITIVINICOLA SA
STATIE BENZINARIE
SC ROMPETROL
SUPERMARKET
COMOSIL
SPATII SERVICII
COMOSIL

9
10

1562,00
Inchiriate de
SC RAJA

PRODUSE PETRLOLIERE
COMERT MARFURI
GENERALE cu amanuntul

1679,70

SERVICII MEDICALE si
ALIM. PUBLICA

328,00

COMERT MATERIALE
DE CONSTRUCTI

150,30

ALIMENTATIE PUBLICA
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11
12
13
14
15

16
17

SPATII SERVICII/
SEDIU CONSUMCOOP
SPATII SERVICII
CONSUMCOOP
COMPLEX /SPATII/
/MAGAZINE

Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr.38
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 42
Murfatlar, str Mihail
Kogalniceanu, nr. 28

SPATII COMERCIALE Murfatlar, str Mircea
/MAGAZINE CONSUMCOOP Eliade, nr. 2
SPATII COMERCIALE Murfatlar, str Calea
/MAGAZINE
Bucuresti, nr. 54.
CONSUMCOOP
SPATII COMERCIALE Murfatlar, str Mircea
/MAGAZINE CONSUMCOOP Eliade, nr. 1.
SPATII COMERCIALE Murfatlar, str Calea
Bucuresti, nr. 13.
/SEDIU BANCA/ SEDIU

SERVICII MEDICALE si
ALIM. PUBLICA/SEDIU

976,00

Spatii
inchiriate

SERVICII - DISCO/
NOTARIAT/ SCHIMB
VALUTAR/ FARMACIE

1200,00

Fost Magazin

COMERT/ SEDII/

1028,13

Functioneaza
la parter Bl. A2

SERVICII/ FARMACIE

COMERT/ SEDII/

zonaComplex

689,63

SERVICII/ FARMACIE

COMERT/ SEDII/

1096,56

SERVICII/ FARMACIE

COMERT/ SEDII/

19

DUMITRU C.
DEPOZIT MATERIALE
DE CONSTRUCTI-MAXsrl

20

POPASUL MURFATLAR

BIROURI/ SERVICII/
Murfatlar, str. Calea
COMERT
Bucuresti, nr. 60
COMERT MATERIALE
Murfatlar, str. Calea
CONSTRUCTII. CU
Bucuresti, nr.116- 120 AMANUNTUL
COMERT/SERVICII
Murfatlar, str. Calea

- VLADOI

Dobrogei, nr. 6.

SECTIE REPANSAT/

Murfatlar, Aleea
Macului, nr1
Murfatlar, Matei

21

CONFECTII SC CONASTRA

22

ATELIER TAMPLARIE

ALIM. PUBLICA
PRODUCTIE/
SERVICII
SERVICII

775,02

Functioneaza

Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, FN
SPATII COMERCIALE Murfatlar, Aleea
LILIACULUI
Liliacului, FN
COPLEX COMERCIAL Murfatlar, Aleea
SPALATORIE AUTO

1147,50
1321,40
1520,00
716,00

Proprietar
CORCHESNic

SERVICII

333,00

COMERT MARFURI

252,00

Conf. PUZ pr.
55/2012aproba
t HCL 99/2013
Conf. PUZpr.
59/2011aproba
HCL 124/2011
Conf. PUZ pr.
59/2011aproba
HCL 124/2011
S=3103,34mp
Trup izolat”D”
AcesdinDN22c
S=6998,00mp
Trup”T” extins
cu 4998,0mp
de la 2000mp,
cf.PUZ-5/2013
S=10101,34mp
Trup Izolat ”T”

SC MARIN COSTI&ELLAsrl

24
25
26
27

si SERVICII- LILIACULUI

Liliacului, FN

PUNCT TURISTIC

Murfatlar,TRUP ”D”

MURFATLAR

redenumit Trup “M4”

POPAS TURISTIC
FANTANITA
CU EXTINDERE

Murfatlar, TRUP “T”
redenumit Trup “M19”

GENERALE cu amanuntul

COMERT/ SERVICII

330,00

COMERT/ALIMENTATIE
PUBLICA/ SERVICII

-

SERVICII ALIM.
PUBLICA/ CAZARE

-

cu acces din DN3 (str. Calea

Dobrogei)
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“ISM” MURFATLAR

34.149,51
Fara915,00cf.puz-ri

1
2
3
4
5

MAGAZIN MIXT
CONSUMCOOP
SPATIU COMERCIAL
-VLADOI
DEPOZIT CARBURANT
LOTIZARI CANADIAN
PENSIUNE
LOTIZARI CANADIAN
AGRO PENSIUNE
SC AGROFAGARAS

la parter Bl.
BA 5 ZonaCen

200,57

Corvin,4.

23

la parter Bl. C5

Functioneaza
la parter Bl. C6
zona Centru-

ADMINISTRATIE/ LOTO

SPATIU COMERCIAL

zona Centrala
Functioneaza

1029,70

SERVICII/ FARMACIE

18

Functioneaza
la parter Bl. C4

zona CentruPrimarie

SERVICII/ FARMACIE

COMERT/ SEDII/

UNIVERSAL

Siminoc, str.
Fantanitei, nr. 22

COMERT/ALIMENTATIE

Siminoc,
str.Murfatlar nr.14A
Siminoc,
str.Artarului, FN
Siminoc,
str.Artarilui, FN
Siminoc, str
Murfatlar, nr. 35-37

COMERT/ ALIMENTATIE
PUBLICA

1321,40

DESFACERE

5728,00

Conf. PUZ- pr.
21/2006

SERVICII

3954,00

Conf. PUZ- pr.
21/2006

SERVICII

1800,00

Conf. PUZ- pr.
19/2017 aprbat
cuHCL75/2018

11.353,40

Cf.PUG
80/2014

PUBLICA

350,00

PRODUSE PETRLOLIERE

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“ISM” SIMINOC

Fara1800,00cf.PUZ

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016, PUG -pr.3/2000 si PUZ-uri ulterioare
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(I) Zone unitati Industriale, de Depozitare, Baze de productie sunt concentrate în principal pe
două arii: I- la sud de stația CFR și II-lângă bazinul portuar. Localizarea lor este motivată de necesitatea
și avantajul racordului feroviar și/sau naval. În categoria unităților industriale au fost inserate și
complexele de vinificație, datorită ponderii mari a activităților cu specific de prelucrare – îmbuteliere –
depozitare. Ele sunt amplasate la extremitatea localității pe direcțiile principale ale suprafețelor viticole aferente.

Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare,
sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Zone unitati Industriale, de Depozitare, Baze de productie (I), (marcate cu culoare maro 22 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

0

1

2

1

SEDIU + CRAMA
STATIUNEA DE

Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 2

3
CERCETARE/
PRODUCTIE/
DEPOZITARE
PRODUCTIE/
DEPOZITARE
REPARATII
UTILAJE AGRIC.
DESFACERE/
DEPOZITARE
PRODUCTIE/
DEPOZITARE/
SERVICII

CERCETARE MURFATLAR

2

SEDIU + CRAMA
SC MURFATLAR ROMANIA

3

SECTOR MECANIZARE
SC MURFATLAR ROMANIA

4

RAMPA CFR DEPOZIT
SC MURFATLAR ROMANIA

5

ZONA LIBERA Basarabi
+ SEDIU + HALELE
SC UG Basarabi

Murfatlar, str. Murfatlar
nr. 1
Murfatlar, str.
Salcamilor, nr. FN
Murfatlar, str.
Feroviarului, nr.1
Murfatlar, str.Ciocarliei,
nr. 1.

SUPRAFATA
(Mp)
4

63917,79
16985,00
27473,25
106588,00

ATELIERE+ DEPOZITE
+ PARC RECE 2 S.C U.G.

Murfatlar, str.Ciocarliei,
nr. 1

SERGVICII
/DEPOZITARE

49285,00

7

COLOANA AUTO
SC TAS SRL
DEPOZIT CARBURANTI
SC U.G. BASARABI
ATELIER
SC MULTITRADE
STATIE SORTARE
SC DUNAV SHIPING

Murfatlar, str.
Ciocarliei, nr.FN
Murfatlar, str.
Ciocarliei,FN.
Murfatlar, str.
Pescarusului, nr. 2
Murfatlar, str.
Pescarusului, nr 3

SERVICII AUTO

7946,00

DEPOZITARE/
SERVICII
SERVICII/
REPARATII

2339,00

SORTARE/
DEPOZITARE

7000,03

11

FABRICA PLASE (fosta)

12

INSTSALATIA DE
PREPARARE CRETA

Murfatlar, str.
Pescarusului, FN
Murfatlar, str. Credintei,
nr. 13.

PRODUCTIE/
DEPOZITARE
PRODUCTIE/

Murfatlar, str.Minerului,
nr. 1
Murfatlar, str.Minerului,
nr. 3
Murfatlar,str.

BIROURI si

9
10

SC TEMPO INVEST srl

13

CLADIRE BIROURI
SC EUROSANTIS srl

14

STATIE BETOANE
MAGAZII SC EUROSANTISsrl

15

STATIE DE SORTARE

Minerului,nr.(2?)

16
17

19
20
21

5982,00

Cu acces si
din strada
Pescarusului

FOSTA
FABRICA DE
OXIGEN

AgregateMinerale(nisip)

10057,87
49866,93

DESFACERE
CRETA

Denumita si
FABRICA DE
CRETA

1053,00

ADMINISTRATIV

PRODUCTIE/

9702,86

DEPOZITARE
SORTARE/
AGREGATE
MINERALE (NISIP)

11718,00

-

12787,76

Din care
4373,56 mp
PARCARE

FABRICA DE PAINE +
PARCARE DUO T-H

Murfatlar, str.Minerului,
nr. (2A ??)

PRODUCTIE/

TEREN FABRICA

Murfatlar, str.Minerului,
nr. (2B ??)
Murfatlar, str.Minerului,
nr. (2C ??)

PRODUCTIE

6227,69

Teren liber ptr.
concesionare

COMERT
MATERIALE DE
CONSTRUCTII

3066,05

Concesionar
SC MAX srl

Murfatlar, str.Minerului, nr. 4
Murfatlar, str.Minerului, nr. 10
Murfatlar, str.Minerului, nr. 18

DEPOZITARE
-

1200,00
990,25
926,00

Dezafectata

PRODUCTIE/DEPOZITARE

18

5

59993,75

6

8

OBS.

DEPOZIT MATERIALE
DE CONSTRUCTI
REMIZA
MAGAZIE
MAGAZIE

DESFACERE PROD.
DE PANIFICATIE

Dezafectata
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22
23
24

STATIA PILOT
DEPOZIT SC U.G. Basarabi
DEPOZIT CARBURANTI
dezafectat

25

PLATFORMA PARCARE
TRAILERE

26

ATELIER REVIZII
TEHNICE
DEPOZITE Materiale
/Scule ,Unelte
COLOANA AUTO
STATIE DE SORTARE

27
28
29
30

31

PARC TEHNOLOGICFOTOVOLTAIC
DOTARI SI UTILITATI
PUBLICE

Murfatlar, str.Minerului, nr.20
Murfatlar, str.Minerului, nr.22

Murfatlar, str Minerului,
nr. FN
Murfatlar, str.Minerului,
nr. 24
Murfatlar, str.Minerului,
nr. FN
Murfatlar, str.Industriala
2,nr. FN
Murfatlar, str.Minerului, 26
Murfatlar, str.Industriala
2, nr. FN
Murfatlar, Trup ”U1”

DEPOZITARE
PROD. PETROL.
SERVICII AUTO

3064,03
3863,00
1835,70

Dezafectata
Dezafectat

7946,00

Proprietar SC
UG Basarabi

SERVICII AUTO

5175,30

Proprietar SC
UG Basarabi

DEPOZITARE

9825,25

Concesionat
SC DUO T-H

SERVICII

10063,20
19440,00

Prop. privata

SORTARE/
Agregate Minerale

ACTIVITATI
PRODUCTIE
ENERGIE VERDE

Murfatlar, Trup ”U1”

PRODUCTIE DE
ENERGIE
Acivitati conexe

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“I” MURFATLAR
1

DEPOZIT
LOTIZARI CANADIAN
FABRICA NUTRETURI si

2

ABATOR PASARI CANADIAN

3

ZONA INDUSTRIALA
FABRICA de CARAMIDA

Siominoc, TRUP “C2” alipit

Conf.PUD pr.
2/2008aprobat
HCL 27/2009
S=78000,0mp
Cf.PUZ Pr.
23/2014aproba

-

Zona PARC FOTOVOLTAIC si
FERME, alipit Vatra”M1”acces
Str. Muzeului si str Prel.Muzeului
Zona PARC FOTOVOLTAIC si
FERME, alipit Vatra”M1”acces
Str. Muzeului si str Prel.Muzeului

Supraf.lalimita
UATMurfatlar

HCL26/2016
S=6305,00mp
Conf. PUZ Pr.
23/2014aproba

-

HCL26/2016
S=84305,0mp

516.318,71

DEPOZITARE

5826,00

Siminoc, TRUP “B2”
redenumit Trup “S3”
conform Actualizare
PUG pr.80/2014

PRODUCTIE
INDUSTRIALA +
(AGRO-ZOOTEHnica)

-

Siminoc, TRUP “C1”
redenumit Trup ”S4”,

PRODUCTIE/
DEPOZITARE

-

VATRA Siminoc, str. Artarului

str. Murfatlar, nr. 2

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“I” SIMINOC

0,00
Fara5826,0cf.puz

Trup Izolat U1
Conf. PUZ pr.
21/2006aproba
tHCL105/2007
S=16782,5mp
½dinTrup”B2”
din 33565,0mp
Activitate Ind.
S=15655,0mp
ZonaTehnolog
ica S cf. .PUZ
20/2006 aprb.
HCL106/2007
S=46327,0mp
Trup C1 Conf.
PUD-219/2007
HCL101/2008
S=63109,5mp
Tr.Izol.B2siC1

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016, PUG -pr.3/2000 si PUZ-uri ulterioare

(A) Zone unitati Agricole sunt raspandite in principal ca Trupuri izolate de intravilan aferente
orasului Murfatlar si satului Siminioc în incinte dispersate în cuprinsul teritoriului agricol (ferme viticole
și agrozootehnice). A fost asimilata acestora și fazaneria. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa,
utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Zone unitati Agricole (A), (marcate cu culoare verde 16 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

0

1

2

FERMA 5

Murfatlar, str.

MURFATLAR ROMANIA

Muzeului, nr. 2.
Murfatlar, TRUP “B”
redenumit Trup “M2”
Murfatlar, TRUP “C”
redenumit Trup “M3”
Murfatlar, TRUP “E”
redenumit Trup “M5”
Murfatlar, TRUP “F”
redenumit Trup “M6”

3
ACTIVITATI
AGRICOLE

1
2

FERMA 3

3

ANEXA FERMA 3
C.S.I.G. + GEMARCOsrl

4

FERMA 4
C.S.I.G. + GEMARCOsrl

5

SECTORMECANIC
FERMA 4

ACTIVITATI
AGRICOLE
ACTIVITATI
AGRICOLE
ACTIVITATI
AGRICOLE
ACTIVITATI
AGRICOLE/ UTILAJE

SUPRAFATA
(Mp)
4

OBS.

11636,00

Fosta FERMA 56 a SCVV

-

S=6800,00 mp
Trup Izolat “M2”

-

S=1725,00mp
Trup Izolat “M3”
S=2600,00mp
Trup Izolat “M5”
S=4099,00mp
Trup Izolat “M6”

-

5
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6
7

FERMELE 1-2

Murfatlar, TRUP “G”

C.S.I.G. + GEMARCOsrl

FERMA 2

rednumit Trup “M7”
Murfatlar, TRUP “H”
redenumit Trup “M8”
Murfatlar, TRUP “I”
redenumit Trup “M9”
Murfatlar,TRUP “I”
redenumit Trup ”M10”
Murfatlar,TRUP “K”
redenumit Trup ”M11”
Murfatlar,TRUP “L”
redenumit Trup “M12”
Murfatlar,TRUP “M”

MURFATLAR ROMANIA

redenumit Trup “M13”

AGRICOLE

FERMA 3

Murfatlar,TRUP “O”
redenumit Trup “M14”
Murfatlar,TRUP “P”
redenumit Trup “M15”
Murfatlar,TRUP “R”
redenumit Trup “M17”

ACTIVITATI
AGRICOLE
ACTIVITATI
AGRICOLE

-

SCDVVMURFATLAR

-

S=19595,00mp
TrupIzolat“M15”

ACTIVITATI

-

S=19799,00mp
TrupIzolat“M17”

-

S=5432,00mp

-

S=20231,00mp

-

S=5345,00mp

-

S=11218,00mp

11.636,00

S=188396,00m
in Trupuri Izolate

ANEXA FERMA 1
C.S.I.G. + GEMARCOsrl

8

FERMELE 5-6 LOT1
C.S.I.G. + GEMARCOsrl

9

FERMELE 5-6 LOT2
C.S.I.G. + GEMARCOsrl

10
11
12
13
14

FERMA 1CRAMA VECHE
PUNCT
AMARASCU

FERMA 4(fostaFerma5)
MURFATLARROMANIA

15
16

FAZANERIE
FERMA LOT 1

ACTIVITATI
AGRICOLE

-

S=36126,00mp
Trup Izolat “M7”

ACTIVITATI

-

S=6747,00mp
Trup Izolat “M8”

ACTIVITATI
AGRICOLE

-

S=20981,00mp
Trup Izolat “M9”

ACTIVITATI
AGRICOLE

-

S=12013,00 mp
TrupIzolat“M10”

ACTIVITATI
AGRICOLE
ACTIVITATI
AGRICOLE

-

S=27082,00 mp
TrupIzolat“M11”

-

S=10600,00mp
TrupIzolat“M12”

ACTIVITATI

-

S=9729,00mp
TrupIzolat“M13”
S=10500,00mp
TrupIzolat“M14”

AGRICOLE/ UTILAJE

AGRO-ZOOTEHNICE

Murfatlar, Trup “U1”

ACTIVITATI

Zona PARC FOTOVOLTAIC

AGRO-ZOOTEHNICE

si FERME, alipit VATRA”M1”
str Fermelor, FN

17

FERMA LOT 2
OMER

Murfatlar, Trup”U1”

ACTIVITATI

Zona PARC FOTOVOLTAIC
si FERME, alipit Vatra“M1”

AGRO-ZOOTEHNICE

str Prel. Muzeului, FN

18

FERMA LOT 3

Murfatlar, Trup”U1”

ACTIVITATI

Zona PARC FOTOVOLTAIC

AGRO-ZOOTEHNICE

si FERME alipit VATRA”M1”
str Prel. Muzeului, FN

19

FERMA LOT 4

Murfatlar, Trup”U1”

ACTIVITATI

Zona PARC FOTOVOLTAIC
si FERME, alipit VATRA”M1”
Str. Fermelor, FN

AGRO-ZOOTEHNICE

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“A” MURFATLAR

Trup”U1” Cf..PUZ
pr. 23/2014 alipit
Vatra M1 cf .PUG
Trup“U1” cf..PUZ
pr. 23/2014 alipit
Vatra M1cf. PUG
Trup“U1” cf..PUZ
pr. 23/2014 alipit
Vatra M1 cf. PUG
Trup“U1”cf..PUZ
pr. 23/2014 alipit
Vatra M1 cf. PUG

Fara42226,0TrpU1

1

SEDIU FERMA
SC GREMLIN

2

UNITATI AGRICOLE
SC AGROFAGARAS

Siminoc, str.
Mecanizatorului
Siminoc, str. Apusului,
FN

UNITATI AGRICOLE
IONESCU ILIE

Siminoc, str. Apusului,

4

UNITATI AGRICOLE
ILINCA VALERIU

5

FERMEAGRICOLE

Siminoc, Strada/ Alee
acces din DC 27, FN
Siminoc, TRUP “B1”
redenumit Trup “S2”

3

FN

conform PUG pr.80/2014

6

FERMA AVICOLA
CANADIAN

Sininoc, TRUP “B2”
redenumit Trup “S3”

ACTIVITATI
AGRICOLE/UTILAJE
ACTIVITATI AGROREMIZA AGRICOLA

6450,00

ACTIVITATI AGROREMIZA AGRICOLA

4550,00

ACTIVITATI AGROREMIZA AGRICOLA

1453,50

ACTIVITATI

-

S=100000 mp

-

S=16782,50mp

-

S=25097,00mp

3771,00

AGROZOOTEHNICE

ACTIVITATI
AGRO-ZOOTEHNICE

conform PUG pr.80/2014

7

OBIOECTIVE
AGRICOLE

Siminoc, TRUP “C1”

ACTIVITATI

redenumit Trup “S4”conform
PUG pr.80/2014 (cu acces din
DC 27, str. Murfatlar)

AGRO-ZOOTEHNICE

Conform PUZ pr.
19/2017 aprobat cu
HCL 75/2018
Conform PUZ pr.
19/2017 aprobat cu
HCL 75/2018
Din care S=474 mp
propr. or.Murfatlar
cf PUZ pr.19/2017
Trup “S2” din care:
67500mppropUAT
S=32500mpp.fizice
½ dinTrup”S3” din
33565,0mp Ferma
Agric.S=13600 mp
Zona Tehnologica
N cf.PUZ-20/2006
Trei foste grajduri,
dif. nestudiata prin
PUD pr. 219/2007
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ACTIVITATI
Siminoc, TRUP “D1”
AGRICOLE
redenumit Trup “S6”
ACTIVITATI AGRICOLE
FERMA BRANESCU Siminoc, TRUP “J1”
redenumit Trup “S11”
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“A”SIMINOC

8

FOSTE BAZINE

-

S=61902,00mp

-

S=1281,00mp

6.450,00

S=205062,50m
in Trupuri Izolate

Platfor.dezafectate

DEJECTII

9

Trup S11 cf. PUG

Fara9774,50 cf.PUZ

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016, PUG -pr.3/2000 si PUZ-uri ulterioare

(P) Zona Spatii plantate, agrement, sport au suprafețe reduse și sunt dispersate în intravilan.
Între acestea se evidențiază: Scuarul /Parcul nr. 1 al Pieței Centrului Civic, Parcul nr. 2, aferent fostei
școli agricole denumit și Parcul IAS, Parcul nr. 3 denumit si Parcul Monument si Scuarul aferent Gării și
al principalei Stații pentru transport interurban de călători. De asemenea, mai există spații verzi aferente
unor incinte cu acces limitat: SC ”Murfatlar România” SA – Complex de vinificație și sediu, Conacul
Mihail Kogălniceanu monument istoric, Gara fluvială (aferenta Portul Basarabi), plantația de stabilizare
a taluzelor dintre DN3 și Deversorul Văii Șerpelea. Ca agrement cu evidentele restrictii se poate aprecia
zona Padurii Murfatlar care este in zona protejata natural Situl NATURA 2000 ROSCI 0083 si zona
Rezervatia Fantanita Murfatlar.
Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare,
sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Zona Spatii plantate, agrement, sport (P), (marcate cu culoare verde 17(mai deschis) pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

0

1

2

3

4

5

1

BAZA SPORTIVA
MURFTALAR
TEREN SPORT cu
Gazon Sintetic
PARCUL PUBLIC I
MURFATLAR
PARCUL PUBLIC II
MURFATLAR
PARCUL PUBLIC III
MURFATLAR

Murfatlar, str. Mihai
Eminescu, nr. 62A
Murfatlar, Aleea
Margaritarelor, FN
Murfatlar, str. Mircea
Eliade, Nr.
Murfatlar, Aleea
Margaritarelor, Nr.
Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 5A.

SPORT/
AGREMENT
SPORT

18992,70

SPATIU VERDE
TROTUARE/ALEI
SPATIU VERDE/
TROTUARE
SPATIU VERDE
TROTUARE/ALEI

4570,00

Situat in fata
PRIMARIEI

4668,00

Situat in zona fost
IAS(Blocuri IAS)

11000,00

Cuprinde si
Monumentul
Eroilor

PARCUL GARII
MURFATLAR
PARCUL din
CARTIER de EST

Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, FN
Murfatlar, Aleea
Liliacului, FN

SPATIU VERDE

6494,60

Din zona Garii si

SPATIU VERDE/
TROTUARE / LOC
JOACA COPII

4803,00

SCUAR si PARC in
CARTIER de VEST
SCUAR ZONA
BLOCURI B5- B6
SPATIU VERDE

Murfatlar, str. Calea
Dobrogei, nr FN
Murfatlar, Aleea
Nufarului, FN
Murfatlar, str. Murfatlar,

SCUAR/PARC

7314,00

SPATIU VERDE/
TROTUARE
SPATIU VERDE

543,93
10705,00

Situat la Vest de

langa CRAMA Murfatlar

FN

SPATII VERZI si
AGREMENT

Murfatlar,ZonaCARTIER

SPATII PLANTATE
AGREMENT SPORT

3929,76

Conform PUZ pr.
20/2014 aprobat cu
HCL 45/2016

SPATII VERZI si
PLANTATE

Murfatlar, TRUP “U1”

SPATII VERZI si
PLANTATE

-

S= 26405,80 mp

70.027,23

S=26405,80mp
Trup Izolat “U1”

2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Rezidential DN 22C (str.
Calea Bucuresti)
Zona PARC FOTOVOLTAIC
si FERME
AGROZOOTEHNICE

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“P” MURFATLAR

936,00

Fara3929,76cf.puz

1

BAZA SPORTIVA
SIMINOC

Siminoc, str.

SPORT

Locuinte CFR pana
la Benzinarie
Din care 143,06
mp LOC JOACA
COPII

NU ESTE
AMENAJAT
Zona Blocuri
B5 - B6
CRAMA Murfatlar

in Trup izolat “U1”
conform PUZ -pr.
nr.23/2014 aprobat
cu HCL 26/2016

22812,00

Murfatlar, FN.

76

PRIMARIA ORASULUI MURFATLAR
2
3

Siminoc,
SPATII VERZI
str.Artarului, FN
(asimilat public)
SPATIU VERDE pe Siminoc, Str
VALEA Siminoc
Murfatlar, FN
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“P” SIMINOC
SPATIU VERDE

4.300,00

Cf.PUZ-pr. 21/2006
asimilat public
conf. PUG-80/2014

1200,00

NU ESTE
AMENAJAT

24.012,00

Conf.PUG 80/2014

Fara4300,00cf.puz

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016, PUG -pr.3/2000 si PUZ-uri ulterioare

(GC) Zona Gospodarie comunala este formata in principal din: Cimitir crestin cu o extindere
Cimitir la N-V, un Cimitir musulman alăturat cimitirului crestin și o fosta Platformă /Depozit improvizat
pentru gunoi, izolat(ă) la circa 5-600m sud de zona de locuit, cu o suprafață de 2,50 Ha (2,6876 Ha
conform Cadastru) si taluzul de 5,34Ha aferent platformei de gunoi.
Platforma/Depozitul neconform denumit Platforma depozitare gunoi menajer a fost inchis în
conformitate cu Prevederile HG 1470/2004 modificată și completată prin HG 358/2007 și Ordinul nr.
757/2004, în baza Autorizației de construire nr. 24/04.09.2013 prin Proiectul 315-14-34/11.2008RO2006/018-147.04.3.08.02 – Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Constanța –
Închidere depozit neconform Murfatlar (Basarabi)
Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare,
sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Zona Gospodarie comunala (GC), (marcate cu culoare ocru 20 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

0

1

2

1

DEPOZIT GUNOI
NECONFORM

Murfatlar, TRUP „U“

3
DEZAFECTAT

INCHIS/DEZAFECTAT

2

4
5
6
7
8
9

1

cu acces din str. Muzeului, FN

INCHIS in sept. 2015
cu AUT.nr. 24/ 2013.
Prop. ptr..Aneajare
cuSpatii Verzi/ Plantate
SERVICII PUBLICE/
SALUBRITATE

OBS.

-

S=26876,00mp

Murfatlar, Aleea
Macului, nr.16
SALUBRITATE
PUNCT COLECTARE Murfatlar, str G-ral
DESEURI MENAJERE
Vasile Milea, 2A.
SALUBRITATE
PUNCT COLECTARE Murfatlar, Aleea
DESEURI MENAJERE
Laleleor, FN.
SALUBRITATE
PUNCT COLECTARE Murfatlar, Aleea
DESEURI MENAJERE
Trandafirilor, 2A.
PUNCT COLECTARE Murfatlar, str. Junimii , SALUBRITATE
DESEURI MENAJERE
FN CARTIER VEST
SERVICII
CIMITIR CRESTIN Murfatlar, str. Calea
VECHI
Dobrogei, nr. 16
FUNERARE
CIMITIR CRESTIN Murfatlar, str. Portului, SERVICII
EXTINDERE
nr. 33
FUNERARE
Murfatlar, str. Portului, SERVICII
CIMITIR
nr. 31
FUNERARE
MUSULMAN
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“GC” MURFATLAR

1906,00

CIMITIR CRESTIN Siminoc, str. Murfatlar, SERVICII
SIMINOC
nr. FN
FUNERARE
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“GC” SIMINOC

11.265,00

SEDIU GOSPODARIE
COMUNALA

3

alipit la Trup „M1“ VATRA
Murfatlar cf. PUG 80/2014

SUPRAFATA
(Mp)
4

18,00
30,00
24,00
138,17

5
corectata cu difer. de
+1876,0mp de la cei
25000,00mp initiali,
prin PUG 80/2014
Curte comuna cu
Brutaria dezafectata
a CONSUMCOOP
PENTRU
DEPOZITARE
TEMPORARA
PENTRU
DEPOZITARE
TEMPORARA
PENTRU
DEPOZITARE
TEMPORARA
PENTRU
DEPOZITARE
TEMPORARA

25000,00
5488,00
10597,00
43.201,17

11.265,00

S= 26876,00 mp
in Trup izolat “U”

Conf. PUG 80/2014

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016

(TE) Zona Constructii aferente lucrarilor edilitare sunt amplasate pe intravilanul orasului
Murfatlar si satului Siminioc. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata
si explicatii ajutatoare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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Zona Constructii aferente lucrarilor edilitare (TE),(marcate cu culoare ocru inchis 21 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

0

1

2

3

4

5

1

SURSA de APA

Murfatlar, DN22C
(str. Calea Bucuresti, FN)

SERVICII PUBLICE

27300,00

ALIMENTEAZA
localitatile limitrofe
si Mun Constanta

Murfatlar, str.
Allexandru Ioan Cuza,
nr. 4
Murfatlar, CARTIER
VEST, str. Fantanitei,
FN
Murfatlar, CARTIER
VEST, str. Ciocarliei, nr.

SERVICII

477,73

Pompeaza apeuzate
din UAT Murfatlar,
Valu luiTraian spre
EpuratiePoartaAlba
Colecteaza apele
uzate din Cartierul
de Vest si le pomp.
in SP Murfatlar

BASARABI I SC RAJA

2

STATIE POMPARE
SP MURFATLAR

3

SC RAJA
STATIE POMPARE
SPAU ANL (denumita
si SP 1) SC RAJA

4

7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

UTILITATI PUBLICE

SERVICII

117,40

FURNIZARE
UTILITATI PUBLICE

16,00

Murfatlar, str. Duzilor,
nr. 2A.

SERVICII

16,00

Murfatlar, str. Vasile
Parvan, nr. 9.

SERVICII

Murfatlar, str.
Ciocarliei, nr. 1.

SERVICU PRIVAT

POSTTRANSFORMARE
(PTCZ A2) 20/0,40kv

Murfatlar, Aleea
Lalelelor, FN

SERVICII

POSTTRANSFORMARE
(PTCZ CT)20/0,40kv

Murfatlar, Aleea
Liliacului, FN

SERVICII

1A

6

FURNIZARE

SERVICII
FURNIZARE
UTILITATI
PUBLICE
SERVICII FURNIZARE
UTILITATI
PUBLICE

STATIE POMPARE
SPAU 2 SC RAJA

5

extragere/ inmagazinare/
pompare/ distributie apa

STATIE POMPARE
SPAU 3 (denumita si
SP 3) SC RAJA
STATIE POMPARE
SPAU 4 (denumita si
SP 4) SC RAJA
STATIE POMPARE
SPAU 5 (denumita si
SP 5) SC RAJA
STATIE POMPARE
APE UZATE INCINTA
ZONA LIBERABasarabi

Murfatlar, str.
Credintei, nr. 13A.

POSTTRANSFORMARE Murfatlar, str. Mihai
(PTCZ A10)20/0,40 kv Eminescu, FN
POSTTRANSFORMARE Murfatlar, str. General
(PTCZ Armata) 20/0,40 kv Vasile Milea , nr. 6
POSTTRANSFORMARE Murfatlar, str. Al.Ioan
(PTCZApe uzate) 20/0,40kv Cuza, nr. 4

HIDROFOR CRAMA

Murfatlar,
str.Fantanitei, FN
Murfatlar, TRUP “X”

MURFATLAR ROMANIA

redenumit Trup “M21”

STATIEHIDROFOR
SCDVV Murfatlar
SURSA de APA

Murfatlar, TRUP ‘Y”

POSTTRANSFORMARE
(PTA ANL)20/0,40 kv

FURNIZARE
UTILITATI PUBLICE

16,00

FURNIZARE
UTILITATI PUBLICE

16,00

FURNIZARE
UTILITATI PUBLICE

30,00

30,00

UTILITATI PUBLICE

SERVICII

POSTdin b.a. - P
situat in zona fostei
Centrale Termice
POSTdin b.a. –P
lipit de Bloc A10

35,00

POSTdin b.a. - P

35,00

POSTdin b.a. - P

UTILITATI PUBLICE

SERVICII

din Zona Libera
Basarabi si le
pomp.inSpauANL
POSTdin b.a. - P
dintre Bl.A2si B2

30,00

UTILITATI PUBLICE

SERVICII

Colecteza apeuzate

situat in zona

UTILITATI
PUBLICE

in incintaUM01378

115,80

situat in incinta
langa SP Ape Uzate
POST transformare
AERIAN langa
Blocurile ANLVest

SERVICU PRIVAT
inmagazinare /pompare
apa potabila
SERVICII inmagazinare
/pompare apa potabila

-

S=1868,00mp
TRUP Izolat “X”

-

S=1100,00mp
TRUP Izolat “Y”

SERVICII PUBLICE

-

S=386,00 mp
TRUP Izolat “Za”

UTILITATI PUBLICE

SERVICII UTILITATI
PUBLICE

BASARABI II SC RAJA

redenumit Trup “M22”
Murfatlar, TRUP “Za”
redenumit Trup “M23”

SURSA de APA

Murfatlar, TRUP “Zb”

BASARABI II SC RAJA

redenumit Trup “M24”

extragere/ pompare/
distributie apa potabila

SURSA de APA
SIMINOC SC RAJA

Murfatlar, TRUP “Zc”

SERVICII PUBLICE
extragere/ pompare/
distributie apa potabila

redenumit Trup “M25”

16,00

extragere/ pompare/
distributie apa potabila

SERVICII PUBLICE

TOTAL SUPRAFATA –“TE” MURFATLAR

Acces str. Murfatlar

AcesdinPescarusulu

-

S=386,00 mp

-

S=699,00 mp
TRUP Izolat“Zc”

TRUP Izolat “Zb”
AcesdinPescarusulu

Ptr. satul Siminoc
Acesdin.Pescarusul

28.250,93

S= 4439,00 mp
in Trupuri izolate
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1

2
3

REZERVOR APA
150 MC SIMINOC
SC RAJA
STATIE TRANSF.
110 kv BASARABI

Siminoc, str.
Privighetoarei, nr. 3

INMAGAZINARE/
DISTRIBUTIE APA
POTABILA

1708,50

-

Siminoc, TRUP “E1”
redenumit Trup “S7”

SERVICII FURNIZARE
ENERGIE ELECTRICA

-

S=25474,00mp

PADOCURI
corectat BAZIN APA

Siminoc, TRUP “H1”

INMAGAZINARE/

-

S=3000,00mp

redenumit Trup “S10”

cu STATIE POMPE

conf. Actualizare PUG 80/2014

DISTRIBUTIE APA
POTABILA

1.708,50

S=28474,00 mp
in Trupuri izolate

TRUP Izolat “E1”
Acces din DC 27
TRUP Izolat “H1”
DEZAFECTAT
(Acces din DC 27)

COMPLEX SIMINOC

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TE” SIMINOC

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL si SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

(S) Zona cu Destinatie speciala din intravilanul existent, conform PUG proiect nr. 3/2000, este
format din 3 zone speciale care însumează suprafața totală de 60,52 ha, ele justificând funcția de centru
cu destinație specială a județului. Dupa scoaterea din intravilan a suprafetei de 14,16 ha reperezentand
Cazarma 1384 – UM 01708 in intravilan conform Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014 raman 3 zone
speciale (cu 5 obiective in intravilan) care insumeaza suprafata totala de 46,41 ha.
Amplasamentul/ locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii
ajutatoare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Zona cu Destinatie speciala (marcate cu culoare roz 9 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
SUPRAFATA
(Mp)
4

OBS.

DESTINATIE
SPECIALA
DESTINATIE
SPECIALA

2963,00

CAMIN

DESTINATIE
SPECIALA
DESTINATIE
SPECIALA
DESTINATIE
SPECIALA

1517,00

Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

0

1

2

3

1

CAZARMA 3336

Murfatlar, str. Nicolae
Titulescu, nr. 2
Murfatlar, str. Nicolae
Titulescu, nr. 2
Murfatlar, str. Nicolae
Titulescu, nr. 2
Murfatlar, str. General
Vasile Milea, nr. 2-6
Murfatlar, in Padurea
Murfatlar, cu acces din

INCINTA 1,

2

CAZARMA 3336
INCINTA 2, CAMIN
GARNIZOANA

3

CAZARMA 3336
INCINTA 3,

4

CAZARMA 342

5

CAZARMA 1384

7

-

Murfatlar, str. Calea
Dobrogei nr. 1, etaj II.

DESTINATIE
SPECIALA

(432,00)

UNITATE M.A.I.

Murfatlar, in extravilan,
in Padurea Murfatlar cu

DESTINATIE
SPECIALA

(42000,00)

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“DS” MURFATLAR

CAMIN
GARNIZOANA

455508,00

M.A.I. POLITIA
ORAS Murfatlar

acces din drumul national
DN3

GARNIZOANA

3646,00

DN3 (str. Calea Dobrogei)

6

5

Nu este luat in
calcul in Bilantul
Teritorial

S=141633,0mp
Propusa pentru
scoatere din
intravilan prin
PUG pr. 80/2014
S=432 mp a fost
trecuta in Tab.de
la (IS)Domerniul
public al Statului

Nu este luat in
calcul in Bilantul
Teritorial

S=42000,0mp in
teren extravilan
Padure Domeniu
Public al Statului
Nu seaduna la(S)

605.267,00

Cf.PUG 80/2014

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016

[vezi Restrictii/Conditionari

impuse de protectia fata de obiective cu Destinatie Speciala (DS) la
Cap. 3.11., Art. 3.11.8., pct. 3.11.8.2., pag. 334-335].
(C) Zona Cai de comunicatie si constructii aferente este reprezentata de drumurile nationale DN
3-E81 si DN 22C- E81 care trec prin intravilanul orasului Murfatlar, respectiv drumul comunal DC27
care trece prin intravilanul orasului Murfatlar si satului Siminioc si de strazile interioare din intravilanul
celor doua localitati. Amplasamentul/localizarea acestora, utilizarea functionala, suprafata si explicatiile
ajutatoare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
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Zona Cai de comunicatie rutiera si constructii aferente (Cr) (marcate cu culoare rosu DN3 si DN22C,
cu galben 3 DC27 si cu gri hasurat strazile interioare din Murfatlar si Siminoc pe Plansele 2.1. si 2.2.)
r.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

0

1

2

3

4

5

1

DRUM NATIONAL
DN 3- E81

Murfatlar, Intravilan pe

CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

49032,00

DRUM NATIONAL

Murfatlar, Intravilan pe
lungime de 1,127 km de la

CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

21703,00

DN 22C- E81

2

lungime de 3,151 km de la
Km 241+323 la Km244+474

Km 42 +383 la Km 43+511

3
4
5
6

DRUM COMUNAL

Murfatlar, Intravilan dela
Km0+000laKm 0+510(0,51km)

CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

3842,00

DC 27

DRUM COMUNAL
DC 3 neamenajat

Murfatlar, practic in

CAI RUTIERE DE

-

extravilan Murfatlar

COMUNICATIE

STRAZI INTRAVILAN

Murfatlar, 69 Strazi +

CAI RUTIERE DE

oras MURFATLAR

Platforme- Parcari din
intravilanul orsului

COMUNICATIE

STRAZI, ALEI si
PARCARI - CARTIER
REZIDENTIAL cu
DOTATRI Alipit

Murfatlar, Intravilan
CARTIER REZIDENTIAL

CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

23.101,65

Strazile prop. Conf.
PUZ pr. 20 /2014
aprb.cuHCL 45/2016
Supraf. Corectata cu
dif. de 0,0668Ha de
la 13,2640Ha la
13,3308Ha prinPUG

CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

-

S=3983,20mp

DRUM TEHNOLOGIC Murfatlar, Intravilan
de ACCES la C.D.M.N.
(Zona str Muzeului)
DRUM TEHNOLOGIC Murfatlar, Intravilan

CAI TEHNICE DE
COMUNICATIE
CAI DE UZ TEHNIC

5072,00

de ACCES la C.D.M.N.
DRUM TEHNOLOGIC
de ACCES la C .D.M.N.

DE COMUNICATIE

intravilan Vatra M1
Murfatlar
7

8
9
10

cu DOTATRI cu strazile:
Diamantului, Rubinului, Prel.
Rubinului, Opalului, Coralului,
Cristalelor, Aleea Perlei si
Aleea Safirului.

PARC FOTOVOLTAIC

Murfatlar, TRUP “U1”
PARC FOTOVOLTAIC
si FERME AGROZOOTEHNICE, cu strada

si FERME AGROZOOTEHNICE

Fermelor si circulatiile
interioare Parcului Fotovoltaic

STRAZI, ALEI si
PARCARI intravilan
MURFATLAR din

317.152,06

(ZonaDN3-CaleaDobrogei)

CAI TEHNICE DE
Murfatlar, Intravilan
COMUNICATIE
(Zona str Ciocarliei)
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“Cr” MURFATLAR

Circulatiile propuse
in TRUP “U1” conf.
PUZ pr.nr. 23/2014
aprobat cu HCL
26//2016

2474,00
4022,00
403.297,06
Fara23101,65 cf. puz

1

DRUM COMUNAL
DC 27

Siminoc, Intravilan de la

CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

21355,00

2

STRAZI INTRAVILAN
sat SIMINOC

Siminoc, 35 strazi +
platforme din Intravilan

CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

188826,15

3

STRAZI INTRAVILAN

Siminoc, TRUP“C2”
alipit Trup “A1” Vatra cu Str.
Artarului si breteua de la DC27

CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

4111,74

SIMINOC in CARTIER
LOTIZARI CANADIAN

Km3+516 la Km5+375 (pe
1,859km)

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“Cr” SIMINOC

Traseul DC3 este
idem cu traseul De 2
339,De2381,De2329
Include si Platforme
si Parcari din
intravilanul orasului

210.181,15

S= 3983,20mp
inTrup Izolat”U1”

Str. Artarului conf.
PUZ pr. .21/2006
apr.cuHCL 105/2007
Conf. PUG 80/2014

Fara4111,74 onf.PUZ

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016, PUG -pr.3/2000 si PUZ-uri ulterioare
Zona Cai de comunicatie feroviara si constructii aferente (Cf)(marcate cu culoare mov 11 pe Plansele 2.1.si2.2.)

Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

0

1

2

5

LINIA CF 800/

Murfatlar, Itravilan de la

BUCURESTI-CONSTANTA

Km 205+ 095 la Km 208+ 600

3
CAI FEROVIARE
DE COMUNICATIE
CAI FEROVIARE
DE COMUNICATIE

4

1
2

LINIA CF INDustriala Murfatlar, Zona
a SC TEMPO INVEST
Industriala
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“Cf” MURFATLAR

96964,87
4008,00

CADASTRU
PedouaLoturi

100.972,87

Conf. PUG pr.
80/2014

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL si SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016
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Zona Cai de comunicatie navala si constructii aferente (Cn) (marcate cu culoare albastru deschis 15
Canalul Navigabil si albastru inchis 15 amenajarile de maluri, Danele Portuare si Molul, pe Plansele 2.1. si2.2.)
Nr. DENUMIREA
ADRESA/
FUNCTIUNEA/
SUPRAFATA OBS.
Crt.
LOCALIZAREA
UTILIZAREA
(Mp)
0

1

2

1

CANAL DUNARE
MAREA- NEAGRA

Murfatlar, Intravilan

3
CAI NAVALE DE
COMUNICATIE

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“Cn” MURFATLAR

4

5

602.950,33

Din care
108593,6mp
CanalNaviga
bil(luciu apa
Conf. PUG

602.950,33

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL si SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

(TR) Zone (Terenuri) cu risc la inundare traverseaza intravilanul orasului Murfatlar si satului
Siminioc. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii
ajutatoare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Zona Terenuri cu risc la inundare (TR) (marcate cu culoare albastru deschis 13 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

0

1

2

3

4

5

1

PARAUL VALEA SEACA
(denumit Canal Pluvial
Valea Seaca)

Murfatlar, Intravilan

VAI INUNDABILE
CANALE PLUVIALE

49600,00

2

PARAUL Valea
SERPELEA

Murfatlar, Intravilan

VAI INUNDABILE

7407,50

(portiunea din fata Deversorului
de la km 23+369 al C.D.M.N.)

1

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TR” MURFATLAR
VAI INUNDABILE
Siminoc, Intravilan
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TR” SIMINOC

Conf. PUG

57.007,50
10573,00
10.573,00

PARAUL Valea SIMINOC

Conf. PUG

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL si SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

(H) (Zone) Terenuri aflate permanent sub ape traverseaza intravilanul sau Trupuri izolate de
intravilan aferente orasului Murfatlar si satului Siminioc. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa,
utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, sunt prezentate in tabelul de mai jos:
Zona Terenuri aflate permanent sub ape (H) (marcate cu culoare albastru deschis 13 pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

0

1

2

3

4

5

1

STATIE POMPARE

Murfatlar, TRUP “S”

SERVICII STATII de

S=13533,0mp

BASARABI PADURE

redenumit Trup “M18”

POMPARE ptr. IRIGATII

-

ADUCTIUNEA partial

Murfatlar, TRUP “S”
redenumit Trup “M18”

CANALE DE
IRIGATII

-

SERVICII STATII de

_

Amplasatape

15000,00

Canal deschis
+ in conducte

15.000,00

S=13533,0mp

2

(Canalul 648) (denumit si

Canal Magistral de
irigatii)

3

STATIE
POMPARE SISTEM

Conform Actualizare PUG pr.
nr 80/2014

Murfatlar, str. Credintei,
FN

POMPARE ptr. IRIGATII

VALEA SEACA

4

Murfatlar, str, Industriala CANALE DE
IRIGATII
Sistem Valea Seaca
1 si 2 si str. Minerului
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“H” MURFATLAR
CANAL DE IRIGATII

1

STATIE POMPARE
S.P.P. Nr. 2

Siminoc, TRUP “F1”
redenumit Trup “S8”

CANALE si STATII de

2

STATIE POMPARE

Siminoc, TRUP “G1”

CANALE si STATII de

S.P.P. Nr. 8- 9

redenumit trup “S9”

POMPARE ptr.
IRIGATII
POMPARE ptr. IRIGATII

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“H” SIMINOC

0,00

TRUP Izolat
M18
Supraf. inclusa
in TRUP Iz. M
18
StatiePompare
BasarabiPadure
mal Deversor
CDMN- km:
23+165 stanga

In Trupuri Izol
S=1100,00 mp
Trup Izolat”F1
aferentSiminoc
S=1453,00mp
Trup Izolat G1

S=2553,0mp
InTrupuri Izol.

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL si SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016
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(TN) Zone Terenuri Neproductive propunere sunt reprezentate de cateva amplasamente din
intravilanul orasului Murfatlar. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala,
suprafata si explicatii ajutatoare sunt prezentate in Tabelul de mai jos, astfel:
Zone Terenuri Neproductive propunere (TN) (marcate cu culoare gri pe Plansele 2.1. si 2.2.)
Nr.
Crt.
0
1

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA
2

1
TEREN NEPRODUCTIV

Murfatlar, Intravilan Str.
Coralului (Fasia intre DN22C si
Strada Cristalelor propusa prin
PUZ CARTIER Rezidential)

2

Murfatlar, Intravilan, str.
Calea Dobrogei, nr. 5.

TEREN (ASIMILAT)
NEPRODUCTIV (fosta

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA
3
TEREN
NEPRODUCTIV

SUPRAFATA
(Mp)
4
569,39

OBS.

URBANIZARE
PARC MUZEAL (Pe

52.233,28

Se va Studia

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TN” in MURFATLAR

Conf. PUZ Pr.
20/2014
aprobat cu
HCL 25/2016
prin PUZ conf.
Aviz 169/2020

fosta organizaredesantier)

Organizare de Santier a C.D.M.N)

5

52.233,28
Fara 569,39 cf.puz

Conf. PUG pr.
80/2014

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL si SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016 si PUZ-uri

2.7.3. Bilant teritorial existent, conform PUG proiect nr 3/2000 si PUZ-urilor aprobate ulterior cu
suprafetele corectate conform masuratori topografice Avizate cu P.V.Receptie OCPI 581/2019
Conform PUG proiect nr. 3/2000, teritoriul administrativ al orașului Murfatlar avea o suprafață de
6668 ha. In perioada 2005-2009 suprafața înregistrată statistic era de doar 6073 ha. Din suprafața totală,
circa 4877 ha (73,1%) sunt în proprietate privată, respectiv cea mai mare parte a terenurilor agricole.
Suprafața orașului în 2015 conform OCPI Constanța este de 6667ha cu puțin peste 1% din suprafața
județului Constanța. Din suprafața totală, intravilanul existent conform PUG proiect nr 3/2000,
reprezintă 540,78ha, corectata la 535,09Ha urmare actualizare baza topografica Avizata/Receptionata de
O.C.P.I. Constanta cu P.V. 581/2019 la care se adauga extinderi intravilan existent de 34,71Ha conform
PUZ-urilor aprobate ulterior PUG proiect nr.3/2000 iar extravilanul existent corectat este de 6098,20 ha.
Intravilanul existent al localității Murfatlar totalizează 435,12Ha și este alcătuit din: 381,41Ha VATRA așezări (conf. PUG initial- pr. 3/2000 si Aviz OCPI 581/2019) + 23,9995Ha in 21 de Trupuri izolate
(conform Aviz OCPI 581/2019) + 29,71Ha total extinderi Vatra si Trupuri (conform PUZ-urilor aprobate
ulterior PUG- pr.3/2000 pana la data Actualizarii PUG). Zona de locuire este distribuita pe 131,47Ha.
Intravilanul existent al localității Siminoc totalizează 134,68Ha și este alcătuit din: 99,82Ha VATRA așezării (conf. PUG initial- pr. 3/2000 si Aviz OCPI 581/2019) + 29,86ha in 10 Trupuri izolate
(conform Aviz OCPI 581/2019) la care se adauga + 5,00ha extindere Vatra (conform PUZ-uri aprobate
ulterior PUG pr.3/2000). Zona de locuire este distribuita pe o suprafata de 73,66Ha.
Suprafaţa fondului funciar din Orașul Murfatlar, după modul de folosinţă (% din total), în anul 2012
Graficul reprezinta procente din tabelul de mai jos
arabil
vii
paduri
ape si balti
constructii
pasuni
terenuri degradate
cai de comunicatie

arabil
vii
paduri
ape si balti

-

44,85%
26,85%
10,47%
1,43%
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constructii
- 8,24%
pasuni
- 1,41%
terenuri degradate
- 0,70%
cai de comunicatie
- 4,86%
Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Localizarea Orașului Murfatlar într-o arie joasă a Podișului Dobrogei de Sud a determinat o
utilizare predominant agricolă a terenurilor.
 terenuri agricole 74% din totalul teritoriului orașului, respectiv 4957ha
 terenurile arabile, cu o suprafață de 2990ha în anul 2012, respectiv aproape 60% din terenurile
agricole și aproximativ 45% din total
o
culturi de cereale (grâu, porumb, orz, ovăz) și, în mai mică măsură,
o
plante tehnice (floarea soarelui),
o
plante furajere
o
legume.
o
de viță de vie, 1790ha, reprezentând 36% din totalul suprafețelor agricole și în jur de 27%
din total in partea de nord a orasului
 alte terenuri agricole reprezentând 173ha de pășuni localizate în arii cu fertilitate scăzută.
 terenurile neagricole acoperă o suprafață de 1710ha, respectiv 26% din teritoriul urban.
o
păduri (în particular a Pădurii Murfatlar), acestea însumând 695ha (10,5% din total),
grupate la sud și sud-vest de intravilanul localității Murfatlar. O parte a pădurii este integrată
în rezervația naturală ”Fântânița”, care include numeroase specii floristice și faunistice protejate.

terenuri ape și bălți au o pondere de aproximativ 1,40% (95 ha), fiind reprezentate de
Canalul Dunăre – Marea Neagră și cursurile de apă adiacente.
 terenuri cu construcții- dețin 549ha (8% din total), care corespund în linii mari cu intravilanele
celor două localități, dar și cu alte trupuri sau construcții izolate.
 Căile de comunicații și căile ferate acoperă o suprafață mare, de 324ha, explicabilă prin
densitatea ridicată a căilor rutiere și feroviare care traversează orașul, precum și numărului sporit
de benzi de circulație (patru benzi pe DN 3, de exemplu).
 terenuri degradate și neproductive, cu o suprafață de 47ha (0,70% din totalul teritoriului
orașului), reprezentând zonele de excavație din apropierea Canalului Dunăre – Marea Neagră,
dar și versanții mai abrupți (râpoși) ai dealurilor care mărginesc orașul.
Aspectul general evidențiază dominarea pe aproximativ 45% din vatra localității a structurii
gospodăriei de tip rural, ceea ce determină implicit și modul de trai al unei bune părți a locuitorilor.
Totuși, în centrul istoric al orașului se disting și clădiri de patrimoniu de la sfârșitul secolului al XIX-lea
– începutul secolului XX: casa Stamatopolus (1899), Conacul Mihail Kogălniceanu, casa Omer Bechir
Bey, biserica ”Nașterea Maicii Domnului” (1903-1906), Ansamblul Gara Basarabi.
Intravilanul existent al localității Siminoc totalizează 134,68ha și este alcătuit din VATRA
așezării, cu 99,82ha (conform Aviz OCPI 581/2019), 9 trupuri izolate însumând 29,8635ha (conform
Aviz OCPI 581/2019) la care se adauga extinderi intravilan existent de 5,00ha conform PUZ aprobat
ulterior PUG proiect nr.3/2000. Zona de locuire este caracterizată prin prezența locuințelor individuale
cu un singur nivel. Zona de Industrie este reprezentată (conform Actualizare PUG a Situatiei existente)
de 7,14 ha din fostul Complex Zootehnic a carui destinatie a fost schimbata partial (4,63ha) prin PUD proiect nr. 219/2007 in Complex industrial. Zona Constructii edilitare (conform Actualizare PUG a
Situatiei existente) (nu ca Zona industriala prezentata gresit in PUG pr. 3/2000) este reprezentata de
Stația de transformare de 110 kV Basarabi, care ocupă 2,547ha.
INTRAVILAN EXISTENT TOTAL in suprafata de 569,80Ha compusa din: 535,09Ha dupa
corectarea suprafetei de 540,78Ha (din Bilant PUG- pr.3/2000) in conformitate cu actualizarea bazei
topografice Avizata cu Proces Verbal de Receptie Tehnica O.C.P.I. nr. 581/2019, la care s-a adaugat
suprafata totala cumulata de 34,71Ha rezultata din PUZ-urile pentru extinderi de intravilan
aprobate ulterior, respectiv:{[381,4096Ha≈381,41Ha Trup A - Vatra existenta Murfatlar (conform
o
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PUG-pr.3/2000 si Aviz OCPI) + 13,33Ha extindere Vatra existenta Murfatlar (conform PUZ-pr.
20/2014) + 23,9995ha Trupuri izolate existente Murfatlar (conform Aviz OCPI) + 16,38ha extinderi cu
Trupuri izolate Murfatlar (15,69Ha Trup Izolat “U1”-conform PUZ- pr. 23/2014 + 0,50Ha extindere
Trup Izolat “T”- conform PUZ- pr.5/2013) + 0,19Ha corectie suprafata Trup Izolat “U”- conform
masuratori CAD] = 435,1195Ha≈435,12Ha Total Intravilan existent Murfatlar (conform PUG
3/2000 + PUZ-uri aprobate ulterior)} +{[99,8193Ha≈99,82Ha Trup A1 - Vatra existenta Siminoc
(conform PUG-pr.3/2000 si Aviz OCPI) + 5,00ha extindere Vatra existenta Siminoc (conform PUZpr.21/2006) + 29,8635Ha Trupuri izolate existente Siminoc (conform Aviz OCPI)]
=134,6828Ha≈134,68Ha Total Intravilan existent Siminoc (cf. PUG 3/2000 +PUZ-uri aprobate ulterior)}.
A- Bilanţul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilanul existent, defalcat
pentru PUG proiect nr. 3/2000 si pentru PUZ-urile aprobate ulterior PUG proiect nr. 3/2000.
(cu suprafete corectate conform Actualizare baza topografica Avizata/Receptionata OCPI cu P.V. 581/2019)
(vezi Tabelele de la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.)
Bilanţul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilanul existent pe UAT Murfatlar
Zone funcţionale

Nr
Crt

0
1

2
3
4
5
6

1
Locuinţe şi funcţiuni
complementare
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro-zootehnice
Instituţii şi servicii de interes
public
Servicii de interes general
Căi de comunicaţii

şi transport din

Murfatlar
Conform
PUG pr.
3/2000

Conform PUZ uri aprobate
ulterior PUG
pr. 3/2000

2

3

rutier
feroviar
naval
Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie

10,39
-

1,16

-

6,22

Construcţii tehnico -edilitare
Gospodărie comunală, cimitire

5

0,18
-

-

110,73

40,33
10,10
60,30
7,00
TOTAL

2,82
4,32

0,39
-

Destinaţie specială
Terenuri libere
Ape
Păduri
Terenuri neproductive

60,52
7,20
5,22

Total intavilan existent conform PUG

381,41

3/2000 (corectat conform PV receptie OCPI)

Corect.de
la 381,42

Total extinderi intravilan existent conf.

0,06
-

1,06
-

-

99,82

-

Corectata
dela98,58

+ 13,33

cu +0,19

cu +0,19

1,61
-

Total 0,51

[7,0 – 2,69ha inTrupU (2,50Ha + 0,19Ha)]

10
11
12
13
14

+ 5,00

8

0,50
0,40
0,40
2,64
3,29
2,50

0,18

39,35

0,17
1,13

2,40

intravila
n

10,71

Total 4,22

0,41
0,43
-

7

%
din
total

57,94
+ 9,01
41,15
+ 5,20
7,59
+ 0,18
5,06
+ 0,68
131,75
+ 3,12
61,35
+ 3,12
10,10
60,30
14,98
+ 3,46
6,28
8,14

Corectata
la 5,63

0,98
-

21,02
2,31
-

PUGpr.
3/2000
+.PUZ uri

Procent

35,56

6,31

0,41

Total
Confor
m

192,28
194,92
+12,81

Total 8,43

21,02
TOTAL 2,31

Conform
PUG pr.
3/2000 +
Conf.PUZ

0,58
0,64

1,14

izolate

6
8,13

TOTAL 2,42

1,02

3,51

(12,58ha–5,58ha inAnexa TrupU+corectii

8
9

4
.

TOTal

TOTAL



7

Conform
PUZ -uri
aprobate
ulterior PUG
pr. 3/2000

71,24

51,63

care:



Conform
PUG pr.
3/2000

112,91
Corectata
la121,08

Trupuri

Siminoc

0,35

7,61
1,40
0,94
24,36
11,34
1,87
11,15
2,77
1,16
1,51
11,19
1,82
0,97

53,86

60,52
9,87
5,22
+ 0,06
535,09

Corectata
de la59,55

Corect.de
la540,78

100,00

+16,38

+34,71

-

70,24

569,80

-

-

PUZ-uri aprobate ulterior PUG pr. 3/2000

Total intravilan existent conform
Actualizare PUG- pr. 80/2014

394,74

104,82
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B- Bilanţul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilanul existent, cumulat
conform PUG proiect nr. 3/2000 plus PUZ-urile aprobate ulterior PUG proiect nr. 3/2000
(cu suprafetele corectate conform Actualizare baza topografica Avizata/Receptionata OCPI cu P.V. 581/2019)
(vezi Tabelele de la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.)
Bilanţul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilanul existent, cumulat - PUG 3/2000 + PUZ-uri
Zone funcţionale
Murfatlar
Siminoc
Trupuri
Total
Procent %
izolate
din total
intravilan
0
1
2
3
4
5
6
1
Locuinţe şi funcţiuni complementare
35,99
131,47
73,66
- 205,13
2
Unităţi industriale şi depozite
51,63
0,58
14,74
11,74
66,95
3
Unităţi agro-zootehnice
1,16
1,62
43,57
8,14
46,35
4
Instituţii şi servicii de interes public
6,40
1,02
0,35
1,37
7,77
5
Servicii de interes general
3,51
1,32
1,01
1,02
5,84
6
Căi de comunicaţii şi transport din care :
113,04
21,43
0.40 134,87
23,68
42,64
21,43
0,40
11,32
64,47
 rutier
10,10
1,77
10,10
 feroviar
60,30
10,59
60,30
 naval
7
Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie
7,39
2,83
2,64
2,25
12,86
8
Construcţii tehnico -edilitare
2,82
0,17
3,29
1,10
6,28
9
Gospodărie comunală, cimitire
4,32
1,13
2,69
1,43
8,14
10 Destinaţie specială
60,52
10,62
60,52
11 Terenuri libere
12 Ape
7,20
1,06
1,61
1,73
9,87
13 Păduri
14 Terenuri neproductive
5,28
0,93
5,28
Total intravilan existent
394,74
104,82
70,24 569,80
100,00
Nr
Crt

C- Bilantul teritorial existent al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului administrativ conform PUG- proiect nr. 3/2000, (fara suprafete corectate conform Actualizare baza topografica Avizata/
Receptionata OCPI cu Procesul Verbal de Receptie Tehnica nr. 581/2019).
Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului administrativ – existent:
Bilantul
Categorii de folosinta (ha)
teritoriul
Agricol
Neagricol
administrativ al arabil
pasune vii
paduri
ape
drumuri curti
unitatii de baza fanete
livezi
constr.
existent
Extravilan
2745,5
168,05 1764,64
577.84 119.34 608.35 74,76
Intravilan
69,97
64,47
430,08
TOTAL
2745.5
168.05 1764.64
577.84 189,31 672,42 504,84
%din total
41.18
2.52
26.47
8.67
2,84
10,08
7.57

Total
neprodu
ctiv
39,72
5,28
45,00
0,67

6098,20
569,80
6668,00
100.00
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2.8 - Zone cu riscuri naturale
(Acest Capitol se analizeaza impreuna cu Studiile/Documentatiile de specialitate, ex. Studiul geotehnic,
Documentatie Aviz Gospodarie apele Romane, Studiu/Raport de mediu, etc.)

La intocmirea acestui capitol s-au avut in vedere:
- Legea nr. 575 din 22-10-2001 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea a V-a – Zone de risc natural”;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare;
- H.G. nr. 382 din 16-04- 2003 pentru aprobarea „Normelor Metodologice privind exigentele minime
de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele cu riscuri
naturale”;
- H.G. 1705 din 21- 12 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru “Aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- Datele si informatiile explicative ale Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
(I.N.H.G.A.), referitor la Hartile de Hazard la inundatii si Hartile de Risc la inundatii pentru aplicarea
Directivei 2007/60/CE, pentru zonele cu risc potențial semnificativ la inundații identificate și raportate
în cadrul primei etape de implementare a Directivei la nivelul fiecarei Administrații Bazinale de Apă,
respectiv la nivelul Administratiei Bazinale de Apa (A.B.A.) „DOBROGEA – LITORAL” din care face
parte si Unitatea Administrativ Teritoriala (U.A.T.) Murfatlar, in extras;
- Datele si informatiile din Avizul Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN
A.C.N.) S.A. nr. 7333 din 31-07- 2017, coroborate cu:
- Conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017, aprobate prin:
- Acordul Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/ 30454 din 24- 08- 2017;
- Datele din Avizul de Gospodărire a Apelor nr.36 din 08-09- 2016 emis de Administraţia Bazinala de
Apa „DOBROGEA - LITORAL" si din Documenta pentru Obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor
intocmita de catre S.C FLUID DEVELOPMENT s.r.l. dr. Ing. Nicolae Pitu, in extras;
- Date si informatii extrase din Planul de Management al Riscului la Inundatii, de pe site- ul
Administratiei Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral.
- Studiul Geotehnic pentru Actualizare P.U.G. oras Murfatlar intocmit de catre SC ANA PROIECT
DESIGN SRL, inginer autorizat RUR Ana Gh. Ionescu, in extras;
2.8.1 Inventarierea si delimitarea zonelor cu riscuri naturale
2.8.1.1. Cercetari de teren (vezi si Cap. 2.2, Art. 2.2.4., pag. 34)
Consideratii Geologice (vezi si Studiul Geotehnic intocmit pentru Acxtualizare PUG oras Murfatlar)
Din punct de vedere geologic, orasul Murfatlar apartine platformei Dobrogei de Sud, cuprinsa
intre Masivul Dobrogei Centrale (de care este separat prin falia Capidava – Ovidiu ), Platforma Valaha,
zona de self a Marii Negre (precontinentul) si frontiera de stat cu Bulgaria. Delimitarea Platformei
Valahe de Platforma Dobrogei de Sud se face in lungul unei fracturi paralele cu Dunarea, dupa care este
inaltata. Dobrogea de Sud prezinta o structura cu trasaturi specifice de platforma, avand un soclu
cristalin, acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate.
Din punct de vedere geologic, zona studiata se caracterizeaza prin prezenta formatiunilor
sedimentare reprezentate prin stratul de loessuri şi depozite loessoide din pleistocen (argile prafoase de
natura loessoida si argile). Stratificatia se continua cu orizontul de bolovani de calcar care reprezinta
fundamentul regiunii.
Consideratii Geomorfologice:
Din punct de vedere geomorfologic, suprafata teritoriului studiat, apartine Podisului Dobrogei de
Sud, subunitatea Podisului Dobrogei de Sud – Podisul Medgidia.
Podisul Dobrogean este un podis tabular, cu interfluvii larg valurite si plane, cu inaltimi medii
cuprinse intre 100m si 200m, care se termina printr-un abrupt catre Dunare si mare. Relieful major are
un pregnant caracter de terasa de abraziune, acoperit de un strat destul de gros de loess. Aceasta terasa
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de abraziune coboara in trepte spre SW, trepte constituite dintr-o serie de interfluvii separate de o retea
hidrografica intermitenta, cu versanti asimetrici, prelungi.
Pantele sunt in general domoale, dar in unele zone eroziunea de adancime este accentuata,
pantele pot depasi 20 – 25%. Podisul Dobrogei de Sud este un podis structural, a carui altitudine
absoluta scade de la 200m pe dreapta vaii Casimcea, pana sub 50 m in largul culoarului transversal al
vaii Carasu (in prezent canalul Dunare – Marea Neagra).
Teritoriul administrativ al localitatii Murfatlar este situat pe platforma dobrogeana precambriana,
relieful fiind format din versanti cu pante line ale unor confluente de vai.
In localitatea Murfatlar converg Vaile: Seaca, Serpelea si Siminocului inventariate la nivelul
Spatiului Hidrografic ABA Dobrogea - Litoral si delimitate in UAT Murfatlar si Vaile cunocute la nivel
local: Valea Basarabi, Valea Gârbu si afluentul Vaii Siminoc, toate afluente Canalului Dunare – Marea
Neagra, cu lucrari de amenajare pe cursul inferior si in zona de confluenta.
Sunt prezente trei forme de relief distincte:
- dealuri de 80 – 130 m Basarabi (Tibisir), Maltezeanu, Ghermea;
- movile 15 – 80 m Dealul Turc Murfat in Siminoc;
- vai principale Carasu; Siminoc; Serpelea;
Localitatea Murfatlar are la sud dealurile de creta cu inaltimi de 100 – 105 m, formate din straturi
de creta alba ce alterneaza cu straturi subtiri de argila cenusie.
Din punct de vedere geomorfologic, terenul amplasament cercetat este denivelat si urmeaza
linia relifului din zona.
Consideratii Hidrologice
Reteaua hidrografica a Dobrogei este formata din : Dunare, raurile interioare podisului, Canalul
Dunare Marea – Neagra, lacuri, ape subterane si Marea Neagra.
Din punct de vedere hidrogeologic, în Dobrogea de Sud există acumulări de ape în formaţiuni de
vârste diferite cum ar fi Cuaternarul, Pliocenul, Eocenul şi Senonianul, dar acestea au numai extensiuni
reduse şi importanţă locală. Cele mai importante acvifere, atât ca extensiune cât şi ca potenţial
economic, sunt legate de depozitele calcaroase barremian-jurasice şi sarmaţiene.
In zona localitatii Murfatlar, apele freatice sunt cantonate in depozite cuaternare din luncile
raurilor, dar si in depozite deluvio-pluviale, in loess si depozite loessoide, dar si in calcare. Alimentarea
orizonturilor acvifere se realizeaza pe toata suprafata lor din precipitatii (reduse cantitativ) si din
condensarea vaporilor de apa in porii rocilor. Din orizontul acestor strate acvifere apar izvoare, mai ales
la contactul dintre baza versantilor si luncile fluviatile, dar si din depozite cretacice.

Pe teritoriul orasului Murfatlar, organismul fluviatil cu cea mai mare importanta hidrologica a
fost Valea Carasu ( tributara Dunarii ), de-a lungul careia s-a amenajat:
În procesul de implementare a Directivei 2007/60/CE privind evaluarea și managementul riscului la
inundatii a doua etapă este reprezentată de elaborarea hărților de hazard și a hărților de risc la inundații.
Elaborarea hărților de risc la inundații s-a bazat pe hărțile de hazard la inundații și pe analiza
datelor privind elementele expuse hazardului și a vulnerabilității acestora. În conformitate cu cerințele
Directivei, hărțile de risc la inundaţii indică potenţialele efecte negative asociate şi exprimate în
următorii termeni: numărul aproximativ de locuitori potenţial afectaţi; tipul de activitate economică din
zona potenţial afectată; instalaţiile IPPC (cf. anexei I a Directivei 96/61/CE privind prevenirea şi
controlul integrat al poluării), care pot produce poluare accidentală în cazul inundaţiilor; zonele protejate
potenţial afectate, obiective de patrimoniu cultural etc.
Hărțile de hazard și risc la inundații au fost elaborate, conform Directivei 2007/60/CE, pentru
zonele cu risc potențial semnificativ la inundații identificate și raportate în cadrul primei etape de
implementare a Directivei la nivelul fiecarei Administrații Bazinale de Apă, pentru 3 scenarii de
inundabilitate:
- scenariul cu probabilitate mică (pentru debite maxime cu probabilitate de depășire 0,1% - respectiv
inundaţii care se pot produce o dată la 1000 de ani);
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- scenariul cu probabilitate medie (pentru debite maxime cu probabilitate de depășire 1% - respectiv
inundaţii care se pot produce o dată la 100 de ani);
- scenariul cu probabilitate mare (pentru debite maxime cu probabilitate de depășire 10% - respectiv
inundaţii care se pot produce o dată la 10 de ani).
Dintre acestea, numai cel mediu (cu probabilitate de depășire 1%) a fost obligatoriu și a fost
raportat la nivel european, motiv pentru care unele sectoare de râu încă nu au modelate celalalte două
scenarii, respectiv cu probabilitatea de 10% și 0,1%.
Deși raportarea la CE, in sistemul WISE (Water Information System for Europe), se face în mod
obligatoriu la nivel de “unitate de management a apei”, respectiv, în cazul Romaniei, la nivel de
Administrație Bazinală de Apă, iar pentru a veni în sprijin hărțile și informația asociată în GIS au fost
decupate pe județe.
În concluzie, la nivel de județ se referă la cele 3 scenarii de inundabilitate. Scenariile de
inundabilitate se regăsesc sub următoarea formă:
 high pentru 10%,
 med pentru 1%,
 low pentru 0,1%.
Vezi in continuare, prezentate in extras, la punctul Vai/Parauri inventariate in Spatiul Hdrografic ABA
Dobrogea – Litoral, Hartile de Risc la Inundare aferente UAT Murfatlar.
Cursuri de apa pe teritoriul UAT Murfatlar
Canalul Dunare – Marea Neagra (C.D.M.N.), este un curs de apa/canal artificial si strabate
teritoriul UAT Murfatlar, de la Nord (din amonte) pana la Sud (in aval), pe o lungime de 4,65km.
Lucrarile de amenajare a canalului s-au derulat in perioada 1976 – 1984 , acesta fiind inaugurat in 26
mai 1984.
Tabel Derivaţii de ape mari
Nr.
crt.

Denumire

Comuna / Curs de apă Cod
Judeţ localitate derivat cadastral

Curs de apă
în care se
derivă
6

Cod
Lungime Debite
cadastral
(m)
instalate Deţinător
(m3/s)
7
8
9
10

0
1
2
3
4
5
Bazin Hidrografic Litoral
1
Canal Dunare- Marea
CT
Dunare XV-1.10b Marea Neagra XV-1.
64.400
ACN
Neagra
Sursa: Inventar Spaţiul Hdrografic ABA Dobrogea – Litoral- Hărţile de Risc la Inundare aferente UAT Murfatlar din 2006.

Malurile Canalului Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.) au fost consolidate impotriva alunecarilor
de teren prin proiectul de realizare al Canalului Navigabil, iar dupa 1990 pana in prezent au mai fost
realizate lucrari pentru finalizarea consolidarii malurilor Canalului Dunare- Marea Neagra in special pe
malul drept in sectorul de la km 23 + 0,00 spre aval km 20+ 750, adica spre UAT Valul lui Traian.
Prin Avizul Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.) S.A. nr.
7333 din 31-07- 2017, coroborat cu conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 1805-2017, aprobate prin Acordul Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/ 30454 din 2408- 2017 au fost stabilite o serie de conditii care pot fi vazute la Cap 3.8, Art. 3.8.1., pct.3.8.1.1, pag. 225-226.

Vai/Parauri inventariate in Spatiul Hdrografic ABA Dobrogea – Litoral aferente UAT Murfatlar
Conform Anexei nr. 12 din H.G. 1705 din 21- 12 2006, Vaile/Paraurile inventariate/ delimitate in
UAT Murfatlar si pe care conform Anexei nr. 5 din Legea nr. 575 din 22-10-2001, se produc “Inundatii
pe torenti”, sunt: Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea - Litoral administreaza pe teritoriul oraşului
Murfatlar bunuri imobile apartinand domeniului public al statului- Cursuri de apa cadastrate de ordinul I - VI
şi anume:
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Valea Seaca - paraul Valea Seaca, cod cadastral XV - 1.10.b.12, NR.MF 63752, in lungime de 3,5km,
suprafaţa albie minora 1,34 ha, fara debit permanent, este un afluent de pe partea stanga a Canalului
Dunare – Marea Neagra si are un bazin hidrografic de circa 21 km2 format in cea mai mare parte pe
teritoriul comunei Valu lui Traian si partial pe teritoriul localitatii Poiana apartinand de orasul Ovidiu.
Valea Seaca strabate partea/extremitatea de sud a intravilanului orasului Murfatlar, de la intrarea in
localitate, pe langa strada Minerului, printr-un Canal pluvial amenajat inainte de 1990 (denumit Canal
Pluvial Valea Seaca), subtraversarea strada Minerului (printr-un Pod subdimensionat), apoi strabate
Zona Industriala a orasului pe langa strazile Industriala I si Inadustriala II pana la confluenta cu
Deversorul situat la km 23+166 mal stang al Canalului Navigabil.
Valea Serpelea - paraul Serpelea, cod cadastral XV - 1.10.b.11, NR.MF 63752, in lungime de 5
km, suprafaţa albie minora 2,00 ha, fără a avea debit permanent este un afluent de pe partea dreapta a
Canalului Dunare – Marea Neagra. Valea Serpelea provine (se formeaza) din (in) dealurile aferente
comunelor Ciocarlia si Mereni si strabate teritoriul orasului Murfatlar de la intrare prin capatul de sud al
Solei A 2327, apoi prin Padurea Murfatlar pana la confluenta cu Canalul Dunare Marea Neagra, prin
intermediul unui Deversor situat la km 23+366 mal drept al Canalului Navigabil. Pe o distanta de 300m,
inanite de confluenta cu Deversorul de la Canalul Navigabil, dupa ce subtraverseaza Drumul National
(DN) 3 prin Podul existent pe acesta, Valea Serpelea a fost amenajata prin largirea albiei, pereata pe laturi
cu dale din beton armat si fundul inierbat, pentru a evita inundarea zonei (Cartierul de Vest al orasului Murfatlar).

Tabel. Baraje care realizează acumulări nepermanente
Nr.
Denumire baraj /
crt acumulare

0

1

Râul

Cod
cadastral

Judeţ

2

3

4

Tip baraj* Înălţime baraj
(m)

Volum total
(volum
atenuare)
(mil.m3)
7

Deţinator

5
6
8
Bazin Hidrografic Litoral
1
Basarabi 16 Serpelea XV-1.10b.11 CT
PO
6.50
1.003
ABA Dobrogea - Litoral
2
Basarabi 17 Serpelea XV-1.10b.11 CT
PO
8.70
0.443
ABA Dobrogea - Litoral
Sursa: Inventar Spaţiul Hdrografic ABA Dobrogea – Litoral- Hărţile de Risc la Inundare aferente UAT Murfatlar din 2006.

Notă: lista va cuprinde toate barajele din REBAR, indiferent de deținător (ANAR, Hidroelectrica, TMK, alți
deținători) grupate pe subbazine
Tip baraj *
Baraj de pământ omogen
PO
Baraj de pământ etanşat cu argile (pământ fin)
PA
Baraj de pământ etanşat cu mască amonte sau pereu
PM
Stăvilar cu stavile de suprafaţă
SS

Valea Siminoc-paraul Siminoc, cod cadastral XV - 1.10.b.10, NR.MF 63752, in lungime de 8 km,
suprafaţa albie minora 4,00 ha, fără a avea debit permanent, este un afluent de pe partea dreapta a
Canalului Dunare – Marea Neagra. Valea Siminoc formeaza in partea de sud-vest a Satului Siminoc, pe
versantii Dealului Turc Murfat pe o suprafata de cca. 3 km², in terenurile agricole din extravilanul
satului Siminoc, Solele A113, A133 si A141, subtraverseaza Autostrada A2 printr-un Pod metalic
amplasat in firul vaii, traverseaza restul terenurilor agricole din extravilan, Solele A113, A141 si Sola
A148, intra prin Sud-Est in intravilanul satului Siminoc, prin spatele curtilor (gradinilor) si eventualele
anexe ale proprietarilor situati pe stanga si dreapa vaii in zona albiilor minora si majora a Vaii, se
continua pe strada Izvor, subtraverseaza Drumul comunal DC 27, prin podetul subdimensionat de la km
4+ 265, continua prin firul natural al Vaii situat in intravilan pana la iesirea in extravilanul satului, la
Barajul de acumulare nr.13 (partial colmatat cu aluviuni), amenajat cu Vana speciala Calugar pentru
linistirea viituri, apoi firul Vaii Siminoc se continua pana la Barajul nr. 14 si de acolo pana la Barajul nr.
15 de unde Valea Siminoc, printr-o constructie speciala subtraverseaza, Canalul Magistral de irigatii
pana la confluenta (descarcarea) cu (in) Canalul Dunare- Marea Neagra, printr-o constructie special
realizata pe canalul Navigabil aproximativ in dreptul km 25+0,00.
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Tabel. Baraje care realizează acumulări nepermanente
Nr.
crt

Denumire
baraj /
acumulare

Râul

Cod
cadastral

Judeţ

0

1

2

3

4

Tip baraj* Înălţime baraj
(m)

Volum total
(volum
atenuare)
(mil.m3)
7

Detinator

5
6
8
Bazin Hidrografic Litoral
27 Siminoc 13 Siminoc XV - 1.10b.10 CT
PO
5.60
0.402
ABA Dobrogea - Litoral
28 Siminoc 14 Siminoc XV - 1.10b.10 CT
PO
9.40
0.896
ABA Dobrogea - Litoral
29 Siminoc 15 Siminoc XV - 1.10b.10 CT
PO
2.50
0.067
ABA Dobrogea - Litoral
Sursa: Inventar Spaţiul Hdrografic ABA Dobrogea – Litoral- Hărţile de Risc la Inundare aferente UAT Murfatlar din 2006.
Nota: lista va cuprinde toate barajele din REBAR, indiferent de deținător (ANAR, Hidroelectrica, TMK, alți deținători)
grupate pe subbazine

Tip baraj *
Baraj de pământ omogen
PO
Baraj de pământ etanşat cu argile (pământ fin)
PA
Baraj de pământ etanşat cu mască amonte sau pereu
PM
Stăvilar cu stavile de suprafaţă
SS
Vai cunoscute la nivel local pentru UAT Murfatlar, sunt:
Valea Basarabi fără a avea debit permanent, prin intermediul Deversorului realizat la km 23+166
mal drept al Canalului Navigabil, se poate considera ca un afluent de pe partea stanga a Canalului
Dunare – Marea Neagra. Valea Basarabi se afla in partea de nord a orasului Murfatlar si are un bazin de
circa 4 km2 format in principal in extravilan in Solele/Parcelele de vita de vie:Vn 973, Vn 975, Vn 1231,
Vn 1232, etc., traverseaza spre sud Situl arheologic „Valul de Piatra”, intra in intravilan prin teritoriul
M.Ap.N.- Cazarma 342 , apoi pana la intersectia cu DN 3, Valea trece prin curtile (gradinile) imobilelor
dintre strada Alexandru Ioan Cuza si strada Nicolae Balcescu. De la DN 3 (str. Calea Bucuresti) firul Vaii
continua amenajat catre Canalul Dunare – Marea Neagra prin intermediul unui Canal pluvial trapezoidal
cu sectiune mare (circa 2,5 m baza si circa 4,5 m latura superioara) dalat cu dale din beton, amenajat in
PARCUL III (denumit si Parcul Monument), subtraverseaza Magistrala CFR Bucuresti – Constanta
printr-un canal special (cu sectiune dreptunghiulara) din beton armat amenajat pana la Canalul pluvial de
nord (cu sectiune trapezoidala) din pamant inierbat, pe langa partea de sud a rambleului strazii
Minerului, pana la confluenta (descarcarea) cu (in) Canalul Dunare - Marea Neagra prin intermediul
Deversorului de la km 23+166 mal stang amenajat pentru Valea Seaca.
Afluent Valea Siminoc fără a avea debit permanent, prin intermediul Vaii Siminoc se poate
considera ca un afluent al Canalului Dunare - Marea Neagra. Afluentul Vaii Siminoc se afla in partea de
sud-vest a extravilanului satului Siminoc, in zona terenurilor agricole Sola A113, subtraverseaza
Autostrada A2, se continua prin Sola A 113, traverseaza peste Drumul comunal DC 27, continua printe
Solele A 101 (la nord) si A 107 (la sud), intra in intravilan sat Siminoc prin intersectia dintre strada
Prunului si strada Marului, se continua pe firul natural neamenajat pana la intersectia cu Valea Siminoc
spre Barajul nr. 13 din extravilan sat Siminoc iar de acolo conform traseului Vaii Siminoc.
Valea Garbu fără a avea debit permanent, poate fi considerat ca un afluent al Vaii Serpelea si in
consecinta un afluent al Canalului Dunare- Marea Neagra. Valea Garbu se formeaza si exista doar in
extravilanul orasului Murfatlar, incepand din zona teritoriului M.Ap.N. – Cazarma 2357- Poligonul
Militar, se continua printr-o latura a Pasunii orasului, apoi prin Padurea Murfatlar pana la confluenta cu
Valea Serpelea de unde subtraverseaza DN 3 prin Podul existent pana la Deversorul de la km 23+366
mal drept al Canalului Dunare- Marea Neagra.
2.8.1.2. Studiul geotehnic privind Construibilitatea terenurilor si conditiile de fundare a constructiilor
Rezultatele Investigatiilor de teren(vezi Studiul Geotehnic intocmit pentru Acxtualizare PUG oras Murfatlar)
- in localitatea Murfatlar s-au executat 32 foraje FG1 – FG32, conform normativ NP 074-2014;
- in localitatea Siminoc s-au executat 22 foraje FG1 – FG22, conform normativ NP 074-2014;
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Fisele forajelor geotehnice executate in amplasament cu rezultatelor încercărilor si analizelor de
laborator sunt anexate Studiului geotehnic (vezi Studiul Geotehnic intocmit pentru Acxtualizare PUG
oras Murfatlar).
Stratificatia terenului amplasamente, este prezentata in fisele forajelor geotehnice anexate
Studiului geotehnic (vezi Studiul Geotehnic intocmit pentru Acxtualizare PUG oras Murfatlar).
Consideratii Hidrogeologice
La data efectuarii lucrarilor de teren aprilie 2016, nivelul hidrostatic a fost interceptat intre
adancimea de 1,90 m si 4,00 m (vezi in detaliu la Cap. 2.2, Art. 2.2.4., pct. 2.2.4.7., pag. 38).
Observatie:
- este posibil ca in timp, datorita mobilarii zonelor cu diverse constructii si echiparii cu retele
hidroedilitare (retele de alimentare cu apa si canalizare), a prezentei stratului de argila care este
impermeabila, intalnit la adancimi mici, in perioadele cu ploi abundente sau de topire a zapezii, poate sa
apara nivel freatic, care dispare in perioadele secetoase.
Zonarea Seismica
Din punct de vedere seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata.
Din punct de vedere al zonarii teritoriului Romaniei in termenii de valori de vârf ale acceleraţiei
terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 ani, localitatea
Murfatlar conform P100/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g şi o perioadă de control
Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns (vezi Studiul Geotehnic intocmit pentru Acxtualizare PUG oras
Murfatlar).
Adancimea de inghet
Adancimea de inghet conform NP 112-2013 privind proiectarea fundatiilor de suprafata si conform
STAS 6054/77 – zonarea teritoriului Romaniei dupa adancimea maxima de inghet, in zona analizata, se
situeaza la – 0,80 m.
Conform Cod de proiectare CR – 1 – 1 - 4/2012 privind „Evaluarea acţiunii vântului asupra
construcţiilor”, valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului la un interval mediu de recurenţă 50
ani (IMR = 50 ani), pentru localitatea Murfatlar este de q b=0,5 kPa, construcţiile având încadrare în
clasa de importanţă – expunere I.
Conform Cod de proiectare CR – 1 – 1 - 3 / 2012 privind „Evaluarea acţiunii zăpezii asupra
construcţiilor”, pentru localitatea Murfatlar se precizează o valoare caracteristică a încărcării din zăpadă
pe sol sk = 1,5 KN/m2, construcţiile având încadrare în clasa de importanţă – expunere I.
2.8.1.3. Concluziile Cercetarilor /Studiilor de teren
Incadrarea in Zone de Risc Natural
Riscul este o estimare matematica a posibilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o perioada
de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un tip de dezastru. Factorii de risc avuti in vedere sunt:
inundatiile, cutremurele de pamant si alunecarile de teren.
Zone de Risc la Inundatii
Incadrarea in zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei in care se gaseste UAT
Murfatlar se face conform prevederilor Legeii nr. 575 din 22-10-2001.
In Anexa nr. 5 din Legeea nr. 575 din 22-10-2001, in Tabelul cu Unitati Administrativ –
Teritoriale Afectate de Inundatii, pentru judetul Constanta, UAT Murfatlar (fost Basarabi) este
mentionat doar in coloana 4 “Inundatii pe torenti” nu si in coloana 3 “Inundatii pe cursuri de apa”
deoarece nu este traversat de cursuri naturale de apa.
Canalul Dunare Marea Neagra, este curs de apa/canal artificial care traverseaza teritoriul UAT
Murfatlar pe o lungime de 5,832 km intre km 20+ 962 si km 26+ 794 din care 2 km (I,98 km) prin
vatra localitatii Murfatlar si nu prezinta risc de inundare pentru UAT Murfatlar.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscurilor (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag.225-226)
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Zonele de Risc la inundatii inventariate la nivelul Spatiului Hdrografic ABA Dobrogea - Litoral si
delimitate in UAT Murfatlar, sunt:
Valea Seaca/Paraul Valea Seaca (denumit in PUG „Canalul Pluvial Valea Seaca”) fără a avea
debit permanent, prezinta risc foarte redus de inundare pe torenti pe teritoriul orasului Murfatlar,
tinand cont de informatiile locale ca din anul 1990 pana in prezent in aceasta zona, denumita Zona
Industriala a orasului, situata pe Valea Seaca (denumita Canal Pluvial Valea Seaca), nu s-au produs
inundatii. Desi Valea Seaca pe teritoriul orasului Murfatlar ar putea fi considerata ca fara risc la
inundare pe torenti, totusi din prudenta a fost propusa pentru incadrarea intr-un grad de risc (vezi
foarte redus), determinat de starea tehnica a Canalului pluvial (denumit Canal Pluvial Valea Seaca)
deoarece este foarte vechi, amenajat inainte de 1990, iar sectiunea trapezoidala a acestuia este aproape
colmatata atat pe portiunea cu pereu de pamant de la intrare in localitate pana la subtraversarea strazii
Minerului (vezi printr-un Pod vechi si subdimensionat) cat si in zona Industriala pe strazile Industriala I
si Industriala II unde sectiunea trapezoidala desi pereata cu cu dale din beton si fundul tot din beton este
si degradata si colmatata. In plus, racordul Vaii cu Deversorul de la km 23+ 166 al Canalului Dunare
Marea Neagra nu a fost realizat niciodata dupa 1990 in prezent pentru evacuarea apelor/torentilor de pe
firul Vaii (vezi Canalului pluvial) utilizandu-se un tub metalic de circa Ø 1000 mm insuficient pentru
curgerea volumului de apa la torenti mari. Zonele inventariate si delimitate pe firul Vaii Serpelea,
conform informatiilor extrase din Hartile de Hazard la inundatii si Hartile de Risc la inundatii,
I.N.H.G.A., pot fi vizualizate pe Plansele ajutatore, respectiv pe: Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN
TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE cu Relief” si Plansa 1.b.2 “INCADRAREA
IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE fara Relief” aferente Actualizare PUG –
proiect nr. 80/2014.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag.227)
Valea/ Paraul Serplea fără a avea debit permanent, prezinta risc redus de inundare pe torenti
in special pentru terenurile agricole din capatul de sud al Solei A 2327, apoi pentru Padurea Murfatlar
unde se afla si terenurile M.Ap.N. din Padurea Murfatlar (vezi Cazarma 458, Cazarma 1385) Zonele
inventariate si delimitate pe firul Vaii Serpelea conform informatiilor extrase din Hartile de Hazard la
inundatii si Hartile de Risc la inundatii, I.N.H.G.A., pot fi vizualizate pe Plansele ajutatore, respectiv pe:
Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE cu
Relief” si Plansa 1.b.2 “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la
INUNDARE fara Relief” aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, extrase din datele si
informatiile explicative ale I.N.H.G.A.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1.,pag.227).
1- In zona Vaii Serpelea/ Paraului Serplea, ABA Dobrogea – Litoral are executate Lucrări hidrotehnice
de atenuare a viiturilor/ Baraje pentru atenuarea viiturilor (vezi si Tabel la Art. 2.8.1., pct. 2.8.1.1.,pag.89),astfel:
- Baraj Siminoc 16, NR.MF. 64148, in lungime de 363,13 m, suprafaţa ocupata 16000 mp, curs de apa parau
Serplea;
- Cantoane de exploatare:
- Canton Basarabi 9, NR MF.65070, suprafaţa teren 3041 mp, suprafaţa constructie 141,66 mp, deserveste
din punct de vedere al gospodăririi apelor toate amenajarile hidrotehnice din zona.
Valea/ Paraul Siminoc fără a avea debit permanent, prezinta risc de inundare pe torenti, pe
partea din intravilanul satului Siminoc pe zona hasurata cu albastru (vezi hasura zone inundabile pe:
Plansa 2.2 SITUATIA EXISTENTA - ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI - SIMINOC si Plansa 3.2
REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC), incepand de la intrare prin Sud-Vest, prin
spatele curtilor (gradinilor) si eventualele anexe ale proprietarilor situati pe stanga si dreapa Vaii, in
zona albiilor minora si majora, pe strada Izvor, subtraversare Drumul comunal DC 27, prin podetul
subdimensionat de la km 4+ 265 al DC27, apoi pe firul natural/neamenajat al Vaii situat in intravilan
pana la iesirea in extravialnul satului, la Barajul de acumulare nr. 13 (partial colmatat cu aluviuni).
Zonele inventariate si delimitate pe firul Vaii Siminoc conform informatiilor extrase din Hartile de
Hazard la inundatii si Hartile de Risc la inundatii, I.N.H.G.A., pot fi vizualizate pe Plansele ajutatoare,
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respectiv pe: Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la
INUNDARE cu Relief” si Plansa 1.b.2 “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC
la INUNDARE fara Relief” aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag. 227-228)
1- In zona Vaii Serpelea sunt executate Lucrări hidrotehnice de atenuare a viiturilor/ Baraje pentru
atenuarea viiturilor aflate in administrarea ABA Dobrogea – Litoral (vezi si Tabel la Art. 2.8.1., pct.
2.8.1.1., pag. 90), astfel:
-Baraj Siminoc 13, NR.MF. 64146, in lungime de 373,90 m, suprafaţa ocupata 22407 mp, curs de apa parau
Siminoc;
-Baraj Siminoc 14, NR.MF. 64141, in lungime de 245,60 m, suprafaţa ocupata 19800 mp, curs de apa parau Siminoc;
-Baraj Siminoc 15, NR.MF. 64147, in lungime de 137,64 m, suprafaţa ocupata 7900 mp, curs de apa parau
Siminoc;
Vaile cunoscute/identificate la nivel local pentru UAT Murfatlar, sunt:
Valea Basarabi fără a avea debit permanent, prezinta risc de inundare pe torenti, pe partea din
intravilanul orasului Murfatlar pe zona hasurata cu albastru (vezi hasura zone inundabile pe: Plansa 2.1
SITUATIA EXISTENTA- ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI-MURFATLAR si Plansa 3.1
REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR), peste imobilele situate intre strada

Alexandru Ioan Cuza si strada Nicolae Balcescu pana la intersectia acestora cu drumul national DN 3.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag. 228)
Afluent Valea Siminoc fără a avea debit permanent, prezinta risc redus de inundare pe
torenti, pe partea din intravilanul satului Siminoc pe zona hasurata cu albastru (vezi hasura zone
inundabile pe: Plansa 2.2 SITUATIA EXISTENTA- ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI- SIMINOC
si Plansa 3.2 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC), incepand de la intrare prin
Vest pana la intersectia cu traseul Vaii Siminoc.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag. 228)
Valea Garbu fără a avea debit permanent, nu prezinta risc de inundare pe torenti, deoarece
este situat in extravilanul orasului si nu afecteaza terenuri sau cladiri.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag. 228)
Zone de Risc la Cutremure si Alunecari de teren
Incadrarea in zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei pe care se gaseste UAT
Murfatlar se face in conformitate cu Legea nr. 575/noiembrie 2001 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului National (PATN) – Sectiunea a V-a: Zone de Risc Natural: in care in Anexa nr.
3, Tabelul cu Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane amplasate in zone pentru care intensitatea
seismica, echivalenta pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului Romaniei,
este minimum VII (EXPRIMATA IN GRADE MSK), pentru judetul Constanta, “Intensitatea seismica
exprimata in grade MSK”, UAT Murfatlar (fost Basarabi) este trecuta la gradul VII de intensitate
seismica, iar in Anexa nr.5, Tabelul cu, Unitati Administrativ – Teritoriale Afectate de Alunecari de
Teren pentru judetul Constanta, UAT Murfatlar (fost Basarabi) nu este trecuta cu “Potential de
producere a alunecarilor” nici de Tipul primara, si nici de Tipul reactiva.
Cutremurele de pamant : zona de intensitate seismica pe scara MSK este de 7 in zona studiata,
UAT Murfatlar, cu o revenire de cca. 50 ani.
Alunecarile de teren: aria studiata, UAT Murfatlar, se incadreaza in zona fara potential de
producere a alunecarilor de teren.
Factori de Risc Geotehnic in zona studiata UAT Murfatlar(vezi la Cap. 3.8.,Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.2., pag. 229)
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2.8.1.4 Detalieri, macrozonari cuprinse in Sectiunea PATN
Suprafete/terenuri supuse periodic inundarii
Conform prevederilor Legeii nr. 575 din 22-10-2001, Anexele nr. 4 si nr. 4 a cu PLANUL DE
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL (PATN) - SECTIUNEA V: ZONE DE RISC
NATURAL – INUNDATII si respectiv Anexa nr. 5, Tabelul cu UNITATI ADMINISTRATIV –
TERITORIALE AFECTATE DE INUNDATII, pentru judetul Constanta, la nr. crt. 464, UAT Murfatlar
(fost Basarabi) este precizata doar in coloana 4 “Inundatii pe torenti” nu si in coloana 3 “Inundatii pe
cursuri de apa” deoarece nu este traversat de cursuri naturale de apa.
Suprafete cu alunecari de teren
Conform prevederilor Legeii nr. 575 din 22-10-2001, Anexele nr. 6 si nr. 6a cu PLANUL DE
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL (PATN) - SECTIUNEA V: ZONE DE RISC
NATURAL – ALUNECARI DE TEREN si respectiv Anexa nr. 5, Tabelul cu UNITATI
ADMINISTRATIV – TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECARI DE TEREN, pentru judetul
Constanta, la nr. crt. 312, UAT Murfatlar (fost Basarabi) in coloana 3 cu “Potentialul de producere a
alunecarilor” nu este mentionata cu Alunecari de teren nici de Tipul primara, coloana 4, nici de Tipul
reactiva, coloana 5.
Cutremure de pamant
Conform prevederilor Legii nr. 575 din 22-10-2001, Anexa nr. 2 cu PLANUL DE AMENAJARE A
TERITORIULUI NATIONAL (PATN) - SECTIUNEA V: ZONE DE RISC NATURAL –
CUTREMURE DE PAMANT si respectiv Anexa nr. 3, Tabelul cu UNITATI ADMINISTRATIV –
TERITORIALE URBANE AMPLASATE IN ZONE PENTRU CARE INTENSITATEA SEISMICA,
ECHIVALENTA PE BAZA PARAMETRILOR DE CALCUL PRIVIND ZONAREA SEISMICA A
TERITORIULUI ROMANIEI, ESTE MINIMUM VII (EXPRIMATA IN GRADE MSK), pentru judetul
Constanta,la Nr. crt. 57, in coloana 4 cu “Intensitatea seismica exprimata in grade MSK”, UAT
Murfatlar (fost Basarabi) este precizata la gradul VII de intensitate seismica.
2.8.2. Planse cu Zonele inventariate si delimitate transpuse pe categorii de producere a fenomenelor
Zonele inventariate si delimitate transpuse pe categorii de producere a fenomenelor
Zonele inventariate si delimitate transpuse pe categorii de producere a fenomemelor pot fi vizualizate pe
urmatoarele Planse:
Zonele de Risc la inundatii:
a)- Planse obligatorii aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014:
- Plansa 2.1 SITUATIA EXISTENTA- ZONIFICARE si DISFUNCTIONALITATI- MURFATLAR
- Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR,
- Plansa 2.2 SITUATIA EXISTENTA - ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI - SIMINOC si
- Plansa 3.2 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC,
b)- Planse ajutatoare aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, extrase din alte documentatii:
-Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC cu relief”,
-Plansa 1.b.2. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC fara relief”
aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014,
Zone de Risc la Cutremure si Alunecari de teren
a) - Planse aferente Studiului Geotehnic
- Plansa 1 INCADRAREA IN TERITORIU UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE
BAZA – STUDIU GEOTEHNIC
- Plansa 2. REGLEMENTARI URBANISTICE–ZONIFICARE MURFATLAR–STUDIU
GEOTEHNIC
- Plansa 3. REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC– STUDIU GEOTEHNIC
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2.8.3 Planul de analiză şi acoperire a riscurilor
Planul de analiză şi acoperire a riscurilor s-a întocmit de către Comitetul Local pentru Situaţii de
Urgenţă al localităţii Murfatlar. Principalele categorii de riscuri la nivelul judeţului Constanţa cu
influenţe directe sau indirecte asupra localităţii Murfatlar sunt:
Riscuri naturale
 înzăpezirile- provoacă blocaje rutiere, izolarea localităţilor
 blocaje de gheţuri- Canalul Dunăre –Marea Neagră
 seceta-dăunează culturilor agricole
 inundaţii-dereglează buna desfăşurare a activităţilor social-economice
 cutremure - nu au fost inregistrate mişcări seismice importante în ultimii 20 de ani
 alunecările/prăbuşirile de teren – nu s-au inregistrat in zona Murfatlar
Riscuri biologice
 epidemii
 epizooti-boli transmisibile de la animale
Riscuri tehnologice
 accident nuclear/urgenţă radiologică- apropierea de Centrala Nucleară de la Cernavodă
 accidente majore la utilaje şi instalaţii tehnologice periculoase-reţelele care furnizează utilităţi
 accidente majore pe căile de transport
 căderi de obiecte cosmice
Riscuri de incendiu
 la clădirile vechi și foarte înghesuite
 la spațiile cu pericol la incendiu (conform normativ P118/1 din 2013)
Riscuri sociale
 în zona blocurilor locuinte sociale, vechi, aflate in stare avansata de degradare-aparitia unor
conflicte sociale datorate nivelului financiar precar, criminalitatii, aparitiei unor conflicte etnice,
religoase,etc.
Alte riscuri
Cele mai importante zone de risc sunt cele legate de infrastructură şi construcţii, zonele
inundabile, zone predispuse alunecărilor/prăbuşirilor de teren. De aceea sunt necesare întocmirea unor
planuri de intervenţie la nivelul localităţii, controlate, actualizate permanent, asistenţa tehnică,
pregătirea/instruirea populaţiei, sancţionări,logistică,etc.

2.9 Echipare edilitară
In cadrul Capitolului Echipare Edilitara s-au avut in vedere urmatoarele documente si avize:
- STUDIU de FUNDAMENTARE INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA pentru Actualizare PUG
oras Murfatlar intocmit de catre S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L,
- AVIZ DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA Constanta nr. 473R/19.04.2016.
- AVIZ ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA “DOBROGEA – LITORAL” nr. 36 din 08-09- 2016
si “DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A
APELOR” pentru Actualizare PUG oras Murfatlar intocmita de catre SC FLUID DEVELOPMENT SRL
- AVIZUL S.C. RAJA S.A. nr. 60/2069 din 25.04.2016 cu valabilitatea mentinuta prin Adresa 70/28210
din 02.04.2020 si completarile transmise cu Adresa nr.74889/21.09.2017 si Adresa nr. 4195/16.01.2018,
- AVIZUL S.C. ENEL Distributie Dobrogea SA nr. 157478104 din 27-04-2020 care contine si
completarile transmise cu Adresa S.C. E-DISTRIBUTIE SA nr. 205791 din 15-03-2018
- AVIZUL TRANSELECTRICA – Sucursala de Transport Constanta nr. 9121 din 27-07-2016,
- AVIZE SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A nr.1147 din 22.09.2017
- AVIZUL SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE (“STS”) nr. 13526 din 08-04-2020,
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- AVIZUL SC ORANGE ROMANIA SA nr. 1339/1312 din 28-04-2016 si conditiile stabilite de catre
S.C. PROTELCO S.A. sub nr. 1339/727 din 28-04-2016 la Avizul nr. 1339 din 07-04-2016,
- AVIZUL SC RCS&RDS S.A. nr . 2841 din 08-04-2020,
- AVIZ SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” SA
MEDIAS nr. 21282/642 din 19-05-2016 cu valabilitatea prelungita prin Adresa 17133/19.03.2020,
- AVIZ SC PETROTRANS S.A. Ploiesti nr. 086/09.05.2016,
- AVIZ SC CONPET S.A. nr. 12360/01.04.2020.
2.9.1 Gospodărirea apelor
Apele pluviale din oraşul Murfatlar se scurg de-a lungul străzilor, prin rigole către zona centrală a
Parcului (denumit si Monument), care are o cota de nivel mai joasa, de unde apele pluviale sunt preluate
de canale deschise cu secţiune trapezoidală. Cu ajutorul unui canal amenajat, dalat, şi o gură de
descărcare din beton pe sub Magistrala CFR, apele pluviale sunt trimise la un al doilea canal denumit
Canalul pluvial de NORD de unde sunt transmise către Deversorul de la km 23+166 mal stang al
CDMN unde se întâlnesc cu apele provenite din bazinul hidrografic „Valea Seacă” cu descărcare în
Canal Dunăre- Marea Neagră (C.D.M.N.).
Apele freatice sunt cantonate în depozitele cuaternare din luncile râurilor, dar și în depozite
deluvio-proluviale, în loess și depozite loessoide și în calcare. Alimentarea orizonturilor acvifere se
realizează pe toată suprafața lor din precipitații (reduse cantitativ) şi din condensarea vaporilor de apă în
porii rocilor. Din orizontul acestor strate acvifere apar izvoare, mai ales la contactul dintre baza
versanților și luncile organismele fluviatile, dar și din depozitele cretacice.
Pe teritoriul orașului Murfatlar, organismul fluviatil cu cea mai mare importanță hidrologică a
fost Valea Carasu (tributară Dunării), de-a lungul căreia s-a amenajat Canalul Dunăre – Marea Neagră.
Lucrările de amenajare a Canalului s-au derulat cu precădere în perioada 1976-1984, acesta fiind
inaugurat oficial la 26 mai 1984. Canalul Dunăre – Marea Neagră străbate teritoriul orașului pe o
lungime de 5,832 km, între km 20+ 962 și km 26+794, din care circa 2 km (1,98km) trec prin VATRA
localității Murfatlar, unde s-a amenajat și un Port comercial, denumit Portul Basarabi.
Paraul Valea Seacă a caruii albie va fi regularizata si amenajata corespunzator printr-un Proiect
privind „Lucrari de aparare importiva inundatiilor in Bazinul Hidrografic Valea Seaca” realizat de
Administratia Bazinala de Apa (A.B.A.) “DOBROGEA – LITORAL”, proiect care cuprinde si toata
partea de sud a intravilanului localității Murfatlar, pe o lungime de aproape 3,111 km pana la varsarea in
Deversorul de la km 23+166 mal stg al C.D.M.N.
2.9.2 Alimentare cu apă potabila
Orasul Murfatlar are o populatie de 10.792 de locuitori si ocupa un teritoriu administrativ de
6.666,54 ha din care 568,94 Ha este teritoriu intravilan propus prin Actualizare PUG – pr. nr. 80/2014.
Resursele de apa sunt constituite din sursele subterane valoroase atat calitativ cat si cantitativ, permitand
satisfacerea nevoilor populatiei, unitatilor economice (inclusiv industriale) cat si alimentrea unei zone a mun.Constanta.

Lungimea totala a reţelei simple de distribuţie a apei potabile existenta este de 32,759 km (din care
L= 19,466 km Murfatlar si L= 13,293 km Siminoc). In oraşul Murfatlar, în perioada 1992-2012

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014)
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Sistemul de alimentare cu apă al oraşului Murfatlar este alcătuit din sursa subterană, conducte de
aducţiune, de la captare cu refulare directă în reţeaua de distribuţie, complex de înmagazinare-pompare,
conducte, artere majore şi reţele de distribuţie. Alimentarea cu apă a localităţii se face pe o singură zonă
de presiune.
Procentul locuinţelor care dispun de instalaţii de alimentare cu apă este de 84,1%.
Situaţia existentă a serviciilor de alimentare cu apă la nivelul oraşului Murfatlar este următoarea:
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Denumire indicator
Lungimea totală a reţelei simple de distribuire a apei potabile - km
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile mc/zi
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – total mii mc
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor – uz casnic – mii mc

Anul 2012
64,7
43.865
553
339

Apartenenţa Oraşului Murfatlar de Zona Metropolitană Constanţa include şi dezvoltarea infrastructurii
edilitare, astfel încât instalaţiile care prezintă un grad destul de ridicat de uzură sau necesită lucrări de
reabilitare şi extindere se află pe lista viitoarelor proiecte si programe ale acesteia.
Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor (mii m3) în oraşul Murfatlar, în perioada 20002012.

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile (m3/zi) în oraşul Murfatlar, în perioada 2000-2012

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
La nivelul U.A.T. Murfatlar, Operatorul S.C. RAJA S.A. Constanta este autorizat sa presteze/
asigure serviciile publice de alimentare cu apa potabila, colecteaza si epureaza apa uzata.
Principalele obiective ale operatorului sunt:
- satisfacerea cerintelor clientilor in ceea ce priveste cantitatea si calitatea serviciilor de alimentare cu
apa si canalizare apa uzata;
- imbunatatirea serviciilor oferite;
- prevederea unor strategii de dezvoltare si furnizare a serviciilor care promoveaza protectia mediului.
Domeniul de activitate al operatorului cuprinde:
- productia, transportul si distributia apei potabile;
- colectarea si epurarea apelor uzate menajere si industriale inainte de a fi deversate in emisar;
- intretinerea sistemului de alimentare cu apa si canalizare a apelor uzate;
- monitorizarea calitatii apei potabile si a apei uzate.
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Orasul Murfatlar si satul component Siminoc cu majoritatea Trupurilor izolate aferente
beneficiaza de sistem de alimentare cu apa compus din:
Toate datele despre Sursele de apa existente, Aductiunile de apa existente/propuse, retelele de
distributie existente/propuse si racordurile pentru alimentate cu apa existente sunt prezentate conform
precizarilor scrise si desenate din Avizul RAJA nr. 60/ 2069 din 25-04-20016, prelungit prin Adresa
70/28210 din 02.04.2020 cu completarile din Adresele nr.74889/21.09.2017 si nr. 4195/16.01.2018 si anume:
2.9.2.1. Surse de apa/ Rezervoare inmagazinare/ Statii pompare apa potabila
Sursele de apa existente in intravilanul U.A.T Murfatlar propus prin PUG – proiect nr. 80/2014,
sunt de tipul subteranae si preleveaza apa potabila prin Foraje (Puturi forate):
Sursa subterana Basarabi (Murfatlar) I este amplasata in partea de Nord a orasului Murfatlar intre
Calea Ferata Bucuresti – Constanta si Drumul National DN 22C cu urmatoarele vecinatati:
- la Nord- limita UAT Poarta Alba; la Sud- strada Feroviarului; la Est-DN 22C si la Vest-Magistrala
CFR Bucuresti – Constanta. Frontul de Captare este contituit din 20 Puturi, din care 8 sunt in functiune,
avand o adancime de foraj intre 75 si 125 m. Din Sursa Basarabi (Murfatlar) I, in afara de localitatea
Murfatlar, sunt alimentate si localitatile Poarta Alba si Valu lui Traian.
Sursa subterana Basarabi (Murfatlar) 1 a fost conceputa pentru a alimenta direct reteaua de distribuite a
localitatii Murfatlar (inclusiv debitul de incendiu) si asigura un debit mai mare decat debitul de calcul.
Stocarea volumului intangibil de incendiu este asigurat in Gospodaria de apa Valu lui Traian.
Cele 8 Puturi forate functionale din cadrul Sursei subterane Basarabi (Murfatlar) I sunt echipate cu:
Nr. Foraj Tip Pompe
Q
H
P
N
mc/h mCA kw rot/min
GRUNDFOS SP 215*5
215
92
75
2900
P1
GRUNDFOS SP 215*5
215
92
75
2900
P4
GRUNDFOS SP 95*6
95
73
26
2900
P7
GRUNDFOS SP 95*6
95
73
26
2900
P8
LOWARA
78
32
15
2900
P9
GRUNDFOS SP 95*6
95
73
26
2900
P11
GRUNDFOS SP 215*5
215
92
75
2900
P12
GRUNDFOS SP 215*5
215
92
75
2900
P19
(convertizor)
Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018(1)

In incinta Sursei subterane Basarabi (Murfatlar) I, se afla o statie de clorinare dotata cu instalatie
Tip DOZACLOR – DC 10.1 cu clor gazos, pentru dezinfectia apei.
In aceeasi incinta a sursei Basarabi 1 exista si un Rezervor de inmagazinare 2 x 500 mc si o
Statie de Pompare apa potabila, ambele dezafectate.
Sursa subterana Basarabi (Murfatlar) II este situata la iesirea din localitatea Murfatlar in partea
de Nord-Vest a orasului Murfatlar, pe strada Pescarusului, marginit la Nord- vecinatatea cu Portul
Basarabi, la Sud- strada Pescarusului, la Est - S.C. DUNAV SHIPING si S.C. AMBER MINERAL si la
Vest - Plantatie de vita de vie.
Sursa subterana Basarabi (Murfatlar) II este constituita din 4 Puturi forate din care 1 (unul) functional si
3 sunt nefunctionale la acest moment.
Putul forat functional, indicativ P2, din cadrul Sursei subterane Basarabi (Murfatlar) II este echipat cu:
Nr.
Tip Pompe
Q
H
P
N
Foraj
mc/h mCA kw rot/min
P2

GRUNDFOS SP 215*5

215

92

75

2900

Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)
(1)

Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara a preluat date din Adresa S.C. R.A.J.A. S.A. 4195/ 16.01.2018
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Sursa subterana Simionoc cu Pompa si Statie de Clorinare containerizata este amplasata in partea de
Nord-Vest a orasului Murfatlar, pe strada Pescarusului nr. 1 cu urmatoarele vecinatati: la Nord, Est si
Vest - Plantatie de vita de vie si la Sud - strada Pescarusului. Sursa are un singur Put forat cu adancimea
de 100 m si un debit de 22,2 l/s.
Putul forat functional indicativ P12 din cadrul Sursei subterane Siminoc este echipat cu:
Nr.
Tip Pompe
Foraj
GRUNDFOS SP 77-8-B Rp5
P12

Q
mc/h
46

H
mCA
125

P
kw
26

N
rot/min
2900

Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)

In incinta Sursei subterane Basarabi (Murfatlar) II, se afla o Statie de clorinare containerizata,
dotata cu o instalatie de clorinare cu hipoclorit de sodiu, pentru dezinfectia apei.
La nivelul unităţii administrativ-teritoriale a Oraşului Murfatlar şi satului Siminoc s-au
implementat în perioada 2009 – 2011 proiectele: „Reabilitare sistem de alimentare cu apă în satul
Siminoc, Oraşul Murfatlar, judeţul Constanţa” şi „Extindere sistem de canalizare pe străzi în oraşul
Murfatlar, judeţul Constanţa” prin Programul „Sistem integrat de reabilitare a sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi a apelor uzate în localităţi cu mai puţin de
50.000 locuitori”, prin Compania Naţională de Investiţii.
Prin proiectul ,,Reabilitare sistem de alimentare cu apă potabilă în localitatea Siminoc si
Extindere sistem de canalizare in localitatea Murfatlar ”, pentru Simionoc, au fost realizate urmatoarele lucrari:
Sursă de apa Siminoc - puţ forat existent – s-au realizat înlocuirea conductei de refulare Dn 150
mm montată în puţ şi a instalatiei din cabina puţului respectiv, vane, clapeţi, teuri, coturi, etc.
Staţie de clorinare aferenta Sursei de apa Siminoc- dozator ADVANCE cu limita de funcţionare de la 2
+ 2.000 mg/l. Pentru asigurarea presiunii necesare fenomenului de subţiune în aparatul de clorinare s-a
prevăzut montarea unei electropompe SADU 5 0 x 2 având următoarele caracteristici:
• Q = 2 mc/h; • H = 25 mCA; • P = l , l K w
Conductă de refulare intre put si rezervorul de inmagazinare, - L = 3.750 m din care L = 500
m din polietilenă Dn 160 mm existentă şi L = 3.250 m propusă spre înlocuire, cu conductă din
polietilenă PEHD cu Dn 160 mm
Rezervor existent V = 150 mc; a fost realizata reabilitarea instalatiilor hidraulice din rezervor si
împrejmuire pentru zona de protecţia sanitară în regim sever.
Starea tehnica a obiectelor (aparatelor) din componenta celor trei Surse/Captari este buna si
asigura 100% capacitate de exploatare.
Toate Sursele de apa din VATRA localitatilor Murfatlar si Siminoc, existente sau propuse
pentru rebilitare/reparatie si/sau extindere pot fi vazute/vizualizate pe: Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice – Zonificare Murfatlar”, “Plansa 3.2 Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”,
respectiv pe: „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-Murfatlar-Alimentare cu Apa si
Canalizare”, „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hdro-edilitara-Siminoc-Alimentare cu Apa si
Canalizare” si respectiv pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Murfatlar-Distributie
Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-SiminocDistributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare PUG - proiect nr. 80/2014.
Zonele de Protectie Sanitara pentru Sursele de Apa:(vezi la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3.-I.,lit.a, pag. 281)
Rezervoare de inmagazinare si Statii de Pompare a apei potabile,
existente, in intravilanul si extravilanul UAT Murfatlar conform PUG- pr. 80/2014, sunt urmatoarele:
- Rezervoare de inmagazinare cuplate de 2 x 500 mc, dezafectate, situate in itravilanul orasului
Murfatlar, in incinta Sursei Basarabi I.
(1)
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- Rezervor de inmagazinare de 150 mc de tip ingropat situat in intravilanul satului Siminoc pe str.
Privighetorii nr. 3, construit din beton armat in forma cilindrica cu adancimea de 3,0 m si raza de 4,0 m
care practic preia surplusul de apa pompat din Sursa Siminoc (Trupul M25) in perioadele cand apa
pompata nu este consumata din reteaua de distributie a satului Siminoc. Rezervorul de inmagazinare de
150 mc este functional.
- Rezervor de inmagazinare de 150 mc cu Statie de pompare, dezafectate, semiingropat, amplasat in
extremitatea de Est a satului Siminoc [vezi Trupul S10 aferent intravilan Siminoc), langa drumul
comunat DC 27, ce a apartinut fostului Complex de cresterea a bovinelor- AEI Siminoc (S.C. BOVIS
S.A. dupa 1990) care si-a incetat obiectul de activitate privind cresterea bovinelor si a instrainat cea mai
mare parte din constructii ce au fost transformate pentru activitati industriale];
- Rezervor(are) de inmagazinare, dezafectat(e), situat(e) in extravilanul orasului Murfatlar, pe un teren
liber in parte de Nord a Stadionului orasului Murfatlar, in vecinatatea plantatiilor de vita de vie a
Statiunii de Cercetare Vini Viticola (S.C.D.V.V.) Murfatlar (care din informatiile locului a fost realizat
inainte de 1989 pentru a asigura presiunea de apa necesara blocurilor cu P + 4E din Cartierul de Est
al localitatii).
- Statie hidrofor Crama Murfatlar, nefunctionala, (TRUP IZOLAT “M21”–HIDROFOR CRAMĂ S.C.
MURFATLAR ROMANIA, aferent inravilan oras Murfatlar) situat pe strada Murfatlar, care asigura
alimentarea proprie cu apa la parametri necesari Combinatului de vinificatie Murfatlar (actual CRAMA
Murfatlar).
- Statie hidrofor Statiunea Murfatlar (TRUP IZOLAT “M22”–STATIE HIDROFOR S.C.D.V.V.
Murfatlar, aferent inravilan oras Murfatlar) situat pe strada Calea Bucuresti, nr. 2 (practic pe aleea de
intrare in incinta Statiunii) si asigura alimentarea proprie cu apa la parametri necesari Statiunii de
Cercetare Vini-Viticola (S.C.D.V.V) Murfatlar.
Toate Rezervoarele de inmagazinare si Statiile de Pompare/Tratare a apei potabile din VATRA
localitatilor Murfatlar si Siminoc, existente sau propuse pentru reabilitare/reparatie si/sau extindere,
pot fi vazute/vizualizate pe: „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-MurfatlarAlimentare cu Apa si Canalizare”, „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-SiminocAlimentare cu Apa si Canalizare” si respectiv pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitaraMurfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidroedilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare PUG - pr. 80/2014.
Zonele de Protectie Sanitara pentru Rezervoare inmagazinare/Staii Pompare/Instalatii Tratare: (vezi la
Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3.-I, lit. a, alin. 2), pag. 281-282)
2.9.2.2. Aductiunile de apa subterana
In intravilanul si extravilanul U.A.T.Murfatlar propuse prin PUG exista conducte majore de aductiune si
anume:
- Aductiune DN 1200 SENTAB - Sursa Medgidia: Aductiune Medgidia – Gospodaria de apa Constanta
Sud-Sectoarele 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 si 37 strabat(e) teritoriul UAT Murfatlar pe o lungime
totala de 5,646 km din care 3,020 km in intravilan, pe traseul Sursa Medgidia – Constanta – Eforie, de
la intrare in UAT Murfatlar, prin capatul de Nord al Sursei Basarabi (Murfatlar) I, continua prin strada
Murfatlar, prin plantatia de vita de vie a Statiunii S.C.D.V.V. Murfatlar pana la iesire din UAT
Murfatlar, la Est spre comuna Valul lui Traian.
Data fiind starea tehnica precara, Aductiunea DN 1200 SENTAB este propusa pentru reabiltare prin
sistemul relining (conducta de FONTA DUCTILA, DN 900 prin conducta SENTAB DN 1200) pe
lungime de 1.598 ml si chiar mutarea acesteia, pe unele portiuni, pe un alt traseu pe lungime de 1.552ml
(vezi Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- Aductiune DN 400 FONTA-Sursa Basarabi (Murfatlar) 1-Constanta, strabate teritoriul UAT Murfatlar
pe o lungime totala de de 2,924 km din care 1,913 km traverseaza intravilanul orasului Murfatlar
incepand de la Sursa Basarabi (Murfatlar) I, prin strada General Vasile Milea, strada Mihai Eminescu,
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prin plantatia de vita de vie a Statiunii SCDVV Murfatlar si iese din UAT Murfatlar prin Est spre UAT
Valul lui Traian.
Dat fiind amplasamentul acesteia Aductiunea DN 400 Fonta este propusa pentru reabilitare pe o lungime
de 1.032 ml si mutarea acesteia pe un alt traseu pe lungime de 995 ml (vezi Tabel propuneri de
investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361 )
- Aductiune DN 160 mm PEHD – Sursa Siminoc - Rezervorul de inmagazinare de 150 mc Siminoc, in
lungime totala de 3,829 km, traverseaza intravilanul localitatilor Murfatlar si Siminoc si extravilanul
UAT Murfatlar incepand de la „Sursa Siminoc”- Trup M25-Put Forat S.C. RAJA S.A. din strada
Pescarusului nr.1, oras Murfatlar, pe langa latura de Est si apoi latura de Nord a Drumului Comunal DC
27, traverseaza DC 27- pe langa Cimitirul satului Simionoc - prin strada Privighetorii pana la Rezervorul
150 mc din strada Privighetoarei nr. 3, satul Siminoc.
Aductiunea DN 160 mm PEHD a fost reabilitata in anii 2009-2011 si se afla in stare tehnica buna.
Toate Aductiunile de apa potabila ce trec prin VATRA localitatilor Murfatlar si Siminoc, existente
sau propuse pentru reabilitare/reparatie si/sau extindere, pot fi vazute/vizualizate pe: “Plansa 1
Incadrare in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”, Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice
– Zonificare Murfatlar”, “Plansa 3.2 Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”, respectiv pe:
„Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare”,
„Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare” si
respectiv pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu
Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie
Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare PUG - proiect nr. 80/2014.
Zonele de Protectie Sanitara Aductiuni de apa: (vezi la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct.3.11.5.3.-I,lit.a,al.3), pag. 282)
2.9.2.3. Retelele de Distributie:
- Retele de distributie a apei potabile existente in intravilanul, VATRA orasului Murfatlar (TRUP M1)
propus(a) prin PUG –proiect nr. 80/2014), are lungimea totala de 19,466 km.
Apa captată din Sursa Basarabi (Murfatlar) I este pompată în reţeaua de distribuţie a oraşului Murfatlar
cu ajutorul unei conducte Ø 350 mm OL, iar apa captată din Sursa Basarabi (Murfatlar) II cu ajutorul
unei conducte Ø 300 mm OL.
Apa potabila este tratată inainte de intrarea in reteaua de distributie prin injectarea soluţiei cu clor gazos
(conform legii 458/2002) cu ajutorul unor statii de clorinare.
Apa captata in sursele de apa Basarabi (Murfatlar) I si Basarabi (Murfatlar II), se incadreaza in
prevederile Legii 458/2002 pentru apa potabila.
Date despre Sursa Basarabi I sunt prezentate la Cap. 2.9., Art. 2,9.2., pct. 2.9.2.1., pag. 98)
Distribuţia apei potabile se realizează într-un sistem inelar şi ramificat. Reţeaua de distribuţie a
localitatii Murfatlar este formată din conducte de oţel (OL), azbociment(AZBO), fontă(FONTA), dar şi
PEHD, iar diametrele variază între DN 80 – DN 400.
Producţia de apă pe anul 2012 a fost de aproximativ 1.000.000 mc.
Conductele de aducţiune a apei potabile sunt pozate ingropat la adâncimi pana la 1,80 m de unde
apa vine direct prin pompare in reteaua de distributie si apoi la consumatori.
- Reteaua de distributie a apei potabile existenta in orasul Murfatlar in lungime totala de 19,466 km este
realizata printr-o trama stradala cu lungimea totala de 26,887 km. [Lungimea de 26,887 km a fost
determinata din total trama stradala Murfatlar de 31,254 km din care se scad: – 2,144 km (dublura
lungimi stanga-dreapta strazii Calea Bucuresti (DN 22C+ DN3); – 1,223 km (dublura lungimi stanga- dreapta
strazii Calea Dobrogei (DN3); – 1,0 km din str Murfatlar partea din extravilan].
In trama stradala de 26,887 km nu au fost adaugate/adunate strazile din CARTIERUL REZIDENTIAL,
strazile din PARCUL FOTOVOLTAIC si FERMELE AGROZOOTEHNICE, racord apa TRUP M 19
POPAS FANTANITA, racord apa TRUP M 26 LOCUINTE SEZONIERE si racord apa TRUP M 27
FERMA GEGIU.
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Reteaua de distributie apa potabila existenta din localitatea Murfatlar asigura un grad de acoperire a
tramei stradale de peste 72%. Gradul de asigurare al alimentarii populatiei cu apa potabila din reteaua
publica a localitatii este de circa 94% si deserveste o populatie de peste 9100 de locuitori, diferenta fiind
asigurata din surse proprii. Diametrele conductelor de distributie variaza intre DN 50 mm si DN 100 mm
pentru artere principale si intre DN 100 mm si DN 350 mm pentru conductele de serviciu. Materialele
din care au fost realizate retelele de apa, sunt in general din: beton armat(Ba), beton precomprimat(Bpc),
azbociment(AZBO), otel (OL), fonta (FONTA), PEHD. Reteaua de distributie a apei se afla in general in
stare tehnica buna.
In prezent se realizeaza sau sunt propuse proiecte pentru reabilitarea si extinderea unor retele de
alimentare cu apa (vezi Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- Retele de distributie a apei potabile existente in VATRA satului Siminoc (TRUP S1 propus in intravilan
prin PUG) are lungimea totala de 13.293 ml.
Apa captată din Sursa Siminoc este trimisa in reteaua de distributie cu ajutorul unei conducte DN 160
mm PEHD.
Apa potabila este tratată inainte de intrarea in reteaua de distributie prin injectarea soluţiei cu clor gazos
(conform legii 458/2002) cu ajutorul unor statii de clorinare.
Reteaua de distributie a apei potabile in satul Siminoc in lungime totala de 13.293 ml este realizata
printr-o trama stradala cu lungimea totala de 14,576 km. [Lungimea de 14,576 km a fost determinata din
total trama stradala Siminoc de 16,240 km din care se scad: – 1,634 km (dublura lungimi stanga- dreapta
strada Murfatlar(DC 27)]. In trama stradala de 14,576 km nu au fost adaugate/adunate: racordul la
Reteaua de distributie din LOTIZARI CANADIAN; racordul la reteaua de distributie apa potabila
pentru EXTINDERE CARTIER LOCUINTE SOLA A107 (care se va analiza printr-un PUZ ulterior
aprobarii Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014) si fara bransament (ANEXA) FERMA
DUMITRESCU (care este racordat la reteaua de distributie apa existenta pe str. Izvor din zona)
Reteaua de distributie apa potabila din localitatea Siminoc asigura un grad de acoperire a tramei stradale
de circa 92 %. Gradul de asigurare al alimentarii populatiei cu apa potabila din reteaua publica a
localitatii este de peste 95% si deserveste o populatie de circa 920 de locuitori, diferenta fiind asigurata
din surse proprii. Diametrele conductelor de distributie variaza intre DN 63 mm si DN 110 mm pentru
artere principale si intre Dn 63 mm si Dn 110 mm pentru conductele de serviciu. Materialele din care au
fost realizate retelele de apa, sunt: otel (OL) si PEHD.
Reteaua de distributie a apei se afla in stare tehnica buna fiind reabilitata in perioada 2009- 2011.
In prezent sunt propuse proiecte pentru reabilitarea si extinderea unor retele de alimentare cu apa
(vezi Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
Toate Retelele de distributie apa potabila din VATRA localitatilor Murfatlar si Siminoc, existente
sau propuse pentru infiintare rebilitare/reparatie si/sau extindere, pot fi vizualizate pe: „Plansa 4.1.1.
Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare”, „Plansa 4.2.1.
Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare” si respectiv pe
„Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si
Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu
Apa si Canalizare”, aferente Actualizare PUG - proiect nr. 80/2014.
Zonele de Protectie Sanitara pentru Retelele de Distributie Apa potabila in Vatra Siminoc: (vezi la Cap.
3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3.-I, lit. a, alin. 4), pag. 282)
- Retele de distributie/Alimentarea cu apa a Trupurilor Izolate, este:
Retele de distributie/alimentare cu apa pentru Trupurile Izolate existente, aferente intravilanului orasului
Murfatlar conform PUG, urmare a precizarilor operatorului S.C. RAJA S.A. din adresa nr. 4195 din 1601-2018 au asigurata alimentarea cu apa prin Retelele SC RAJA SA sau din Surse proprii, astfel:
- TRUPUL Blocuri Padure este alimentat cu apa potabila prin bransament din conducta DN 100 OL
existenta de-a-lungul drumului National DN 3 (str. Calea Dobrogei)
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- TRUP IZOLAT „M2” – FERMA 3- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,6800 HA se alimenteaza cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M3” – ANEXĂ FERMA 3, - a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL +
SC GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,1725 HA se alimenteaza cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M4” – PUNCT TURISTIC, S=0,3100 HA se alim. cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M5”– FERMA 4- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,2600 HA se alimenteaza cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M6”– SECTOR MECANIC FERMA 4- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE
L.G. SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,4099 HA se alimenteaza cu apa prin conducta de
bransament DN 50 OL din conducta de distributie DN 400 FONTA.
- TRUP IZOLAT „M7”– FERMA 1-2- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL + SC MURFATLAR ROMANIA SA (ptr. Ferma 1), S= 3,6126 HA se
alimenteaza cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M8” –ANEXĂ FERMA 1- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL + SC MURFATLAR ROMANIA SA (ptr. Ferma 1), S= 0,6747 HA se
alimenteaza cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M9”– FERMA 5-6 LOT1- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL (ptr.
Ferma 5) si COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL (ptr.
Ferma 6), S= 2,0981 HA se alimenteaza cu apa prin conducta de bransament DN 63 PEHD din conducta
de distributie DN 400 mmOL;
- TRUP IZOLAT „M10”–FERMA 5-6 LOT2- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL (ptr.
Ferma 5) si COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL (ptr.
Ferma 6), S= 1,2013 HA se alimenteaza cu apa prin conducta de bransament DN 63 PEHD din conducta
de distributie DN 400 mm OL;
- TRUP IZOLAT „M11”– FERMA 1- CRAMA VECHE (fosta SCDVV) cu S= 2,7082 HA se
alimenteaza cu apa din conducta de distributie DN 150 mm PEHD;
- TRUP IZOLAT „M12”– PUNCT AMĂRĂSCU, S= 1,0600 Ha se alimenteaza cu apa din conducta de
distributie DN 150 mm OL;
- TRUP IZOLAT „M13”– FERMA 2- SC MURFATLAR ROMANIA SA, S= 0,9729 Ha se
alimenteaza cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M14”– FERMA 3 SCVV MURFATLAR, S= 1,0500 Ha se alimenteaza cu apa din
sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M15”– FERMA 4 - SC MURFATLAR ROMANIA SA, S= 1,9595 Ha se
alimenteaza cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M16”– OCOLUL SILVIC MURFATLAR, S= 0,3529 Ha se alimenteaza cu apa din
conducta DN 150 OL;
- TRUP IZOLAT “M17”– FAZANERIE, S= 1,9799 Ha se alimenteaza cu apa prin conducta DN 50
OL din conducta DN 150 mm AZBO;
- TRUP IZOLAT “M18”– S. P. BASARABI PĂDURE, S= 1,3533 Ha se alimenteaza cu apa din
conducta DN 100 OL;
- TRUP IZOLAT „M19” – POPAS TURISTIC „FÂNTÂNIȚA”, S= 0,6998 Ha se alimenteaza cu apa
prin conducta DN 63 PEHD;
- TRUP IZOLAT „M20”- FOSTA RAMPA (GROAPA) DE GUNOI INCHISA, S= 2,6876 Ha (VEZI
LA EXTINDERE INTRAVILAN VATRA Murfatlar), se alimenteaza cu apa prin conducta DN 90
PEHD;
- TRUP IZOLAT „M21” – HIDROFOR CRAMA SC MURFATLAR ROMANIA SA, S= 01868 Ha se
alimenteaza cu apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT „M22” – STATIE HIDROFOR SCDVV MURFATLAR, S= 0,1100 Ha se
alimenteaza cu apa prin conducta de bransament DN 63 PEHD;
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- TRUP IZOLAT „M23” – PUT FOPRAT SC RAJA SA, S=0,0386 Ha, Sursa Basarabi (Murfatlar) II,
Put P2 (functionjal);
- TRUP IZOLAT „M24” - PUT FORAT SC RAJA SA, S= 0,0386 Ha, Sursa Basarabi (Murfatlar) II,
Put P1 (neechipat);
- TRUP IZOLAT „M25” – PUT FORAT SC RAJA SA , S= 0,0699 Ha, Sursa Siminoc, Put P12
(functional);
Retele de distributie/alimentare cu apa pentru Trupurile IZOLATE/ALIPITE propuse pentru
introducere in intravilanul orasului Murfatlar prin Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, conform
precizarilor operatorului S.C. RAJA S.A din adresa nr. 4195 din 16-01-2018 au/nu au asigurata
alimentarea cu apa prin Retele de distributie ale SC RAJA SA, astfel:
- TRUP ALIPIT „CARTIER REZIDENTIAL cu DOTARI” introdus in intravilan conform PUZ- proiect
nr. 23/2014, nu are retea de distributie pentru alimentare cu apa potabila.
Analizand situatia s-a propus infiintarea unei retele de distributie stradala pentru alimentarea cu apa
potabila prin racordarea la retelele existente in zona. (vezi Tabel propuneri la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- TRUP ALIPIT „PARC TEHNOLOGIC FOTOVOLTAIC SI FERME AGROZOOTEHNICE”
introdus in intravilan conform PUZ- proiect nr. 23/2014, are doar un racord subdimensionat care asigura
alimentarea cu apa doar pentru Ferma nr. 2.
Analizand situatia s-a propus infiintarea unei retele de distributie stradala pentru alimentarea cu apa
potabila a tuturor consumatorilor din zona studiata. (vezi Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5.,
Art. 4.5.3., pag. 361) - TRUP IZOLAT „M26” - LOCUINTE SEZONIERE, S= 0.6000 Ha este alimentat
cu apa printr-un bransament DN 32 PEHD din conducta DN 110 PEHD; si
- TRUP IZOLAT „M27”- FERMA GEGIU, S= 0,97545 Ha este alimentat cu apa prin conducta de
bransament DN 63 PEHD din conducta de distributie DN 100 OL.
Pentru Trupurile Izolate M26 si M27, aferente localitatii Murfatlar, se propune extinderea si/sau
reabilitarea Retelelor de alimentare cu apa lipsa, existente sau subdimensionate (vezi Tabel propuneri de
investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
Retele de distributie/alimentare cu apa pentru Trupurile IZOLATE/ALIPITE, existente, aferente
intravilanului satului Siminoc conform PUG, urmare a precizarilor operatorului S.C. RAJA S.A din
adresa nr. 4195 din 16-01-2018 au/nu au asigurata alimentarea cu apa prin Retele de distributie ale SC
RAJA SA sau din Surse proprii,astfel:
- TRUP IZOLAT „ S2” – FERME AGRICOLE, S= 10,0000 Ha (dezafectate). O familie care locuieste
acolo sezonier se alimenteaza cu apa prin conducta de bransament DN 32 din conducta de distributie DN
110 mm PEHD;
- TRUPUL IZOLAT „S3”- FABRICĂ NUTREȚURI SI FERMA AVICOLA- conform PUZ – proiect
nr. 20/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (B2) PENTRU ABATOR PASARI,
FABRICA NUTRETURI, DEPOZITE, LOCUINTA DE SERVICIU SI HALE CRESTERE PUI,
S= 3,3001 Ha nu este racordat la reteaua de alimentare cu apa potabila,
Analizand prevederile PUZ – proiect nr. 20/2006. se propune infiintarea unui sistem de alimentare cu
apa, din Sursa proprie cu Put forat si distributie proprie.( vezi Tabel propuneri la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- TRUP IZOLAT „S4”– OBIECTIVE INDUSTRIALE SI AGRICOLE (Conform PUD – proiect nr.
219/2007 pentru Schimbarea destinatiei fostului Complex zootehnic AEI Siminoc), S=7,1424 Ha este
alimentat cu apa prin conducta de bransament DN 25 PEHD din conducta de distributie DN 160 PEHD;
- TRUP ALIPIT „S5”- LOTIZARI CANADIAN – conform P.U.Z. – proiect nr. 21/2006INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT, STATIE
DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL, S= 5,0034 Ha care in prezent
este alimentat cu apa printr-o conducta DN 40 PEHD subdimensionata.
Analizand situatia si tinand cont de prevederile PUZ - proiect nr. 21/2006 se propune reabilitarea/
infiintarea unui sistem de alimentare cu apa dimensionat corect. ( vezi Tabel propuneri de investiţii de la
Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
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- TRUP IZOLAT “S6” – FOSTE BAZINE DEJECTIE (Nefunctionale/Dezafectate ramase de la Fostul
Complax Zootehnic AEI Siminoc a carei destinatie a fost schimbata prin PUD - proiect nr. 219/2007),
S=6,1902 Ha, Bransament din fostul Rezervor de 150 mc dezafectat;
- TRUP IZOLAT „S7”– STAȚIE TRANSFORMARE 110 KV, S= 2,5474 Ha, nu se cunosc datele de
bransament la apa deoarece nu au fost furnizate de catre S.C. RAJA S.A;
- TRUP IZOLAT “S8” – S.P.P NR. 2 Statie de Irigatii spre Medgidia), S= 0,1100 Ha se alimenteaza cu
apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT “S9” – S.P.P. 8-9 (Statii de irigatii spre Medgidia), S= 0,1453 Ha se alimenteaza cu
apa din sursa proprie;
- TRUP IZOLAT “S10” – BAZIN APA 150 MC CU STATIE DE POMPARE (Ramas de la fostul
Complex Zootehnic AEI Siminoc dezafectat), S= 0,3000 Ha. Rezervorul de 150 mc si Statia de pompare
au fost dezafectate;
- TRUP IZOLAT „S11”– FERMA BRĂNESCU (realizata imediat dupa 1990 la Nord de Statia de
transformare 110 kv Basarabi), S= 0,1281 Ha este alimentat cu apa prin conducta de bransament DN 32
PEHD din conducta de distributie Dn 160 PEHD.
Retele de distributie/alimentare cu apa pentru Trupurile Alipite existente/propuse/mentinute din
intravilanul satului Siminoc, oras Murfatlar, prin Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, sunt
urmatoarele:
- TRUP ALIPIT „LOTIZARI LOCUINTE INDIVIDUALE SAT SIMINOC ZONA „B”, „C”, „D” si
„E” introdus in intravilan prin PUD – proiect nr. 22/1994 (preluat in intravilan prin PUG – proiect
nr.3/2000), mentinut in intravilan prin Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014, dar care nu are retele
stradale de alimentare cu apa potabila.
Analizand situatia s-a propus infiintarea unui sistem de alimentare cu apa. (vezi Tabel propuneri de
investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
-TRUP ALIPIT (ANEXA) „FERMA DUMITRESCU” care este racordat reteaua de distributie pentru
alimentare cu apa potabila existenta pe str. Izvor in zona imediat limitrofa/invecinata.
- TRUP ALIPIT „CARTIER LOCUINTE SOLA A 107” pentru care reteaua de distributie apa potabila
se va analiza/studia printr-un viitor PUZ si se va racorda la reteaua existenta pe str. Murfatlar.
Toate Retelele de distributie apa potabila din TRUPURILE IZOLATE/ ALIPITE/ MENTINUTE
itroduse in intravilanul localitatilor Murfatlar si Siminoc, existente sau propuse pentru infiintare
rebilitare/reparatie si/sau extindere, pot fi vizualizate pe: „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare HidroEdilitara-Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare”, „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hdroedilitara-Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare”, respectiv pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare
Hidro-edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari
Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare
PUG - proiect nr. 80/2014.
Zonele de Protectie Sanitara pentru Retelele de Distributie/Alimentare cu apa Trupuri Izolate: (vezi la
Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3.- I, lit. a, alin. 4), pag. 282)

2.9.2.4. BREVIAR DE CALCUL DISRTIBUTIE APA
1). Oras Murfatlar
Necesarul de apa calculat pentru populatia orasului Murfatlar (la nivelul anului 2017)
1.1.Consumatori - Oras Murfatlar
1.1.1.Populatie - 9792 locuitori
1.1.2.Animale
In Registrul agricol al oraşului Murfatlar sunt înregistrate următoarele categorii de animale :
bovine:
230
capete
ovine:
2.173
capete
porcine:
592
capete
păsări:
31 796
capete
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Consumuri specifice:
- populatie:
q1 = 120 l/loc.zi ;
- animale :
bovine:
70 l/ cap;
ovine:
10 l/ cap;
porcine:
30 l/ cap;
păsări:
0,35 l/cap
Coeficienti:
Kp = 1,45 (Coeficient de pierderi in reteaua de distributie );
Ks = 1,05 (Coeficient pentru acoperirea nececesarului de apa pentru funct folosintele tehnologice ale
Sistemului de alimentare cu apa);
Calculul Necesarului de Apa (conform STAS 1343/1 – 2006)
Populatie si Animale raportate la anul 2017-oras Murfatlar
1.2. Debitul Mediu Zilnic
l
Qmed zi = ------------- x Kp x Ks x Ni x q sp
[mc/zi ]
1000
Ni – numarul de utilizatori
qsp – debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti, conform STAS 1343/1-2006, pct 4.3.1. tab. 1,
pentru zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea
individuala a apei calde
→ qsp = 100 ….. 120 l/om, zi
Kp – coeficientul care reprezinta suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de apa in
obiectele sistemului de alimentare cu apa pana la bransamentele utilizatorilor; Conf. datelor din Master
Plan Kp = 1,45
Ks – coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu apa;
Ks = 1,05
-populatie oras Murfatlar
9792 loc x 120 l/om zi x 1,45 x 1,05
Qmed zi = --------------------------------------------- = 1788,99 mc/zi = 20,7062 l/s
1000
-animale- conform STAS 1343-1/2006
Qmed zi = 1/1000 ( 230 x70 + 2.173 x10 + 592 x 30 + 31.796 x 0,35) = 66,72mc/zi=0.77 l/s
TOTAL Qmed zi = 1788.99 mc/zi + 66,72 mc/zi = 1855,71 mc/zi = 21,47 l/s
1.3. Debitul Maxim Zilnic
Q max zi = Q med zi x K zi
[mc/zi ]
Kzi – coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic fata de
medie, adimensional, conform STAS 1343/1-2006 , pct 4.3.1. tab. 1,
→ Kzi = 1,30 (populatie) ; Kzi = 1,1 (animale)
-populatie
Ni x qsp x Kp x Ks xKzi
Qmax zi = ------------------------------ = Qmed zi x Kzi
1000
Kzi = 1,3 (conform STAS 1343/1-2006, tab.1)
Qmax zi = 1788.99 mc/zi x 1,3 = 2.325,68 mc/zi = 26.92 l/s
-animale
Q max zi = 66,72 mc/zi x 1,1 = 73,39 mc/zi =0,84 l/s
TOTAL Qmax zi = 2325,68 mc/zi + 73.39 mc/zi = 2.399.07 mc/zi = 27,76 l/s
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1.4. Debitul Maxim Orar
Qmax zi
Q max orar = ----------------- x Ko
[ mc/h]
24
Ko – coeficient de variatie orara care se stabileste pentru fiecare tip de necesar de apa, se determina
functie de numarul de locuitori din fiecare zona de presiune a retelei, conform STAS 1343/1-2006 , pct
5.2. tab. 3
→ Ko = 2,50
-populatie
Q max zi
Q max orar =------------------- x Ko
24
2.325,68 mc/zi
Q max orar = ----------------- x 2,5 = 242,25 mc/h = 67,29 l/s
24
-animale
66,72 mc/zi
Q max orar = ----------------- x 2,5 = 6,95 mc/h = 1,93 l/s

24
TOTAL Qmax orar = 242,25 mc/h + 6,95 mc/h = 249,20 mc/h = 69,22 l/s
2). Satul Siminoc
Necesarul de apa calculat pentru populatia satului Siminoc (la nivelul anului 2017)
2.1.Consumatori - Oras Murfatlar
2.1.1.Populatie - 1000 locuitori
2.1.2.Animale
In Registrul agricol al oraşului Murfatlar, sat Siminoc sunt înregistrate următoarele categorii de animale :
bovine:
58 capete
ovine:
544 capete
porcine: 148 capete
păsări:
7949 capete
Consumuri specifice:
- populatie: q1 = 120 l/loc.zi ;
- animale :
bovine:
70 l/ cap;
ovine:
10 l/ cap;
porcine:
30 l/ cap;
păsări:
0,35 l/ cap
Coeficienti:
Kp = 1,45 (Coeficient de pierderi in reteaua de distributie );
Ks = 1,05 (Coeficient pentru acoperirea nececesarului de apa pentru funct folosintele tehnologice ale
Sistemului de alimentare cu apa);
Calculul Necesarului de Apa (conform STAS 1343/1 – 2006)
Populatie si Animale raportate la anul 2017-sat Siminoc
2.2. Debitul Mediu Zilnic
1
Qmed zi = ------------- x Kp x Ks x Ni x q sp
[mc/zi ]
1000
Ni – numarul de utilizatori
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qsp – debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti, conform STAS 1343/1-2006, pct 4.3.1. tab. 1,
pentru zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea
individuala a apei calde
→ qsp = 100 ….. 120 l/om, zi
Kp – coeficientul care reprezinta suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de apa
in obiectele sistemului de alimentare cu apa pana la bransamentele utilizatorilor ; Conf. datelor din
Master Plan Kp = 1,45
Ks – coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu apa;
Ks = 1,05
1000 loc x 120 l/om zi x 1,45 x 1,05
Qmed zi = --------------------------------------------- = 182,70 mc/zi = 2,11 l/s
1000
-animale- conform STAS 1343-1/2006
Qmed zi = 1/1000 ( 58 x70 + 544x 10 + 148 x 30 + 7949 x 0,35) = 16,72 mc/zi=0.19 l/s
TOTAL Qmed zi = 182.70 mc/zi + 16,72 mc/zi = 199,42 mc/zi = 2,30 l/s
2.3. Debitul Maxim Zilnic
Q max zi = Q med zi x K zi
[mc/zi ]
Kzi – coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic fata de
medie, adimensional, conform STAS 1343/1-2006 , pct 4.3.1. tab. 1,
→ Kzi = 1,30 (populatie) ; Kzi = 1,1 (animale)
-populatie
Ni x qsp x Kp x Ks xKzi
Qmax zi = ------------------------------ = Qmed zi x Kzi
1000
Kzi = 1,3 (conform STAS 1343/1-2006, tab.1)
Qmax zi = 182,70 mc/zi x 1,3 = 2 37,51 mc/zi = 2.74 l/s
-animale
Qmax zi = 16,72 mc/zi x 1,1 = 18,39 mc/zi =0,21 l/s
TOTAL Qmax zi = 237,51 mc/zi + 18.39 mc/zi = 255.90 mc/zi = 2.96 l/s
2.4. Debitul Maxim Orar
Qmax zi
Q max orar = ----------------- x Ko
[ mc/h]
24
Ko – coeficient de variatie orara care se stabileste pentru fiecare tip de necesar de apa, se determina
functie de numarul de locuitori din fiecare zona de presiune a retelei ; conform STAS 1343/1-2006 , pct
5.2. tab. 3
→ Ko = 2,50
-populatie
Qmax zi
Q max orar =------------------- x Ko
24
255,90 mc/zi
Q max orar = ----------------- x 2,5 = 26,65 mc/h = 7,40 l/s
24
-animale
16,72 mc/zi
Q max orar = ----------------- x 2,5 = 1,74 mc/h
24

TOTAL Qmax orar = 26.65 mc/h +1,74 mc/h = 28,39 mc/h=7,88 l/s
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2.9.3 Canalizare ape uzate
Canalizarea apelor uzate existenta in localitatea Murfatlar functioneaza in sistem separativ si rezolva
colectarea, transportul, evacuarea si epurarea apelor uzate.
Numarul locuitorilor racordati la sistemul existent conform situatiei Statistice 2012 este de 7.200
persoane adica aproximativ 66% din totalul populatiei.
Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare (km) în oraşul Murfatlar, în perioada 1992-2012,

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Procentul locuinţelor care dispun de instalaţii de canalizare în Oraşul Murfatlar este de 84,1%.
Canalizarea apelor pluviale se realizeaza prin rigole stradale si canale pluviale deschise sau
inchise care acumuleaza apele din ploi si le conduc catre Deversorul de la km 23+166 mal stang al
Canalului Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.) respectiv km 23 +366 mal drept al Canalului Dunare
Marea Neagra (C.D.M.N.).
Datele referitoare la Epurare ape uzate si retelele/conductele de canalizare/refulare existente sunt
prezentate conform precizarilor scrise si desenate din Avizul S.C. RAJA S.A. nr. 60/2069/25-04-2016
mentinut prin Adresa 70/28210 din 02.04.2020 cu completarile anterioare prin Adresa nr. 74889 din
21.09.2017 si Adresa nr. 4195/16.01.2018, astfel:
2.9.3.1. Epurare ape uzate/Statii de Pompare ape uzate existenta(e)
Epurarea apelor uzate colectate de pe intreaga suprafata a U.A.T. Murfatlar + apele uzate refulate din
SP3-comuna Valu lui Traian + apele uzate refulate de la Penitenciarul Valea Seaca (Sectie a
Penitenciarului Poarta Alba) + apele uzate refulate din „SPAU ANL Murfatlar + apele uzate refulate din
SP 3 strada Credintei prin conducta de Ø 150 OL de refulare din SPAU ANL + apele uzate refulate din
SP 4 in „SP Murfatlar” + apele uzate refulate direct in conducta de refulare DN 400 mm din SPAU 5
Murfatlar, se face in „Statia de Epurare Poarta Alba”.
Statia de Epurare Poarta Alba existenta a fost dimensionata pentru o capacitate de 54.864 P.E. prin
retehnologizarea treptelor mecanica si biologica, precum si introducerea treptei tertiare, asigurand
epurarea apelor uzate din aglomerarile Poarta Alba, Valu lui Traian si Murfatlar si are urmatoarele
caracteristici:
Nr.

0
1
2
3

(1)

Denumire

P.E.
Populatia
echivalenta

Debite dimensionare

INSTALATIE EPURARE
Tip
Qi
(l/s)
(mc/zi) (mc/h) (l/s) Mec.
MCh.
Bio.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poarta Alba
416
116 Epurare biologica avansata +
Qu zi med 9.985
Murfatlar
541
150 dezinfectie cu UV.
Qu zi max 12.980
54.864
Valu lui Traian
676
188 Stabilizare anaeroba namol, 150
Qu or max 16.224
dezhidratare si depozitare +
cogenerare
Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)
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•
•

Fluxul tehnologic al Statiei de epurare, cuprinde urmatoarele obiecte:
Linia apei:
Treapta Mecanica :
• 2 gratare rare cu bare tip cupa, avand spatiul intre bare de 50 mm si prevazute cu banda
transportoare;
• 2 gratare dese cu spatiul intre bare de 3 mm si prevazute cu banda transportoare elicoidala cu
prespalare;
• Deznisipator si Separator de grasimi: doua linii, avand capacitatea de 676 mc/h fiecare;
• Sortator nisip
• Statie pompare grasimi ;
• Statie pompare admisie ;
• Decantoare primare structurate pe 3 linii;
Statie pompare namol in exces si spuma ;
Statie pompare namol primar;
Treapta biologica cu epurare avansata
•:Bazin anaerob;
• Statie dozare clorura ferica ;
• Doua bazine de aerare echipate cu 8 mixere submesibile si sistem de difuzoare cu discuri cu membrana;
• Statie suflante ;
• 5 bazine longitudinale pentru decantare finala ;
• statie pompare namol in exces;
• statie dezinfectie UV;
• Conducta de evacuare efluent ;
Linia namolului:
• Bazin amestec namol;
• statie ingrosare mecanica , dotata cu echipamente de pre-ingrosare si deshidratare ;
• bazin tampon cu capacitatea de 113 mc si echipat cu 2 pompe alimentare metatanc;
• bazin namol fermentat;
• metantanc cu un volum de fermentare de 1400 mc ;
• statie utilizare gaz cu pre-tratare biogaz , gazometru si flacara de gaz;
• unitate de cogenerare : 2 instalatii;
• statie de deshidratare namol dotata cu 2 centrifuge (1+1);
• cladiri auxiliare: Cladire electrica, Cladire administrativa, Laborator, Generator de urgenta, Atelier
si depozit, zona de parcare, cladire poarta;
Corpul de apa receptor al Statiei de epurare este Canalul Dunare – Marea Neagra, descarcarea
realizandu-se printr-o conducta PAFSIN DN 500 mm cu lungimea de 560 ml.
GURA de DEVERSARE
Material/Dn
Lungimea (ml)
Emisar
PASFIN Dn 500 mm
560 ml
Canal Dunare- Marea Neagra
Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)

Namolul rezultat din procesul tehnologic este transportat la depozitul de namol „Luminita”,
comuna Corbu, in partea de est a lacului Tasaul.
Zonele de Protectie Sanitara pentru Statiile de epurare: (vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3., lit.b,pag. 283)
Statii de Pompare ape uzate (SP) existente pe teritoriul UAT Murfatlar
- Statia de pompare ape uzate “ SP Murfatlar” existenta, in intravilan oras Murfatlar conform PUGproiect nr. 80/2014, (denumita si “S.P. APE UZATE Murfatlar”) este situata pe str. Al. I. Cuza nr. 3
(4), in zona centrala a orasului si colecteaza toate apele uzate canalizate gravitational sau pompate
din Statiile de Pompare existente in orasul Murfatlar [vezi: Statia de pompare „SPAU ANL”,
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(denumita si SP1-ANL), situata in Cartierul de Vest al orasului Murfatlar, pe str. Junimii nr. 3;
Statia de pompare „SPAU 3” (denumita si SP3), situata pe str. Credintei; Statia de Pompare
„SPAU 4”, (denumita si SP4), situata pe str. Vasile Parvan] si din localitatea Valul lui Traian [vezi:
apele uzate pompate din Statia de pompare ape uzate SP3 Valul lui Traian (din comuna Valul lui
Traian) si Statia de pompare a Penitenciarului Valea Seaca (Anexa a Penitenciarului Poarta Alba],
ape uzate pe care le repompeaza prin conducta de refulare DN 400 catre Statia de Epurare Poarta Alba.
. Starea tehnica a „SP Murfatlar” este buna.
Statia de pompare “ SP Murfatlar” este echipata cu:
Nr.
Tip pompa
Q
H
P
N
Grup
mc/h
mCA Kw Rot/min
1.
SEWATEC K 100-401 160,00 22,00 30
2870
2.
WILO
160,00 22,00 30
1500
3.
SEWATEC K 100-402 164,00 23,10 18,5 2870
Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)

- Statia de pompare ape uzate cu indicativul „SPAU A.N.L. Murfatlar” (SP1 ANL) existenta, in intravilanul
orasului Murfatlar conform PUG, este situata in Cartierul de Vest al orasului, pe str. Junimi nr. 3 (colt cu
str. Fantanitei) si colecteaza toate apele uzate canalizate gravitational din zona limitrofa Statiei, in
principal apele uzate canalizate gravitational de pe str. Junimii, Blocurile ANL din Cartierul de Vest, str.
Ciocarliei partial, str Fantanitei partial, str. Intrarea Fantanitei, str. Serpelea, aleea Deversorului, str.
Nicolae Iorga partial + apele uzate pompate din: Statia de pompare ape uzate “SPAU 2”, (denumita si
SP2), situata pe str. Ciocarliei + apele uzate pompate din Statia de pompare ape uzate a S.C. UG
Basarabi (care colecteaza apele uzate din incinta societatii) + apele uzate pompate din Statia de pompare
ape uzate Incinta Port Basarabi.
Apele uzate acumulate in SPAU ANL sunt repompate catre “S.P Murfatllar” care la randul ei le
repompeaza catre Statia de Epurare Poarta Alba,
Starea tehnica a „SPAU A.N.L. Murfatlar” (SP1) este buna de functionare fiind realizata in anul 2003
odata cu Blocurile ANL.
Statia de pompare „SPAU A.N.L. Murfatlar” (SP1) este echipata cu:
Nr.
Tip pompa
Q
H
P
N
Grup
mc/h
mCA Kw Rot/min
1.
FLYGHT NP 3102.180 18
26,4
4
2870
2.
SEWATEC K 100-401 18
26,4
4
2870
Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)

Statia de pompare ape uzate cu indicativul „SPAU 2 MURFATLAR”, (SP2) existenta, in intravilanul
orasului Murfatlar conform PUG, este situata in Cartierul de Vest al orasului, pe str. Ciocarliei
(intersectia cu strada Ion Barbu) si colecteaza apele uzate de la imobilele de pe strazile limitrofe
acesteia (vezi strazile Tineretului, Ion Barbu, Pescarusului, Avram Iancu, Marin Preda, Mihail
Sadoveanu, Nicolae Labis, Ciocarliei partial, Nicolae Iorga partial, Plopilor si Frasinului) si le
pompeaza catre Statia indicativ „SPAU A.N.L. Murfatlar”.
Statia de pompare SPAU 2 MURFATLAR” este in stare buna de functionare fiind realizata prin pr. din 2009.
Statia de pompare cu indicativul „SPAU 2 MURFATLAR” (SP2), este echipata cu:
Tip pompa
Q
H
P
N
Nr.
mc/h mCA kw Rot/min
Grup
1.
AMAREX NF 65-170/042 ULG
47
10,3 4,2 2900
-

Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)
(1)
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- Statia de pompare ape uzate cu indicativul „SPAU 3 MURFATLAR” (SP3) existenta, in intravilanul
orasului Murfatlar conform PUG, este situata pe str. Credintei (langa culeea Podului peste Canalul
Navigabil Dunare Marea Neagra) si colecteaza apele uzate de la locuitori de pe strazile limitrofe acesteia
(vezi strazile: Credintei, Matei Corvin, Matei Basarabi, Amurgului, Aleea Macului, Aleea Trandafirului,
Aleea Margaritarelor partial) si le pompeaza prin conducta existenta Ø 150 OL de refulare ape uzate din
SPAU ANL Murfatlar (SP1) catre Statia “ SP Murfatlar”.
Statia de pompare cu indicativul „SPAU 3MURFATLAR” (SP3), este in stare buna de functionare fiind
realizata prin proiectul din 2009-2011.
Statia de pompare cu indicativul „SPAU 3 MURFATLAR”(SP3) este echipata cu:
Nr. Tip pompa
Q
H
P
N
Grup
mc/h mCA kw Rot/min
1.
ANA PORTER S3 545/220
8
19,7 1,1 2900
Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)

- Statia de pompare ape uzate cu indicativul „SPAU 4 MURFATLAR” (SP4) existenta, in intravilanul
orasului Murfatlar conform PUG, este situata pe str. Vasile Parvan (in capatul de Sud al strazii) si
colecteaza apele uzate de la locuitori de pe strazile limitrofe acesteia (vezi strazile: Credintei partial,
Vasile Parvan si Minerului partial), si le pompeaza prin conducta existenta Ø 150 OL de refulare ape
uzate din SPAU ANL Murfatlar (SP1) catre Statia “ SP Murfatlar”.
Statia de pompare „SPAU 4 MURFATLAR” este in stare buna de functionare fiind realizata prin
proiectul din 2009-2011.
Statia de pompare cu indicativul „SPAU 4 MURFATLAR” (SP4) este echipata cu:
Nr.
Tip pompa
Q
H
P
N
Grup
mc/h mCA kw Rot/min
1.
ANA PORTER S3 545/220
8
19,7 1,1 2900
Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)

Statia de pompare ape uzate cu indicativul „SPAU 5 MURFATLAR” (SP5) existenta, in intravilanul
orasului Murfatlar conform PUG, este situata pe str. Duzilor (in capatul de Vest al strazii) si
colecteaza apele uzate de la locuitori de pe strazile limitrofe acesteia (vezi strazile Duzilor,
Sperantei, Bradului, Caisilor, Visinului si Calea Bucuresti partial) si le pompeaza direct in Conducta
de refulare DN 400 mm OL/AZBO catre Statia de Epurare Poarta Alba.
„SPAU 5 MURFATLAR”, este in stare buna de functionare fiind realizata prin proiectul din 2009-2011.
Statia de pompare cu indicativul „SPAU 5MURFATLAR” (SP4), este echipata cu:
Nr.
Tip pompa
Q
H
P
N
Grup
mc/h mCA kw Rot/min
1.
AMAREX NS 50-222/04 ULG-190 25
48,2 4,2 2900
2.
AMAREX NS 50-222/04 ULG-190 25
48,2 4,2 2900
-

Sursa: Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara din 2017-2018 (1)

- Statia de pompare ape uzate SP a Cramei Murfatlar existenta, in extravilanul orasului Murfatlar conform
PUG, in zona Pacelelor de vie Vn 838 si Vn 840+843, pompeaza apele uzate colectate de la Crama
Murfatlar, dupa o preepurare, direct in Conducta de refulare DN 400mm si apoi catre Statia de Epurare
Poarta Alba. Este o Statie de tip privat realizata inainte de 1989 si nu i se cunosc caracteristicile.
Toate Statiile de Pompare ape uzate, de pe teritoriul UAT Murfatlar, existente sau propuse pentru
infiintare reabilitare/reparatie pot fi vazute/vizualizate pe: „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare HidroEdilitara-Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare”, „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hdro-edilitara
(1)

Studiu de Fundamentare Infrastructura Tehnico – Edilitara a preluat date din Adresa S.C. R.A.J.A. S.A. 4195/ 16.01.2018.
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-Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare”, respectiv pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidroedilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari
Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente PUG - pr.80/2014.
Zonele de Protectie Sanitara pentru Statiile de Pompare ape uzate: (vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5.,
pct. 3.11.5.3.-I, lit b, alin. 2), pag. 283)

2.9.3.2 Retele majore de canalizare/refulare.
Retelele majore de canalizare/refulare existente in intravilanul si extravilanul UAT Murfatlar propus au
lungimea totala de 5,889 km si sunt urmatoarele:
- Conducta de refulare DN 400 mm HOBAS/OL/AZBO, de la SP Murfatlar pana la Statia de Epurare
Poarta Alba strabate teritoriul UAT Murfatlar pe o lungime totala de 3,318 km, astfel: traverseaza
intravilanul orasului Murfatlar de la Statia de Pompare „S.P. Murfatlar”- strada Alexandru Ioan Cuzastrada General Vasile Milea - strada Nichita Stanescu - pe langa Drumul National DN 22C (Str. Calea
Bucuresti) pana la iesire din UAT Murfatlar, spre UAT Poarta Alba.
Prin Conducta de refulare DN 400 mm HOBAS/OL/AZBO se pompeaza apele uzate, colectate din Statia
de Pompare „SP Murfatlar”, situata in orasul Murfatlar pe str. Al. I. Cuza, nr. 4, pana la Statia de Epurare
Poarta Alba.
Conducta de refulare cu diametrul DN 400 mm este din HOBAS pe prima portiune de la SP Murfatlar
pana pe str Nichita Stanescu, apoi din OL si AZBO. Conducta de refulare cu diametrul DN 400 mm a fost
reabilitata/mutata in anii 1995-1996 de la SP Murfatlar pana la str. Nichita Stanescu. Starea tehnica a
retelei/conductei de refulare este in general buna.
- Conducta de refulare DN 250 mm PEHD, de la SP3 Valu lui Traian pana la SP Murfatlar strabate teritoriul
UAT Murfatlar pe o lungime de 1,951 km, astfel:- traverseaza intravilanul orasului Murfatlar de la intrare
in UAT din Statia de Pompare SP3 Valu lui Traian - prin strada Minerului - strada Credinteisubtraverseaza Magistrala CF Bucuresti – Constanta - Parcul 2 (denumit si Monument) - subtraverseaza
Drumul National DN 3 (str. Calea Bucuresti) - strada Alexandru Ioan Cuza pana la Statia de Pompare „SP
Murfatlar” situata in orasul Murfatlar pe str. Al. I. Cuza, nr. 4.
Conducta de refulare DN 250 mm PEHD preia apele uzate pompate din SP3 Valu lui Traian, iar de acolo
apele uzate ajung la Statia de Pompare SP Murfatlar de unde sunt repompate catre Statia de Epurare
Poarta Alba. Conducta de refulare a fost realizata in anii 2006-2007 si este intr-o stare tehnica buna.
- Conducta de refulare DN 200 mm PVC KG, de la Penitenciarul Valea Seaca (anexa a Penitenciarului
Poarta Alba) pana la „SP Murfatlar, traverseaza extravilanul si intravilanul UAT Murfatlar pe o lungime
totala de 0,960 km, astfel: incepand de la intrare in UAT Murfatlar - prin plantatia de vita de vie a
Statiunii SCDVV Murfatlar - intra in intravilan prin capatul strazii Viilor - se continua de-a lungul
Drumului National DN 3 (str. Calea Bucuresti) pana la deversare in caminul de canalizare din capatul
strazii Mihail Kogalniceanu, iar de acolo curge gravitational pana la Statia de Pompare „SP Murfatlar”
(denumita si SP APE UZATE Murfatlar).
Conducta de canalizare/refulare DN 200 mm transporta apele uzate pompate din Statia de pompare
proprie a Penitenciarului Valea Seaca (Anexa a Penitenciarului Poarta Alba), pana la Caminul de
canalizare din capatul de Sud al strazii Mihail Kogalniceanu si de acolo apele uzate curg gravitational prin
canalizarea orasului pana la Statia de Pompare SP Murfatlar, situata in orasul Murfatlar pe str. Al. I. Cuza
nr. 4, iar de acolo apele uzate sunt repompate catre Statia de Epurare Poarta Alba.
Conducta de refulare cu diametrul DN 200 mm este din PVC KG. Conducta de refulare a fost realizata la
inceputul anilor 90 si este intr-o stare tehnica buna deoarece nu a prezentat defectiuni.
- Conducta de refulare DN 150 mm OL , de la „SPAU 1 ANL” (denumita si SP1 ANL), pana la „SP
Murfatlar”, in lungime totala de L=1.165 ml, astfel:- de la SPAU 1 ANL - pe traseul paralel cu DN 3
(Str.Calea Dobrogei) – pe podul peste Canalul Dunare Marea-Neagra – pe marginea de SUD a strazii
Minerului – pe strada Credintei – subtraversare Magistrala CF Bucuresti-Constanta – prin Parcul
Monument – subtraversare DN 3 (Str.Calea Bucuresti) – pe strada Aleaxandru I.Cuza si deversare in SP
Murfatlar de unde apele uzate sunt repompate catre Statia de Epurare Poarte Alba.
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Toate Retelele majore/conductele de canalizare/refulare existente, pot fi vazute pe: “Plansa 1.a.1. de
Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar - Reglementari Echipare Hidro-edilitara majora”, pe „Plansa 4.1.1.
Reglementari Echipare Hidro-Edilitara – Murfatlar – Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.
Reglementari Echipare Hidro-edilitara – Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare” cat si pe „Plansa
4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si
„Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si
Canalizare”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014
Zonele de Protectie Sanitara Retele majore de canalizare/refulare: (vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5.,
pct. 3.11.5.3.-I, lit.b, alin. 3), pag. 283-284)

2.9.3.3. Retele/Conducte de canalizare stradala
- Retelele/conductele de canalizare ape uzate existente in VATRA localitatii Murfatlar (TRUP M1
intravilan propus prin PUG), au lungimea totala de 19,20 km, pozate pe o trama stradala cu lungimea
totala de 26,887 km [Lungimea de 26,887 km a fost determinata din trama stradala in lungime de 31,254
km din care se scad: – 2,144 km (dublura lungimi stanga- dreapta strazii Calea Bucuresti (DN 22C+ DN3) –
1,223 km (dublura lungimi stanga- dreapta strazii Calea Dobrogei (DN3) -1,0 km din str Murfatlar partea din
extravilan], fara strazile din CARTIERUL REZIDENTIAL;- strazile din PARCUL FOTOVOLTAIC si
FERMELE AGROZOOTEHNICE, fara racord canalizare TRUP M 19 POPAS TURISTIC FANTANITA,
fara racord canalizare TRUP M 26 LOCUINTE SEZONIERE si fara racord canalizare TRUP M 27
FERMA GEGIU.
Retelele/conductele de canalizare ape uzate existente asigura un grad de acoperire a tramei stradale de
circa 72%. Gradul de asigurare racordarii populatiei la reteaua publica de canalizare a localitatii este de
peste 78% si deserveste o populatie de circa 7600 de locuitori, diferenta folosind fose vidanjabile, iar unde
nu exista wc-uri, bai sau bucatarii cu instalatii se utilizeaza latrine uscate. Diametrele retelelor/conductelor
de canalizare variaza intre DN 200 mm si DN 250 mm pentru artere principale si intre DN 250 mm si DN
315 mm pentru conductele de serviciu. Materialele din care au fost realizate retelele/conductele de
canalizare, sunt in general din beton armat, beton precomprimat, azbociment(AZBO), otel (OL), PVCKG, PEHD, etc. Reteaua de canalizare a apei uzate este in general in stare tehnica buna.
Prin Proiectul de „Infiintare retea canalizare pe strazi din orasul Murfatlar” implementat in perioada 20092011 au fost infiintate/realizate retele de canalizare pe aproape toate strazile din oras.
Analizand situatia existenta a sistemului de canalizare din localitatea Murfatlar si a deficientelor acestuia
s-au propus investitii pentru extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare in orasul Murfatlar (vezi
propuneri proiecte la Cap.3.9., Art. 3.9.3., pct. 3.9.3.2., pag 242-245 si Tabel propuneri de investiţii de la
Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- Retelele/conductele de canalizare ape uzate din VATRA localitatii Siminoc (TRUP S1 intravilan propus
prin PUG),
In intravilanul satului Siminoc nu exista retele/conducte de canalizare/refulare, canalizarea apelor uzate
facandu-se in fose vidanjabile, iar unde nu exista wc-uri, bai si bucatarii cu instalatii se utilizeaza latrine uscate.
Avand in vedere situatia existenta in satul Siminoc s-a propus Infiintarea sistemului de canalizare in satul
Siminoc cu Statie de pompare proprie si conducta de refulare pana la Statia de pompare existenta SPAU
ANL Murfatlar (vezi propuneri proiecte la Cap.3.9., Art. 3.9.3., pct. 3.9.3.2., pag. 242-245 si Tabel propuneri de
investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- Retelele/conductele de canalizare ape uzate existente in cazul Trupurilor Izolate:
Retelele/conductele de canalizare ape uzate existente in cazul Trupurilor Izolate aferente localitatii
Murfatlar, din intravilanul propus, conform precizarilor operatorului S.C. RAJA S.A. din adresa nr. 4195
din 16-01-2018 sunt, astfel:
- TRUPUL Blocuri Padure canalizeaza apele uzate intr-o Fosa vidanjabila .
-TRUP IZOLAT „M2” – FERMA 3- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,6800 HA, utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
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- TRUP IZOLAT „M3” – ANEXĂ FERMA 3, - a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,1725 HA , utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M4” – PUNCT TURISTIC, S= 0,3100 HA, utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea
detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M5”– FERMA 4- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,2600 HA , utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M6”– SECTOR MECANIC FERMA 4- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G.
SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,4099 HA , utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea
detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M7”– FERMA 1-2- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL + SC MURFATLAR ROMANIA SA (ptr. Ferma 1), S= 3,6126 HA,
utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M8” –ANEXĂ FERMA 1- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL + SC MURFATLAR ROMANIA SA (ptr. Ferma 1), S= 0,6747 HA,
utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M9”– FERMA 5-6 LOT1- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL (ptr.
Ferma 5) si COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL (ptr.
Ferma 6), S= 2,0981 HA , utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M10”– FERMA 5-6 LOT2- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL (ptr.
Ferma 5) si COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE L.G. SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL (ptr.
Ferma 6), S= 1,2013 HA , utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M11”– FERMA 1 - CRAMA VECHE (fosta SCDVV) cu S= 2,7082 HA , utilizeaza
Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M12”– PUNCT AMĂRĂSCU, S= 1,0600 Ha , utilizeaza Fosa vidanjabila in
exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M13”– FERMA 2- SC MURFATLAR ROMANIA SA, S= 0,9729 Ha , utilizeaza
Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M14”– FERMA 3 SCVV MURFATLAR, S= 1,0500 Ha , utilizeaza Fosa vidanjabila
in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M15”– FERMA 4 - SC MURFATLAR ROMANIA SA, S= 1,9595 Ha , utilizeaza
Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M16”– OCOLUL SILVIC MURFATLAR, S= 0,3529 Ha , utilizeaza Fosa vidanjabila
in exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT “M17”– FAZANERIE, S= 1,9799 Ha , utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea
detinatorului;
- TRUP IZOLAT “M18”– S. P. BASARABI PĂDURE, S= 1,3533 Ha , utilizeaza Fosa vidanjabila in
exploatarea detinatorului;
- TRUP IZOLAT „M19” – POPAS TURISTIC „FÂNTÂNIȚA”, S= 0,6998 Ha , utilizeaza Fosa
vidanjabila in exploatarea detinatorului;
Analizand situatia existenta pentru Trupul Izolat M19 s-a propus Infiintarea unei conducte de
canalizare/refulare cu Statie de pompare proprie (tip modular) care sa pompeze apele uzate in conducta de
refulare ce se va realiza pentru Trupul Izolat M27. (vezi propuneri la Cap.3.9.,Art. 3.9.3., pct. 3.9.3.2 si Tabel Art. 4.5.3.,p.361)
- TRUP IZOLAT „M20”- FOSTA RAMPA (GROAPA) DE GUNOI INCHISA, S= 2,6876 Ha ( VEZI LA
EXTINDERE INTRAVILAN VATRA Murfatlar ), nu utilizeaza sistem de canalizare ape uzate;
- TRUP IZOLAT „M21” – HIDROFOR CRAMA SC MURFATLAR ROMANIA SA, S= 0.1868 Ha nu
utilizeaza sistem de canalizare ape uzate;
- TRUP IZOLAT „M22” – STATIE HIDROFOR SCDVV MURFATLAR, S= 0,1100 Ha nu utilizeaza
sistem de canalizare ape uzate;
- TRUP IZOLAT „M23” – PUT FOPRAT S.C. RAJA S.A., S=0,0386 Ha, Sursa Basarabi (Murfatlar) II,
Put P2 (functional) nu utilizeaza sistem de canalizare ape uzate;
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- TRUP IZOLAT „M24” - PUT FORAT S.C. RAJA S.A., S= 0,0386 Ha, Sursa Basarabi (Murfatlar) II,
Put P1 (neechipat) nu utilizeaza sistem de canalizare ape uzate;
- TRUP IZOLAT „M25” – PUT FORAT S.C. RAJA SA , S= 0,0699 Ha, Sursa Siminoc, Put P12
(functional) nu utilizeaza sistem de canalizare ape uzate;
- TRUP IZOLAT „M26” - LOCUINTE SEZONIERE cu S= 0,6000 Ha, o locuinta singura existenta
utilizeaza o Fosa septica vidanjabila.
Analizand situatia existenta pentru Trupul Izolat M26 s-a propus Extinderea/infiintarea unei
conducte de canalizare pe str. Portului(DC 27), racordata la canalizarea existenta, astfel incat sa fie
asigurat intregul Trup izolat M 26, nu numai o singura locuinta. (vezi propuneri proiecte la Cap. 3.9.,
Art. 3.9.3., pct. 3.9.3.2., pag. 244 si Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
- TRUP IZOLAT „M27”- FERMA GEGIU, S= 0,97545 Ha utilizeaza o Fosa septica vidanjabila.
Analizand situatia existenta pentru Trupul Izolat M27 s-a propus Infiintarea unei conducte de
canalizre/refulare cu Statie de pompare proprie (tip modular) care sa pompeze apele uzate pana in
Caminul de canalizare existent in capatul strazii Portului si de acolo gravitational pana la SPAU ANL
Murfatlar. (vezi prop. proiecte la Cap. 3.9., Art. 3.9.3.,pct. 3.9.3.2., pag. 244 si Tabel Art. 4.5.3., pag. 361).
Retelele/conductele de canalizare a apelor uzate in cazul Trupurilor Izolate/Alipite aferente
localitatii Siminoc, din intravilanul propus, conform precizarilor operatorului S.C. RAJA S.A. din adresa
nr. 4195 din 16-01-2018 sunt, astfel:
- TRUP IZOLAT „ S2” – FERME AGRICOLE, S= 10,0000 Ha (dezafectate) nu utilizeaza sistem de
canalizare. Familia care locuieste acolo sezonier utilizeaza o latrina uscata;
- TRUP IZOLAT „S3- FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA” introdus in intravilan conform
P.U.Z. – proiect nr. 20/2006 pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (B2) PENTRU
ABATOR PASARI, FABRICA NUTRETURI, DEPOZITE, LOCUINTA DE SERVICIU SI HALE
CRESTERE PUI., nu are sistem de canalizare.
Analizand propunerile din PUZ . – proiect nr. 20/2006 se propune un sistem propriu de
canalizare cu Statie de epurare proprie (vezi prop. proiecte la Cap. 3.9., Art. 3.9.3., pct. 3.9.3.2., pag. 243).
- TRUP IZOLAT „S4”– OBIECTIVE INDUSTRIALE SI AGRICOLE (Conform PUD – proiect nr.
219/2007 pentru Schimbarea destinatiei fostului Complex zootehnic AEI Siminoc), S=7,1424 Ha,
utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
- TRUP ALIPIT „S5”- LOTIZARI CANADIAN – conform PUZ – proiect nr. 21/2006 INTRODUCERE
IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT, STATIE DISTRIBUTIE
COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL, S= 5,0034 Ha care in prezent utilizeaza Fose
vidanjabile.
Analizand situatia se propune realizarea unui sistem de canalizare comun cu cel ce se va realiza
pentru satul Siminoc. (vezi prop.proiecte la Cap. 3.9., Art. 3.9.3.,pct. 3.9.3.2., pag.245 si Tabel Art.4.5.3.,pag.361).
- TRUP IZOLAT “S6” – FOSTE BAZINE DEJECTIE (Nefunctionale/Dezafectate ramase de la Fostul
Complex Zootehnic AEI Siminoc a carei destinatie a fost schimbata prin PUD - proiect nr. 219/2007),
S=6,1902 Ha, nu utilizeaza sistem de canalizare;
- TRUP IZOLAT „S7”– STAȚIE TRANSFORMARE 110 KV, S= 2,5474 Ha, nu se cunosc datele de
bransament la reteaua de canalizare, deoarece nu au fost furnizate de catre S.C. RAJA S.A.;
- TRUP IZOLAT “S8” – S.P.P NR. 2 Statie de Irigatii spre Medgidia), S= 0,1100 Ha, nu utilizeaza
sistem de canalizare;
- TRUP IZOLAT “S9” – S.P.P. 8-9 (Statii de irigatii spre Medgidia), S= 0,1453 Ha, nu utilizeaza sistem
de canalizare;
- TRUP IZOLAT “S10” – BAZIN APA 150 MC CU STATIE DE POMPARE (Dezafectat, ramas de la
fostul Complex Zootehnic AEI Siminoc dezafectat), S= 0,3000 Ha., nu utilizeaza sistem de canalizare;
- TRUP IZOLAT „S11”– FERMA BRĂNESCU (realizata imediat dupa 1990 la Nord de Statia de
transformare 110 kv Basarabi), S= 0,1281 Ha utilizeaza Fosa vidanjabila in exploatarea detinatorului;
TRUPURILE ALIPITE introduse in intravilanul satului Siminoc, oras Murfatlar, prin Actualizare PUG
– proiect nr. 80/2018, sunt urmatoarele:
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- TRUP ALIPIT „LOTIZARI LOCUINTE INDIVIDUALE SAT SIMINOC ZONA „B”, „C”, „D” si
„E” introdus in intravilan prin PUD – proiect nr. 22/1994 (preluat in intravilan prin PUG – proiect
nr.3/2000), mentinut in intravilan prin Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014, dar care nu are retele
stradale de alimentare cu apa potabila.
Analizand situatia s-a propus infiintarea unui sistem de alimentare cu apa (vezi propuneri proiecte la
Cap. 3.9., Art. 3.9.3.,pct. 3.9.3.2., pag. 239 si Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
- TRUP ALIPIT „CARTIER LOCUINTE SOLA A 107” pentru care reteaua de canalizare se va
analiza/studia printr-un viitor PUZ. Totusi trebuie avuta in vedere dimensionarea corespunzatoare a
retelei de canalizare ape uzate pe strazile Murfatlar si Apusului din satul Siminoc, astfel incat sa poata
prelua si apele uzate provenite din noul Cartier de locuinte.(vezi proiecte la Cap. 3.9., Art. 3.9.3., pct. 3.9.3.2.,pag.239).
- TRUP ALIPIT „FERMA DUMITRESCU” pentru care este nu necesara infiintarea unei Retele proprii
de canalizare ape uzate care se va racorda la reteaua de canalizare ce urmeaza a se infiinta pe str.
Agricultorului sau str. Izvor in zona imediat invecinata.
Toate Retelele conductele de canalizare/refulare ape uzate, existente sau propuse pentru infiintare
reabilitare/reparatie si/sau extindere, respectiv conductele/colectoarele menajere stradale de canalizare
ape uzate din fiecare localitate pot fi vizualizate pe: „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare HidroEdilitara-Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare”, „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hidroedilitara-Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare”,respectiv pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare
Hidro-edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari
Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare
PUG - proiect nr. 80/2014.
Zonele de Protectie Sanitara pentru Retelele/conductele de canalizare/refulare: (vezi la Cap.3.11,
Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3.-I, lit. b, alin. 4), pag. 284)

2.9.3.4. BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE MENAJERA
1). Oras Murfatlar
Calculul debitului de apa uzata menajera orasul Murfatlar
Se considera Qu nec = Qnec apa
1.1. Debitul Uzat Mediu Zilnic
Q uzat med zi = 100% x Q med zi apa
Q uzat med zi = 1855,71 mc/zi =21.47 l/s
1.2. Debitul Uzat Maxim Zilnic
Q uzat max zi = 100% x Q max zi apa
Q uzat max zi = 2399.07 mc/zi = 27.76 l/s
1.3. Debitul Uzat Maxim Orar
Q uzat max orar = 100% x Q max orar apa
Q uzat max orar = 249,20 mc/h = 69,22 l/s
2). Sat Siminoc
Calculul debitului de apa uzata menajera satul Siminoc
Se considera Qu nec = Qnec apa
2.1. Debitul Uzat Mediu Zilnic
Q uzat med zi = 100% x Q med zi apa
Q uzat med zi = 199,42 mc/zi =2,30 l/s
2.2. Debitul Uzat Maxim Zilnic
Q uzat max zi = 100% x Q max zi apa
Q uzat max zi = 255,90 mc/zi = 2,96 l/s
2.3. Debitul Uzat Maxim Orar
Q uzat max orar = 100% x Q max orar apa
Q uzat max orar = 28,39 mc/h = 7,88 l/s
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2.9.3.5. Analiza critica a situatiei existente/disfunctionalitati constatate la retelele hidro-edilitare
- Sursele de apa/ Statii de epurare ape uzate/Statii de Pompare ape uzate
Referitor la Sursele/Captarile de apa din UAT Murfatlar se constata urmatoarele disfunctionalitati/
deficiente:
- Sursa Basarabi (Murfatlar) I este traversata in partea de NORD- EST de conducta de transport produse
petroliere apartinand PETROTRANS.
- TRUPUL IZOLAT „S3”- FABRICĂ NUTREȚURI SI FERMA AVICOLA- conform PUZ – proiect
nr. 20/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (B2) PENTRU ABATOR PASARI,
FABRICA NUTRETURI, DEPOZITE, LOCUINTA DE SERVICIU SI HALE CRESTERE PUI, S=
3,3001 Ha nu are susa de apa potabila si nu este racordat la reteaua de alimentare cu apa potabila.
Aductiunile de apa/ Retele Majore de Canalizare
Referitor la aductiunile de apa din UAT Murfatlar se constata urmatoarele disfunctionalitati/deficiente:
- Aductiunea subterana DN 1200 mm SENTAB este intr-o stare avansata de degradare si prezinta multe
defectiuni care creeaza disconfort locuitorilor din zona limitrofa. In plus, Aductiunea DN 1200 trece pe
langa/la limita loturilor proprietate privata introduse in intravilan - Cartierul Rezidential in suprafata de
13,33 ha. Acest fapt impune restrictii de construire (prin zona de protectie de 10 m) tuturor proprietarilor
de terenuri limitrofe si prezinta riscuri de inundare si afectare a constructiilor acestora, in cazul
producerii unor defectiuni.
Tot aductiunea DN 1200 mm SENTAB trece prin Lotizarea Murfatlar PUD - proiect
nr.164/1994, pozitia 3 prin mijlocul loturilor nr. 31 si 32, motiv pentru care nu au putut fi concesionate
pentru construirea de locuinte inca din anul 1995.
- Aductiunea subterana DN 400 mm FONTA trece pe sub o parte din loturile proprietate privata din
componenta Cartierului Rezidential de 13,33 ha. Zona de protectie de 10 m de la generatoarea acesteia
aduce mari prejudicii proprietarilor terenurilor in cauza prin interdictia de construire pe care o impune.
De asemenea, Aductiunea subterana DN 400 FONTA trece pe sub o parte din casele construite
inainte de 1989 (vezi „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Edilitara- Murfatlar - Alimentare cu Apa si
Canalizare”) unde se pot vizualiza acele portiuni unde in caz de defectare exista un mare pericol pentru
locuitori si locuintele/casele acestora de pe traseul conductei de aductiune.
Reteaua de Distributie/ Retele /Conducte de canalizare
- Retelele de distributie apa potabila respectiv retelele/conductele de canalizare din UAT Murfatlar
prezinta urmatoarele disfunctionalitati/deficiente:
- Retelele de distributie apa potabila, respectiv Retelele/conductele de canalizare din orasul Murfatlar
sunt in general bune, dar pe unele strazi datorita vechimii prezinta defectiuni dese, fapt care pe langa
intreruperile dese in alimentarea cu apa potabila, respectiv intreruperile la canalizarea apelor uzate
pentru locuitorii din zonele respective, afecteaza si infrastructura rutiera sau gardurile si
constructiile/locuintele din zona.
- Lipsa unor retele de alimentare cu apa potabila, respectiv a retelelor de canalizare ape uzate pentru
Cartiere/lotizari introduse in intravilan prin PUG. Anume: Cartierul Rezidential 12 ha; Parcul
Tehnologic Fotovoltaic si Fermele Agrozootehnice, Trupul Izolat S3- FABRICA NUTRETURI SI
FERMA AVICOLA” introdus in intravilan conform P.U.Z. – proiect nr. 20/2006 pentru
INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (B2) PENTRU ABATOR PASARI, FABRICA
NUTRETURI, DEPOZITE, LOCUINTA DE SERVICIU SI HALE CRESTERE PUI, TRUPUL ALIPIT
„S5”- LOTIZARI CANADIAN – conform PUZ – proiect nr. 21/2006 INTRODUCERE IN
INTRAVILAN TRUP IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT, STATIE DISTRIBUTIE
COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL, LOTIZARI LOCUINTE INDIVIDUALE
SIMINOC ZONELE „B”, „C”, „D”, si „E” PUD- proiect nr. 22/1994 si in SATUL SIMINOC unde
lipsesc integral retelele de canalizare, face greu de utilizat in conditii optime de trai pentru
Cartiere/zone/trupuri fara racordarea lor la retelele publice de apa-canal dimensionate corespunzator.
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- O alta disfunctie constatata este aceea ca, in unele zone retelele de alimentare cu apa, desi exista sunt
subdimensionate, iar retelele de canalizare lipsesc/nu exista. Anume: Zona Industriala pe strazile
Minerului (partial), Industriala 1 si Industriala 2; Trup Blocuri Padure; Trupul Izolat M 19 POPASUL
TURISTIC FANTANITA; Trupul Izolat M26- LOCUINTE SEZONIERE; Trupul Izolat M27 FERMA
GEGIU si TRUPUL ALIPIT „S5”- LOTIZARI CANADIAN din Siminoc.
2.9.4 Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrica a tuturor locurilor de consum ale clientilor finali (consumatorilor finali)
din intregul teritoriul intravilan si extravilan al U.A.T. Murfatlar, propus prin Actualizare PUG – proiect
nr. 80/2014, in prezent se realizeaza prin Operatorul de distributie Enel Distributie Dobrogea SA,
respectiv E- DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Conform: Aviz S.C. E-DISTRIBUTIE Dobrogea SA nr. 157478104 din 27-04-2020 care contine si
completarile transmise cu Adresa S.C. E-DISTRIBUTIE SA nr. 205791 din 15-03-2018 si Aviz
TRANSELECTRICA – Sucursala de Transport Constanta nr. 9121 din 27-07-2016, alimentarea cu
energie electrica a consumatorilor casnici, institutiilor publice sau de utilitate publica, agentilor
economici (comert, industrie, agricultura, servicii, etc.) se face astfel:
2.9.4.1 Statii de Transformare
Statia de Transformare 110 kv Basarabi, (TRUP IZOLAT S7 aferent intravilan Siminoc) (cunoscuta si sub
denumirea de “Statia de Transfomare Siminoc”) are INDICATIVUL 4, ocupa un teren in suprafata de
2,5474 Ha si este situata in partea de vest a orasului pe Drumul Comunal DC 27.
Statia transforma energia electrica de la 110 kv la 20 kv si asigura alimentarea cu energie electrica a
tuturor consumatorilor din zona prin transformarea tensiunii de 110 kv in 20 kv.
Statia de transformare 110 kv Basarabi este interconectata la Sistemul National prin linile de transport
LEA 110 kv –BALTAGESTI - GURA IALOMITEI; LEA 110 kv PALAS SUD- CET PALAS; LEA
110 KV MEDGIDIA SUD; LEA 110 KV COBADIN –COBADIN NORD; LEA 110 KV POARTA
ALBA- POIANA si LEA 110 KV TATARU.
Tot din Statia de Transformare 110 Kv Basarabi se asigura si un Racord Adanc 110 kv pentru STATIA
DE POMPARE IRIGATII BASARABI PADURE (TRUP IZOLAT M 19- SP BASARABI PADURE
aferent intravilan Murfatlar)
Zonele de protectie tehnica pentru Statia de transformare110 kv Basarabi: (vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5.,
pct. 3.11.5.4.-I, lit. a, alin. 1), pag. 285-286)

2.9.4.2. Reteaua electrica de transport/Posturi de transformare
Reteaua electrica de transport energie electrica existenta in extravilanul si partial intravilanul U.A.T.
Murfatlar propus prin Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014 este costituita din:
Linii electrice de transpot de inalta tensiune aeriene de tip LEA 110 kv existente in extravilanul si partial
intravilanul U.A.T. Murfatlar, si anume:
- LEA 110 KV DUBLU CIRCUIT (DC) - MEDGIDIA SUD in lungime totala Ltotal = 3.991ml
strabate teritoriul UAT Murfatlar incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi, spre
VEST- NORD/VEST pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Medgidia.
- LEA 110 KV SIMPLU CIRCUIT (SC) - BALTAGESTI GURA IALOMITEI in lungime totala Ltotal
= 2.783 ml, strabate teritoriul UAT Murfatlar incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv
Basarabi, spre NORD pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarrea in UAT Poarta Alba.
- LEA 110 KV DUBLU CIRCUIT (DC) - POARTA ALBA- POIANA in lungime totala Ltotal = 2.489
ml, strabate teritoriul UAT Murfatlar incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi,
spre NORD pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Poarta Alba.
- LEA 110 KV SIMPLU CIRCUIT (SC)- COBADIN- COBADIN NORD in lungime totala Ltotal =
4.111 ml, strabate teritoriul UAT Murfatlar incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv
Basarabi, spre SUD- SUD/VEST pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Ciocarlia
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- LEA 110 KV SIMPLU CIRCUIT (SC)- TATARU in lungime totala Ltotal = 3.361 ml, strabate
teritoriul UAT Murfatlar incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi, spre SUD
pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Ciocarlia.
- LEA 110 KV DUBLU CIRCUIT (DC)- BASARABI PADURE (Racord adanc) in lungime totala
Ltotal = 1.956 ml, strabate teritoriul UAT Murfatlar incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE
110 kv Basarabi, spre SUD- SUD/EST pana la Statia de Pompare irigatii Basarabi Padure.
- LEA 110 KV DUBLU CIRCUIT (DC)- PALAS SUD- CET PALAS in lungime totala Ltotal = 5.908
ml, strabate teritoriul UAT Murfatlar incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi,
spre EST pana la iesirea din UAT Murfatlar.
Toate Liniile Electrice Aeriene (LEA) de 110 kv avand constituita zona/culoarul de protectie de 37
m, marcate/trasate de-a-lungul retelelor LEA 110 kv, pot fi vizualizate atat pe: Plansa 1 Incadrare in
Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza; Plansa 3.1 Reglementari Urbanistice – Zonificare
Murfatlar si Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc cat si in detaliu pe: “Plansa
1.a.2. de Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar – Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie
Electrica majora”, „Plansa 4.1.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica - MurfatlarTelefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica” si „Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii
Energie Electrica - Siminoc- Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”, aferente Actualizare
P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Liniile electrice de transport LEA 110 kv
(vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. b, alin. 1), pag. 286)

Linii electrice de transpot de medie tensiune aeriene de tip LEA 20 kv si subterane de tip LES 20 kv
existente in extravilanul si intravilanul U.A.T. Murfatlar propus prin Actualizar PUG, sunt:
- LEA 20 KV 4200 + 4201 strabate teritoriul UAT Murfatlar, pe traseu comun, in lungime de L=4.365
ml incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi, - pe langa Drumul Comunal
DC27 prin plantatiile de vita de vie spre NORD pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT
Poarta Alba- reintra in teritoriul UAT Murfatlar prin NORD, in Incinta Sursa Apa Basarabi (Murfatalar)
I pana la PTCZ 20/0,40 kv - Sursa Apa Basarabi I de unde cele doua linii se despart, astfel:
• LEA 20 Kv 4200 pe traseu propriu in lungime L=886 ml masurat in Incinta Sursa Apa Basarabi I
pana la PTA 20/0,40 kv- Lotizari POZITIA 3 Murfatlar:
• LES 20 kv 4200 in lungime de L=1.734 ml masurata pe marginea de VEST a DN 22C (str. Calea
Bucuresti) pana la Aleea Margaritarelor in Postul de Transformare 20/0,40 kv PTCZ IAS.
Din PTCZ IAS LES 20 kv 4200 iese spre NORD - Traverseaza DN 22C (Str. Calea Bucuresti) si
continua pana la intersectia cu str. Mircea Eliade – continua prin DN3 (Str Calea Bucuresti)- str.
Nicolae Titulescu si Aleea de acces pana la PTCZ 20/0,40 kv- Bloc C5 Murfatlar.
- LEA 20 Kv 4201, pe traseu propriu in lungime totala Ltotal = 10.264 ml, din care:
• Un circuit LEA 20 KV 4201 in lungime L= 2.245 ml spre EST prin plantatia de vita de vie pana la
Trupul Izolat M 7 – Ferma 1 – 2 unde se desparte din nou in doua circuite:
 Un circuit LEA 20 KV 4201 in lungime L=1.842 ml spre EST pana la iesire din UAT Murfatlar spre
UAT Valul lui Traian, si
 Un circuit LEA 20 KV 4201 in lungime L=576 ml spre SUD pana la Postul de Transformare PTA
20/0,40kv- Ferma 1-2
 Din Circuitul initial LEA 20 kv 4201, in dreptul Sitului “Valul de Piatra”se desparte spre SUD un
circuit LEA 20 kv 4201 in lungime L= 641ml pana in Postul de Transformare PTCZ 20/04 kv CRAMA Murfatlar.
 Din PTCZ 20/04 kv CRAMA Murfatlar un circuit LEA 4201 in lungime L=2.365 ml iese spre
NORD- schimba directia spre VEST si apoi spre SUD pe str Ion Creanga alimenteaza PTA 20/0,40 kv
Atelier Mecanic - alimenteaza PTA 20/0,40 kv Nichita Stanescu - spre EST pe str. General Vasile Milea
– alimenteaza PTA 20/04 Bloc D3 - alimenteaza PTCZ 20/0,40 kv Armata (str G-ral V. Milea nr. 6)alimenteaza PTA 20/0,40 kv Armata (str G-ral V. Milea nr. 4 la intersectia cu Str. Alexandru I.Cuza ) –
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alimenteaza PTCZ 20/0,40 kv Armata (str G-ral V. Milea nr. 2, langa Casa Armatei) - spre SUD prin
Aleea Narciselor pana la str. Nicolae Balcescu -alimenteaza PTA 20/0,4 kv Nicolae Balcescu –spre EST
pana la intersectia cu str. Mihail Kogalniceanu de unde intra in LES 20 kv 4201,
• LEA 20 kv 4201 dupa iesirea din LES 4201 se adauga la LEA 4201 initiala astfel:
- LEA 4201 in lungime L=257 ml de la str. Crinilor pana la PTA 20/0,4kv GARA +
- LEA 20 kv 4201 in lungime L=2.328 ml de la str. Viilor pana la PTCZ 20/0,40 kv ICHV
(Statiunea SCDVV) - iese din PTCZ 20/0,40 kv ICHV spre SUD - spre EST pana la TRUP M11CRAMA VECHE + racord LEA 20 kv 4201 spre NORD la TRUP M11 alimenteaza PTCZ 20/0,40 kv
CRAMA VECHE + continuare LEA 20 kv 4201 spre EST pana la iesirea in UAT Valu lui Traian.
• LES 20 kv 4201 in lungime L= 1.248 ml formata din: Racord la PTCZ 20/0,4 kv Bloc A2 + racord
la PTCZ 20/0,4 kv CENTRALA TERMICA + racord PTCZ 20/0,4 kv- BLOC A 10kv + racord pana la
LEA 4201 pe str Viilor + racord de la PTCZ 20/0,4 kv- Bloc A2 pana la PTCZ 20/0,4 kv - APE UZATE
+ racord de la PTCZ 20/0,4 kv - BLOC A2 pana la Aleea Garofitei de unde se continua in LEA20 kv 4201.
- LEA 20 KV 4202+ 4208 strabate teritoriul UAT Murfatlar, pe traseu comun, in lungime de L=3.172
ml, pe urmatorul traseu: incepand de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi, spre VESTpe langa Drumul Comunal DC 27 pana in satul Siminoc, din care:
• LEA 20 kv 4202 pe langa DC 27 din care spre Vest se desprinde spre NORD un racord in lungime
L= 74,34 m din care spre VEST un racord in lungime de L=108,66 m care alimenteaza PTA
20/0,40 kv CARAMIDARIE-COMPLEX Siminoc, iar din punctul de la NORD se continua un
racord in lungime L=140,17 m si alimenteaza PTA 20/0,40 kv MOARA COMPLEX Siminoc – se
continua spre VEST, pe langa DC 27 pe traseu propriu in lungime L=432ml pana la PTA 20/0,4kv
SAT SIMINOC (in capatul strazii Cultelor).
• LEA 20 kv 4202 +4208 continua pe traseu comun prin strada Islazului- spre VEST peste islazul
Comunal pana la TRUPUL IZOLAT S2- FERME AGRICOLE unde se desprinde un racord:
• LEA 20 kv 4202 pe traseu propriu in lungime L= 118 ml pana la PTA 20/0,40 kv VIFORULUI.
• LEA 20 kv 4202 +4208 continua pe traseu comun din dreptul TRUPULUI IZOLAT S2 - FERME
AGRICOLE prin terenurile agricole si Drumurile de exploatare (De) aferente pana la De 44 unde se
desprinde un circuit LEA 20 kv 4208 (in prezent dezafectat) spre (PTA 20/0,4 kv Dezafectat)TRUP S9- S.P.P. 2 + LEA 20 kv 4202 +4208 spre NORD pana la LEA 110 kv – Medgidia unde se
despart in doua circuite:
• LEA 20 KV 4202 pe lungime L= 440 ml- spre VEST pana la iesirea din UAT Murfatlar spre UAT
Medgidia- Valea Dacilor
• LEA 20 kv 4208 pe lungime L=2.477 ml continua pe circuit propriu spre NORD- (alimenteaza PTA
TRUP S8 S.P.P.8-9 dezafectat)- pana la iesirea din UAT Murfatlar spre UAT Poarta Alba.
- LEA 20 KV 4203+ 4204 strabate teritoriul UAT Murfatlar, pe traseu comun, in lungime de L=2.339ml
masurat astfel: - de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi, spre SUD pana la TRUPUL
IZOLAT S3 - FABRICA NUTRETURI SI FERMA AGRICOLA de unde se despart in circuite separate:
• LEA 20 kv 4203 se continua pe traseu propriu in lungime de L=5.470 ml, astfel: -spre SUD pana la
Autostrada A2 + racord in lungime de 420 ml la PTA 20/04 MARINA - spre SUD-EST pana la De 2339
+ racord in lungime de 1.020 ml la PTA 20/04 POLIGON – spre SUD pana la iesirea din UAT Murfatlar
si intrarea in UAT Baraganu.
• LEA 20 kv 4203 din dreptul Autostrazii A2 se desprinde intr- un circuit LES 20 kv, astfel:
• LES 20 kv 4203 in lungime L=5.180 ml spre NORD pe langa Autostrada A2 - alimenteaza PTCZ
Parcare Autostrada A2 - pana la iesirea din UAT Murfatlar – alimenteaza PTCZ 20/0,40 kv Centru de
Interventie autostrada A2 - intrarea in UAT Medgidia.
- LEA 20 KV 4204 incepand de la TRUPUL IZOLAT S3 - FABRICA NUTRETURI SI FERMA
AGRICOLA trece in LES 20 kv 4204 astfel:
• LES 20 kv 4204 in lungime L=2.141 ml incepand de la TRUPUL IZOLAT S3 - FABRICA
NUTRETURI SI FERMA AGRICOLA - spre VEST pe langa DN3 pana la iesire din UAT Murfatlar si
intrare in UAT Ciocarlia.
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- LEA 20 KV 4205 pe circuit propriu strabate teritoriul UAT Murfatlar in lungime de L=7.595 ml
astfel :
• de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi, spre EST - pe langa Drumul Comunal DC
27 prin Padurea Murfatlar + racord in lungime de L= 214 ml spre LEA 4206 – subtraversare LEA 110
kv- PALAS SUD- CET PALAS – spre SUD prin plantatia de vita de vie – racord la PTA TRUP M15
FERMA 4 spre SUD pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Baraganu.
- LEA 20 kv 4205 +4206 pe traseu comun in lungime L=639 ml, astfel: de la Unitatea Militara spre
NORD - racord la PTA 20/0,4 kv UM DEPOZITE – spre Monumentul istoric ,,Ansamblu Rupestru”
unde se desprinde un circuit, LEA 20 kv 4206 in lungime L=328 ml pe traseu propriu pana la PTA
20/0,4 kv ANL si in continuare la PTA 20/0,40 kv BUFET.
• LEA 20 kv 4205 +4206 pe treseu comun in lungime L=73 ml dupa care se despart in trasee proprii:
LEA 4205 pe lungime de L=282 ml , traseu propriu cu racord PTA 20/0,40 kv Bisericute pana la
intrarea in LES 20 kv 4205, iar LEA 20 kv 4206 continua pe lungime de L=273 ml pe traseu propriu
pana la intrarea in LES - de unde LES 20 kv 4205 si LES 20 kv 4206 se continua pe traseu comun:
• LES 20 kv 4205 +4206 pe treseu comun in lungime L=336 ml, astfel : - ingropat in taluzul Podului
DN3 - traversare DN3 spre NORD – traversare POD peste Canalul Dunare – Marea Neagra - traversare
DN3 spre SUD – coborare taluzul de SUD al Podului de unde circuitele LES se despart:
• LES 20 kv 4206 pe traseu propriu schimba directia spre Drumul Tehnologic de cota ± 10,00 a
Canalului Dunare – Marea Neagra – se continua prin Drumul Tehnologic - schimba traseul spre EST
alimenteaza PTCZ 20/0,40 kv CRETA - iese si se continua spre EST – in dreptul Remizei de
Locomotive schimba traseul spre NORD intra prin incinta SC EUROSANTIS - schimba traseul subteran
pe sub Magistrala CF Bucuresti – Constanta – subtraverseaza DN3 pe str. Al.Ioan Cuza pana la PTCZ
APE UZATE unde face jonctiunea cu LES 20 kv 4201.
• LES 20 kv 4205 se continua pe traseu propriu pe lungime L=545 ml, astfel: – traverseaza Deversorul
Canalului Dunare – Marea Neagra + racord PTA 20/0,4 kv CN ACN + racord PTA 20/0,4kv
REPOMPARE - traseu spre EST– racord prin LEA 20 kv 4205 in lungime L=130 ml la PTA 20/04
FABRICA DE PAINE - subtraverseaza spre SUD-EST Linia CF a Fabricii de Creta si iese in LEA 20 kv 4205.
• LEA 20 kv 4205 in lungime L=1.465 ml, astfel : spre SUD-EST - racord la PTA 20/0,40 kv
TELTOMAT + (racord dezafectat la PTA 20/0,4kv TRUP IZOLAT M13 – FERMA 2 S.C.
MURFATLAR ROMANIA S.A) - spre EST - iesire din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Valu lui Traian.
- LEA 20 KV 4206 + 4207 strabate teritoriul UAT Murfatlar, pe traseu comun, in lungime de L=1.357
ml, de la STATIA DE TRANSFORMARE 110 kv Basarabi, spre EST- pe langa Drumul Comunal DC
27 pana in Padurea Murfatlar – unde cele doua LEA se despart pe circuite proprii, astfel:
• LEA 20 kv 4206 in lungime L=2.681 ml, din care: - traseu propriu prin Padurea Murfatlartraversare DN3 pana la Coltul de SUD-EST al Unitatii Militare de unde se continua pe traseu comun cu
LEA 20 kv 4205, explicat la punctul LEA 20 kv 4205.
• Din LEA 20 kv 4206, in dreptul Unitatii Militare se desprinde spre VEST un racord in lungime de
L=1,207 ml prin TRUPUL IZOLAT M19 POPAS TURISTIC FANTANITA pana la TRUPUL IZOLAT
M18 SP BASARABI PADURE unde alimenteaza PTA 20/0,4 kv BASARABI PADURE.
- LEA 20 kv 4207 in lungime Ltotal= 9153 ml, se compune din doua circuite separate astfel:
• LEA 20 kv 4207 in lungime L=3.582 ml, pe circuit propriu spre NORD pe langa TRUPUL
IZOLAT M17- FAZANARIE – racord alimentare PTA 20/0,40 kv – FAZANARIE- pe langa RELEUL
CN ACN - racord alimentare PTA 20/0,40 kv RELEU CN ACN - spre NORD pana la iesirea din UAT
Murfatlar spre UAT Poarta Alba.
• LEA 20 kv 4207 dupa traseul comun cu LEA 20 kv 4206 - traseu propriu in lungime L=5.571 ml
din care: - L=3.452 ml, spre EST prin Padurea Murfatlar - DC 27- racord alimentare PTA 20/0,40 kv
Sursa Siminoc - racord alimentare PTCZ 20/0,40 kv SC UG – iese din PTCZ 20/0,40 kv SC UG –
racord alimentare PTA 20/0,40 kv Sursa Basarabi II – racord alimentare PTCZ 20/0,40 kv PORT
Basarabi - iese din PT 20/0,40 kv PORT Basarabi – spre NORD – racord in lungime L=255 ml
alimentare PTA 20/0,40 kv TRUP M9 si TRUP M10 – FERMA 5-6 LOT 1+ LOT 2-continuua +
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L=1.864 ml spre NORD pana la iesire din UAT Murfatlar spre UAT Poarta Alba – schimba traseul spre
VEST- NORD/VEST intra din nou in UAT Murfatlar se intersecteaza cu celalalt circuit LEA 20 kv
4207 si iese din UAT MURFATLAR spre UAT Poarta Alba.
- LEA 20 KV 4509 strabate teritoriul UAT Murfatlar pe un traseu in lungime de Ltotal=2.059 ml, din
care: de la NORD intrare in UAT Murfatlar din UAT Poarta Alba, spre SUD - cu racord in lungime de
L=741 ml la PTA 20/0,40 kv TRUP IZOLAT M4 – PUNCT TURISTIC - spre SUD si VEST pana la
limita UAT Murfatlar cu UAT Poarta Alba.
Toate Liniile Electrice Aeriene (LEA) de 20 kv avand constituita zona/culoarul de protectie de 24
m, marcate/trasate de-a-lungul retelelor LEA 20 kv, pot fi vizualizate pe: “Plansa 1.a.2. de Incadrarea
in Teritoriul UAT Murfatlar- Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica majora”, „Plansa
4.1.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica - Murfatlar- Telefonie, Tv, Alimentare
cu energie electrica” si „Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica Siminoc- Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr.
80/2014.
Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru LEA si LES 20 kv(vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5.,
pct. 3.11.5.4.-I, lit. b, alin. 2), pag. 286-287)

2.9.4.3. Posturi de transformare:
Posturi de Transformare 20/0,40 kv aeriene PTA si in cabina zidita PTCZ
Pe teritoriul intravilan si extravilan existent/propus conform PUG – proiect nr. 80/2014 pentru
UAT Murfatlar, exista o serie de Posturi de Transformare Aeriene tip PTA 20/0,40 kv montate pe stalpi
sau in Cabina Zidita pe sol de tipul PTCZ 20/0,40 kv care transforma energia electrica din medie
tensiune (20 kv) in joasa tensiune (0,40 kv) si prin intermediul Retelei electrice de distributie de joasa
tensiune (0,40 kv) asigura alimentarea cu energie electrica a tuturor punctelor de consum din UAT
Murfatlar.
Posturile de transformare sunt identificate cu INDICATIV( DENUMIRE) dupa locatia acestora
(ex: PTA ARMATA, PTA NICHITA STANESCU, PTA GARA, … etc. respectiv PTCZ BLOC A 10,
PTCZ APE UZATE, PTCZ CRETA, .. etc) si au fost prezentate la Art. 2.9.4.2, punctul. “Linii electrice
de transpot de medie tensiune aeriene de tip LEA 20 kv si subterane de tip LES 20 kv, functie de
racordul acestora la liniile electrice de medie tensiune incepand de la INDICATIVUL 4200 pana la
4208, astfel:
- Posturi de Transformare Aeriene (PTA) 20/0,40 kv, in numar total de 33 din care 3 sunt dezafectate,
identificate astfel: cu racord din LEA 20 kv- 4200 – 4201: PTA- Lotizari POZ 3 Basarabi; PTA Ferma
1-2; PTA Atelier Mecanic; PTA Nichita Stanescu; PTA Bloc D3; racord PTCZ Bloc C5; PTA Armata
(vezi G-ral Milea nr.4); PTA Nicolae Balcescu; PTA Gara; cu racord din LEA 20 kv – 4202- 4208: PTA
SC Bovis Siminoc; PTA Star Imperium Siminoc; PTA Siminoc (str. Cultelor); PTA Viforului Siminoc;
PTA dezafectat SPP – 2 (Trip S9 Siminoc); PTA dezafectat SPP 8-9 (Trup S8 Siminoc); cu racord din
LEA 20 kv 4203-4204: PTA Marina; PTA Poligon; cu racord din LEA 20 kv 4205- 4206: PTA Ferma 4
(Trup M 15 Murfatlar); PTA UM Depozite; PTA ANL; PTA Bufet; PTA Bisericute; PTA CN A.C.N.;
PTA Repompare (Sistem irigatii Valea Seaca); PTA Fabreica de paine (SC DUO T-H); PTA Teltomat;
PTA Ferma 2 dezafectat (SC Murfatlar Romania SA); cu racord din LEA 20 kv 4206- 4207: PTA
Basarabi Padure; PTA Fazanerie; PTA Releu CN A.C.N.; PTA Sursa Siminoc; PTA Sursa Basarabi II;
PTA Ferma 5-6; PTA Punct Turistic, respectiv
- Posturi de Transformare in Cabina Zidita (PTCZ) 20/0,40 kv, in numar total de 17, identificate astfel:
cu racord din LEA/LES 20 kv 4200- 4201: PTCZ Sursa apa Basarabi I; PTCZ IAS; PTCZ Bloc C5;
PTCZ Crama Murfatlar; PTCZ Armata (G-ral V. Milea nr. 6); PTCZ Armata (G-ral V. Milea nr.2);
PTCZ Bloc A 2; PTCZ Ape Uzate; PTCZ Centrala Termica; PTCZ Bloc A10; PTCZ ICHV (Statiunea
SCDVV); PTCZ Crama Veche; cu racord din LEA/LES 4203-4204: PTCZ Parcare Autostrada A2;
PTCZ Centru Interventie Autostrada A 2; cu racord din LEA/LES 4205- 4206: PTCZ Creta + un racord
catre PTCZ Ape Uzate; cu racord din LEA/LES 4206- 4207: PTCZ SC U.G. Basarabi; PTCZ Portul Basarabi.
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Amplasamentele fiecarui Post de transformare 20/0,40 kv fie PTA su PTCZ din intravilanul si
extravilanul orasului Murfatlar si satului Siminoc sunt explicate in detaliu la Cap. 2.9., Art. 2.9.4., pag. 113.
Zonele de protectie tehnice de protectie pentru Posturile de transformare PTA si PTCZ de 20 kv
(vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. b, alin. 3) si alin. 4), pag. 287)

2.9.4.4. Reteaua electrica de distributie
Retelele electrice de distributie existente la nivelul UAT Murfatlar;
Reţelele electrice de joasă tensiune, supraterane de tip LEA 0,40 kv, din cele doua localitati
Murfatlar si Siminoc au o lungime de circa L=40,6 km, iar reţelele electrice de joasă tensiune, subterane
de tip LES 0,40 kv, au o lungime de circa L=4,0 km.
Categorie

Număr
- buc. -

Stâlpi de susţinere a corpurilor de iluminat
Stâlpi aferenţi reţelei
Post transformare

540
900
8

Retelele electrice de distribiutie existente in VATRA M1 si Trupurile Alipite de intravilan Murfatlar
propus conform Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014) sunt in majoritate aeriene de tipul LEA0,40 kv
doar in zona Blocurilor de locuinte fiind subterane de tipul LES 0,40 kv.
Retelele electrice de distributie din localitatea Murfatlar, in lungime totala de circa Ltotal=
24,700 km, asigura alimentarea cu energie electrica a tuturor punctelor de consum din VATRA propusa a
orasului Murfatlar, precum si alimentarea cu energie electrica a tuturor Trupurilor Alipite VETREI (M1.)
aferente localitatii Murfatlar cu exceptia acelora care au foste dezafectate/debransate. Retelele electrice
de distributie cuprind practic toata trama stradala a localitatii mai putin zonele unde se propun
infiintari/extinderi de Retele electrice pe strazile din CARTIERUL REZIDENTIAL cu DOTARI PUZ –
proiect nr.20/2014, strazile din PARCUL TEHNOLOGIC FOTOVOLTAIC si FERMELE
AGROZOOTEHNICE PUZ – proiect nr. 23/2014 si strazile din ZONA INDUSTRIALA (vezi: str.
Minerului partial, str. Industriala 1 si Industriala 2) unde desi exista retele electrice se propun
exinderi/modernizari/reabilitari de retele (vezi propuineri proiecte la Cap. 3.9., Art. 3.9.4., pct. 3.9.4.2.,
pag. 247-248 si Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
Retelele electrice de distributie din Trupurile Izolate existente si propuse aferente intravilan Murfatlar
conform Actualizare PUG- proiect nr. 80/2000:
Trupurile Izolate existente de la M2 pana la M25, aferente Murfatlar sunt alimentate cu energie
electrica printr-o retea electrica aeriana de joasa tensiune de tip LEA 0,40 kv in lungime totala de circa
L= 2,50 km cu exceptia Trupurilor M 13 si M 15 care sunt debransate de la retea, a trupului M 18
alimentat cu energie electrica prin bransament propriu din PTA 20/0,40 kv SP BASARABI PADURE, a
Trupului M 19 alimentat cu energie electrică prin bransament propriu de la Trupul M 18 si a Trupului M
20 care are bransament propriu prin retea LES 0,40 Kv din PTA 20/0,40 kv BISERICUTE.
Trupurile Izolate aferente Murfatlar propuse pentru introducere in intravilan prin Actualizare
PUG:
- TRUP IZOLAT „M26” - LOCUINTE SEZONIERE cu S= 0,6000 Ha, din care in prezent o locuinta,
singura existenta, este racordata deja la reteaua de alimentare cu energie electrica.
Analizand situatia existenta pentru Trupul Izolat M26 s-a propus Extinderea/infiintarea unei
retele de alimentare cu energie electrica pe str. Portului(DC 27) racordata la reteaua existenta, astfel incat
sa fie asigurat consumul pentru intregul Trup izolat M 26 (vezi propuneri proiecte la Cap. 3.9., Art.
3.9.4., pct. 3.9.4.2., pag. 249 si Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
- TRUP IZOLAT „M27”- FERMA GEGIU, S= 0,97545 Ha are realizat bransament energie electrica
individual din PTA 20/0,40 kv BASARABI PADURE (TRUPUL M 19- SP BASARABI PADURE).
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Retelele electrice de distributie existente in VATRA S1 intravilan Siminoc propus conform Actualizare
PUG – proiect nr. 80/2014
Retelele electrice de distributie din localitatea Siminoc sunt in lungime de circa Ltotal= 12,650
km si asigura alimentarea cu energie electrica a tuturor punctelor de consum din VATRA propusa a
satului Siminoc. Retelele electrice de distributie cuprind aproape toata trama stradala a localitatii mai
putin zonele unde se propun infiintari/extinderi de retele din TRUP ALIPIT „S5”- LOTIZARI
CANADIAN – conform PUZ – proiect nr. 21/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT
(C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT, STATIE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI
SPATIU COMERCIAL, strazile din LOTIZARI INDIVIDUALE SIMINOC POZITIILE „B”, „C”, „D”
si „E” P.U.D.- proiect 22/1994 alipite deja Vetrei satului Siminoc prin PUG – proiect nr. 3/2000 si
mentinute prin Actualizare PUG- proiect nr. 80/2014.
Retelele electrice de distributie din Trupurile Izolate/Alipite existente si propuse din intravilanul satului
Siminoc conform Actualizare PUG- proiect nr. 80/2000:
Trupurile Izolate existente de la S2 pana la S25, aferente Siminoc sunt alimentate cu energie
electrica printr-o retea electrica aeriana de joasa tensiune de tip LEA 0,40 kv in lungime totala de circa
L= 0,75 km cu exceptia Trupurilor S 5 care este bransat de la retea, a trupului S6 care nu a avut si nu are
bransament pentru alimentare cu energie electrica, a Trupului S7 alimentat cu energie electrica prin
bransament propriu din Statia de Transformare 110 kv si a Trupurilor S8, S9 si S10 debransate de la
reteau de alimentare cu energie electrica si a Trupului S 11 care are bransament propriu PTA 20/0,40 kv
COMPLEX ZOOTEHNIC SIMINOC.
- TRUP IZOLAT „S3” FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA” introdus in intravilan conform
PUZ – proiect nr. 20/2006 pentru FABRICA NUTRETURI- ABATOR PASARI, DEPOZIT,
LOCUINTA DE SERVICIU si HALE CRESTERE PUI nu este alimentat cu energie electrica. In
conformitate cu prevederile PUZ TRUPUL IZOLAT S3 va fi alimentat in sistem individual printr-un
Post de transformare PTA 20/0,40 kv racordat direct la LEA 4203 ce trece prin incinta Trupului.
- TRUP ALIPIT (ANEXA) „FERMA DUMITRESCU” nu este necesara infiintarea unei Retele de
alimentare cu energie electrica, deoarece este racordat la reteua existenta pe str. Izvor din vecinatate.
- TRUP AIPIT „CARTIER LOCUINTE SOLA A 107” propus pentru extinderea intravilanului satului
Siminoc prin Actualizare PUG - proiect nr. 80/2014 va fi analizat prin PUZ pentru Infiintarea Cartierului
in SOLA A 107 si prin documentatia de urbanism, în functie de avizele obtinute se va stabili modalitatea
de alimentare cu energie electrica.
Toate Retelele electrice de distributie pentru alimentare cu energie electrica propuse in
VATRA (M1 si S1) si respectiv in TRUPURILE IZOLATE (M2..., si S2...) aferente localitatilor
Murfatlar si Siminoc strabilite prin Actualizare PUG, pot fi vizualizate pe: „Plansa 4.1.2. Reglementari
Echipare Telecomunicatii Energie Electrica - Murfatlar- Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”
si „Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica - Siminoc- Telefonie, Tv,
Alimentare cu energie electrica”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Liniile LEA si LES de joasa tensiune (0,40 kv)
(vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. c, alin. 1), pag. 287-288)

2.9.4.5. Iluminatul public
(Vezi in completare cu prevederile Art. 2.9.9. Iluminatul public)
Retelele de iluminat public in localitatea Murfatlar cuprind toata trama stradala a localitatii mai putin
zonele/strazile precizate la Atr.2.9.4., pct. 2.9.4.4., pag. 124-125 unde s-au propus infiintari sau extinderi/
reabilitari de retele pentru alimentare cu energie electrica. Odata cu infiintarea/extinderea/reabilitarea
retelelor de alimentare cu energie electrica se vor prevede si retele de iluminat public pe toate strazile
enumerate la la Cap. 3.9., Atr.3.9.4., pct.3.9.4.2., pag. 247-249 si Tabel propuneri de investiţii de la Cap.
4.5., Art. 4.5.3., pag. 361. Tabelul cu stalpi aferenti localitatii Murfatlar (vezi la pct. 2.9.4.4., pag. 124).
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In prezent (Ref. aprile 2018) se realizeaza modernizarea iluminatului public prin montarea de lampi
economice cu leduri.
Retelele de iluminat public in localitatea Siminoc cuprind toata trama stradala a localitatii mai putin
zonele/strazile precizate la Atr.2.9.4, pct. 2.9.4.4., pag. 125, unde s-au propus infiintari sau extinderi de
retele de alimentare cu energie electrica. Odata cu infiintarea/extinderea retelelor de alimentare cu
energie electrica se vor prevede si retele de iluminat public pe toate strazile enumerate la Cap. 3.9.,
Art. 3.9.4., pct. 3.9.4.2., pag. 248-249 si Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361.
Tabelul aferent localitatii Siminoc. In prezent (Ref. aprile 2018) se realizeaza modernizarea iluminatului
public prin montarea de lampi economice cu leduri.
Zonele de protectie pentru Iluminatul public, cioncid cu Zonele de protectie pentru Liniile LEA si LES de
joasa tensiune (0,40 kv) (vezi LEA si LES 0,40 kv de la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. d, pag. 288)
2.9.4.6. Analiza critica a situatiei existente/ disfunctionalitati
Reteaua electrica de transport energie electrica este costituita din :
- Retele electrice de transport de inalta tensiune de tip LEA 110 kv si anume:
LEA 110 kv PALAS SUD- CET PALAS trece prin extravilan cu exceptia zonei Parcului Fotovoltaic
unde culoarul de protectie de 37 m strabate zona propusa pentru intravilan.
- Retele electrice de transport de medie tensiune de tip LEA 20 kv si LES 20 kv si anume:
LEA 20 KV 4200 + 4201 trec prin intravilanul localitatii Murfatlar, iar datorita zonelor de protectie
(culoarul de 24 m latime) se afecteaza dreptul de construire prin restrictiile si chiar interdictiile pe care le
impun, fapt care duce la imposibilitatea utilizari in conditii normale ale proprietatilor respective.
LEA 20 KV 4202 + 4208 trece prin intravilanul localitatii Siminoc, iar datorita zonelor de protectie
(culoarul de 24 m latime) se afecteaza dreptul de construire prin restrictiile si chiar interdictiile pe care le
impun, fapt care duce la imposibilitatea utilizarii in conditii normale ale proprietatilor respective.
LEA 20 KV 4203+ 4204 trece prin Trupul Izolat “S3 FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA”
introdus in intravilan conform PUZ – proiect nr 20/2006 pentru FABRICA NUTRETURI - ABATOR
PASARI, DEPOZIT, LOCUINTA DE SERVICIU si HALE CRESTERE PUI, iar datorita zonelor de
protectie (culoarul de 24 m latime) se afecteaza dreptul de construire prin restrictiile si chiar interdictiile
pe care le impun fapt care duce la imposibilitatea utilizarii in conditii normale a proprietatii respective.
LEA 20 KV 4205 trece prin intravilanul localitatii Murfatlar, iar datorita zonelor de protectie (culoarul de
24 m latime) se afecteaza dreptul de construire prin restrictiile si chiar interdictiile pe care le impun fapt
care duce la imposibilitatea utilizarii in conditii normale ale proprietatilor respective.
LEA 20 KV 4206 + 4207 trece prin intravilanul localitatii Murfatlar, iar datorita zonelor de protectie
(culoarul de 24 m latime) se afecteaza dreptul de construire prin restrictiile si chiar interdictiile pe care le
impun fapt care duce la imposibilitatea utilizarii in conditii normale ale proprietatilor respective.
Reteaua electrica de distributie
Lipsa retelelor electrice de distributie pentru alimentarea cu energie electrica a terenurilor introduce in
intravilan vezi CARTIER REZIDENTIAL cu DOTARI; PARC TEHNOLOGIC FOTOVOLTAIC SI
FERME AGROZOOTEHNICE; LOTIZARI SIMINOC POZITIILE „B”, „C”, „D” si „E” si TRUPUL
IZOLAT “S3 FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA” introdus in intravilan conform PUZ –
proiect nr 20/2006 pentru FABRICA NUTRETURI - ABATOR PASARI, DEPOZIT, LOCUINTA DE
SERVICIU si HALE CRESTERE PUI.
Subdimensionarea retelelor existente de alimentare cu energie electrica, cum este cazul la TRUP ALIPIT
„S5”- LOTIZARI CANADIAN – conform PUZ – proiect nr. 21/2006 INTRODUCERE IN
INTRAVILAN TRUP IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT, STATIE DISTRIBUTIE
COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL, ZONA INDUSTRIALA a orasului Murfatlar.
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2.9.5 Telecomunicatii
2.9.5.1. Telefonie si posta
- Conform Aviz SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A. nr. 1147 din 22-09-2017, cu
valabilitatea prlungita in 25-06-2020, Avizului SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE
(“STS”) nr. 13526 din 08-04-2020 si Avizului SC ORANGE ROMANIA SA nr. 1339/1312 din 28-042016 in teritoriul Murfatlar se constata:
- Instalatiile/retelele de telefonie (Tc) existente in intravilanul si extravilanul U.A.T. Murfatlar propus
prin Actualizare PUG. Instalatiile de telefonie ale SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A
nu au fost prezentate/trasate pe Plansa 4.1.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica –
Murfatlar - Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica” si „Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare
Telecomunicatii Energie Electrica – Siminoc - Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”, aferente
Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014 deoarece operatorul de telefonie nu le-a comunicat odata cu
transmiterea avizului motivand ca la Scara (1:5000) (scara Planurilor aferente PUG) nu se pot prezenta.
Din datele prezentate in Aviz, localitatea Murfatlar dispune de o Centrală telefonică automată
digitală, cu ieşire la interurban, de la care sunt preluaţi şi abonaţii localităţii Siminoc. Centrala telefonică
este interconectată la reţeaua naţională prin cablu fibră optică Constanţa – Murfatlar – Medgidia –
Cernavodă– Bucureşti. Reţeaua de telefonie locală este formată din instalaţii executate fie în săpătură, la
adâncimea de 0,8–1,2 m, fie în canalizaţie, la adâncimea de 0,6–1,7 m sau aerian, pe stâlpi ENEL sau RTc.
Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo (vezi la Cap.3.11,
Art.3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. e, alin. 1) si alin 2), pag. 288-289)

- Instalatiile SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE (“STS”). Prin Avizul “S.T.S.” nr.
13526 din 08-04-2020 s-a precizat ca SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE (“S.T.S.”) are in
vedere trei zone poligonale pe teritoriul UAT Murfatlar prezentate pe Plansa 1 Incadrare in Teritoriul Unitatii
Administrativ Teritoriale de Baza conform tabele de coordonate STEREO’70 transmise de catre S.T.S.
Zonele de protectie tehnica/Conditiile pentru Retele/Instalatii de telecomunicatii speciale STS (vezi la
Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. e, alin. 1), pag. 288)

- Instalatia de Cablu fibra optica (Fo) existenta in intravilanul si extravilanul U.A.T. Murfatar propus prin
Actualizare PUG. SC ORANGE ROMANIA SA detine pe teritoriul intravilan si extravilan al UAT
Murfatlar o retea de Cablu Fibra optica (Fo ORANGE) care este pozata subteran si strabate teritoriul
UAT Murfatlar pe lungime de Ltotal=5.285 ml incepand de la NORD, la intrarea din UAT Poarta Alba
- spre SUD pe langa latura de EST a DN 22C – la intersectia cu str. Nichita Stanescu schimba traseul
spre EST - prin str. General Vasile Milea - schimba directia spre SUD pe str. Mihai Eminescu - la
intersectia cu Aleea Nufarului schimba traseul spre EST pana la str. Viilor unde schimba traseul spre
SUD pana la DN3 (str. Calea Bucuresti)- traverseaza DN3 - schimba directia spre EST pe langa latura
de SUD a DN3 (str. Calea Bucuresti) pana la iesirea din UAT Murfatlar spre UAT Valu lui Traian.
FIBRA OPTICA (Fo) ORANGE strabate traseu intravilan Murfatlar pe lungime L=3.837 ml incepand
de la intrare in intravilan (la intersectia DN 22C cu str. Murfatlar) pana la iesirea din UAT Murfatlar..
Conditiile tehnice speciale care trebuie respectate respectiv:
Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de Fibra optica Fo (vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5.,
pct.3.11.5.4.-I, lit. e, alin. 2), pag. 288-289)

- Posta si serviciul Postal existent(a) in intravilanul localitatii Murfatlar propus prin Actualizare PUG,
functioneaza intr-o cladire comuna cu Centrala telefonica automata digitala (Tc) situata pe str Calea
Bucuresti nr. 40 si asigura serviciile postale pentru cele doua localitati componente (orasul Murfatlar si
satul apartinator Siminoc) si chiar pentru localitatile invecinate cu orasul Murfatlar.
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2.9.5.2. Radio/ Televiziune/ Internet
- Instalatiile/retelele de televiziune prin cablu si internet existente in intravilanul si extravilanul U.A.T.
Murfatar propus prin Actualizare PUG. Instalatiile de televiziune prin cablu si de internet, respectiv
serviciul de televiziune prin cablu si de Internet, apartin si sunt asigurate de catre operatorul privat SC
RCS&RDS S.A. Prin avizul SC RCS&RDS S.A. nr. 2841 din 06-04-2020, societatea precizeaza ca
detine instalatii de telecomunicatii (televiziune prin cablu si internet) pe teritoriul UAT Murfatlar.
Retelele televiziune prin cablu si internet din localitatea Murfatlar sunt in general de tipul aerian.
Retelele televiziune prin cablu si internet cuprind toata trama stradala a localitatii mai putin zonele unde
nu exista retele de alimentare cu energie electrica unde locuitorii folosesc in general Antene prin Satelit.
- Prin Aviz Operatorul SC RCS&RDS S.A cere respectarea unor conditii prezentate:
Zonele de protectie tehnica pentru Instalatiile/retelele de televiziune prin cablu si internet (vezi la
Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. f, alin. 1), pag. 289)

- Instalatiile/retelele de televiziune prin cablu si internet existente in intravilanul localitatii Siminoc,
propus prin Actualizare PUG. Instalatiile de televiziune prin cablu si de internet, din localitatea Siminoc
sunt numai de tipul aerian. Retelele de televiziune prin cablu si internet cuprind toata trama stradala a
localitatii mai putin zonele unde nu exista retele de alimentare cu energie electrica.
In zonele in care nu exista retele/instalatii de televiziune prin cablu si de internet locuitorii
folosesc Antene prin satelit de la operatori privati.
Instalatia/reteaua de cablu fibra optica (Fo ORANGE), Centrala telefonica automata cu
Posta existente in VATRA (M 1) a localitatii Murfatlar propusa prin Actualizare PUG, pot fi
vizualizate pe: „Plansa 4.1.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica - MurfatlarTelefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”, aferenta Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo (vezi la Cap.3.11,
Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. e, alin 2), pag. 288-289)

2.9.5.3. Analiza critica a situatiei existente/ disfunctionalitati
- Instalattile/Retelele de telefonie, Instalatiile/retelele de televiziune prin cablu si internet existente in
intravilanul localitatilorMurfatar si Siminoc propus prin Actualizare PUG. Instalatiile de telefonie,
Instalatiile/Retelele de televiziune prin cablu si de internet, existente in localitatea Murfatlar de tipul
aerian creaza disconfort urbanistic si in multe cazuri chiar impedica realizarea unor lucrari la celelalte
retele de infrastructura urbana.
2.9.6 Alimentarea cu energie termica
2.9.6.1 Alimentarea cu energie termica
Alimentarea cu energie termica a imobilelor situate in intravilanul (VATRA M1 + TRUPURILE M2÷ M27)
localitatii Murfatlar propus prin Actualizar PUG.
Alimentarea cu energie termica a tuturor imobilelor situate in intravilanul localitatii Murfatlar se
realizeaza in sistem local in principal cu sobe cu combustibil solid sau Centrale termice individuale..
In cazul institutiilor publice cum ar fi: Primaria, Politia, Liceul Teoretic, Scoala generala nr. 2, Scoala
generala Siminoc, Gradinita nr. 1 si nr. 2, Gradinita din Siminoc, Salile de Sport, Clubul Casei de
Cultura, Bisericile; serviciilor de interes public: Dispensar Uman, Centrul de interventie, Dispensar
Veterinar, etc.; agenti economici/comerciali: Complex Comercial, Sediile unor agenti comerciali; alte
destinati: Blocurile ANL Stadion si ANL Cuza etc. utilizeaza pentru incalzire Centrale Termice
Individuale electrice, cu combustibil tip CLU, Gaz Lichefiat sau combustibil solid. Dupa datele statistice
energia termica in UAT Murfatlar este asigurata prin existenţa unor Centrale termice locale realizate
după anul de 1990. Vechile centrale termice au fost desființate astfel:
 În anul 1990 – existau 15 centrale termice, dintre care 3 alimentau ansamblurile de blocuri, 6
serveau clădiri independente, iar 6 aparţineau unor incinte grupând construcţii diverse inclusiv
întreprinderi.
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În anul 2000 funcţionau doar 9 dintre cele 15 centrale termice, dintre care 4 aparţineau clădirilor
independente, 2 aparţineau complexelor de vinificaţie, alte 2 serveau unităţile speciale, iar 1
dintre ele era atribuită fabricii de cretă.
ansamblurile de blocuri, au adoptat soluţii improvizate, care au sporit starea de disconfort din
rândul locatarilor, au afectat aspectul clădirilor și chiar și starea fizică generală a acestora.
În aceeaşi perioadă s-au proiectat 2 centrale termice pentru şcolile din oraş şi s-a montat o
centrală în unul dintre fostele blocuri IAS,
locuinţele individuale din oraş, locuinţele în blocuri P + 1-3 din zona centrală, dotările şi clădirile
din trupurile izolate sunt încălzite cu sobe, şi utilizează lemnul drept combustibil.
Procentul în care locuinţele din oraşul Murfatlar sunt dotate cu încălzire centrală este de 23,1%.
Evoluţie descendentă .
Energia termică distribuită (Gcal) în oraşul Murfatlar, în perioada 1993-2012

Sursa: Institutul Național de Statistică. Baza de date TEMPO Online (2014).
Se poate menţiona unul dintre proiectele realizate deja în oraşul Murfatlar, şi anume „Înlocuirea
sistemului de încălzire clasic cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse regenerabile la Şcoala cu
clasele I-VIII ’’Adrian V. Rădulescu’’.
Obiectivul acestui proiect a fost îmbunătăţirea calităţii aerului, apei, solului prin reducerea
gradului de poluare a sistemelor clasice de încălzire şi obţinerea de apă caldă menajeră, precum şi
stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.
Alimentarea cu energie termica a imobilelor situate in intravilanul (VATRA S1 + TRUPURILE S2÷
S11) localitatii Siminoc propus prin Actualizar PUG. se realizeaza aproape in totalitate cu sobe cu
combustibil solid. Exista unele cazuri cum sunt: Scoala Generala, Gradinita, Biserica unde incalzirea se
realizeaza cu Centrale individuale.
In 2017 a fost dat in folosinta Blocul ANL Cuza care a fost proiectat si realizat cu izolatie
termica si dotat cu Panouri solare pentru prepararea apei calde si aport la caldura ceea ce ofera
locatarilor un confort sporit in comparatie cu celelalte blocuri existente.
Centralele termice individuale existente in intravilan (VATRA M1 + TRUPURILE M2÷
M27) a localitatii Murfatlar si (VATRA S1 + TRUPURILE S2÷ S11) a localitatii Siminoc,
propusa prin Actualizare PUG, pot fi vizualizate pe: „Plansa 4.1.3. Reglementari Echipare Energie
Termica, Gaze Naturale si Produse Petroliere - Murfatlar- Alimentare cu energie termica, Gaze naturale,
Retele fluide petroliere” si „Plansa 4.2.3.Reglementari Echipare Energie Termica, Gaze Naturale si
Produse Petroliere – Siminoc - Alimentare cu energie termica, Gaze naturale, Retele fluide petroliere”,
aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
2.9.6.2. Analiza critica a situatiei existente/disfunctionalitati
Instalatiile pentru producerea si Alimentarea cu energie termica a imobilelor situate in intravilanul
orasului Murfatlar si satului Siminoc sunt in marea majoritate vechi si poluante.
De asemenea, un alt aspect il constituie vechimea si calitatea fondului construit, majoritatea cladirilor in
special a blocurilor a fost realizata inainte de 1990 si prezinta pirderi mari de caldura ceea ce conduce la
un consum mare de combustibil pentru compensarea pierderilor. Sporadic au mai fost facute izolatii
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termice si s-au montat geamuri termopan care au mai redus din pierderi, dar pentru ca nu a fost facuta o
reabilitare termica in sensul legii (referitor la blocurile de locuinte colective) nu au fost obtinute mari
beneficii. Se impun masuri imediate pentru reabilitarea in special a blocurilor de locuinte colective si a
cladirilor publice.
2.9.7. Alimentare cu gaze naturale/ Retele transport produse petroliere
2.9.7.1. Alimentarea cu gaze naturale
- Alimentarea cu gaze naturale a imobileleor situate in intravilanul (VATRA M1 + TRUPURILE M2÷ M27)
localitatii Murfatlar propus prin Actualizar PUG.
Localitatea Murfatlar nu dispune de sistem de distribuţie a gazelor naturale fiind deficitară la
nivelul întregii Zone Metropolitane Constanţa.
Unul din obiectivele principale ale strategiei locale este şi racordarea la reţeaua de alimentare cu
gaze naturale. In prezent, se afla in faza de analiza/studiu un proiect pentru „INFIINTARE
DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN LOCALITATEA MURFATLAR” pentru un numar de 1390 de
imobile individuale, 2110 apartamente, 73 agenti economici, 19 institutii publice si 3 zone industriale.
Reteaua de distributie se propune a se realiza cu conducte de polietilena tip PEHD pe lungimea de
25.471 km ocupand definitiv suprafata totala de 26929 mp si temporar suprafata de 40114 mp. Dupa
finalizarea Studiului urmeaza sa se faca demersurile legale pentru concesionarea serviciului de furnizare
gaze naturale.
Conform Aviz SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE
“TRANSGAZ” SA MEDIAS nr. 21282/642 din 19-05-2016, mentinut prin Adresa 17133/19.03.2020,
teritoriul extravilan al UAT Murfatlar , in extremitatea de VEST, este strabatut de conducte de Tranzit
apartinand TRANSGAZ, si anume:
- Conducta DN 1200 GAZE NATURALE (TRANZIT T2) care strabate teritoriul extravilan al UAT
Murfatlar pe lungime de Ltotal=4.465 ml incepand de la NORD, la intrarea din UAT Medgidia - spre
SUD, pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Ciocarlia.
- Conducta DN 1200 GAZE NATURALE (TRANZIT T3) strabate teritoriul extravilan al UAT
Murfatlar pe lungime de Ltotal=5.105 ml incepand de la NORD, la intrarea din UAT Medgidia in UAT
Murfatlar - spre SUD, pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Ciocarlia.
- Alimentarea cu gaze naturale a imobileleor situate in intravilanul (VATRA S1 + TRUPURILE S2÷ S11)
localitatii Siminoc propus prin Actualizar PUG.
Localitatea Siminoc nu dispune de sistem de distribuţie a gazelor naturale fiind deficitară la
nivelul întregii Zone Metropolitane Constanţa.
Conductele DN 1200 Gaze Naturale (TRANZIT T2) si DN 1200 Gaze Naturale (TRANZIT
T3) avand constituit(a) distanta/culoarul de protectie de 200 m, marcate/trasate de-a-lungul
conductelor, pot fi vizualizate atat pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII
ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZA pe: “Plansa 1.a.3. Incadrarea in Teritoriul UAT
Murfatlar- Reglementari Alimentare cu energie termica, Gaze naturale, Retele fluide petroliere Majore”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
Zone/Culoare tehnice si conditii de protectie pentru Conductele de gaze naturale ale SC TRANSGAZ SA
(vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. g, alin. 1), pag. 289-290)

2.9.7.2. Retele de transport produse petroliere
Retele de transport fluide petroliere
- Retelele PETROTRANS de transport fluide petroliere situate in extravilanul si partial in intravilanul
(VATRA M1) a localitatii Murfatlar propus prin Actualizare PUG.
U.A.T. Murfatlar este strabatut(a) in principal in extravilan si partial in intravilan (VATRA M1) de
Retelele/conductele PETROTRANS de transport produse/fluide petroliere, astfel:
Conform Aviz SC PETROTRANS S.A. Ploiesti nr. 086/09.05.2016, teritoriul UAT Murfatlar
este strabatut de Conducte de transport Produse/Fluide petroliere apartinand PETROTRANS si anume:
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- Conducta “M” PETROTRANS DN 10” FLUIDE PETROLIERE strabate teritoriul UAT Murfatlar pe
lungime de Ltotal=6.429 ml incepand de la NORD la intrarea din UAT Poarta Alba - spre SUD-ESTiese din UAT Murfatlar spre UAT Poarta Alba - intra din nou in UAT Murfatlar, prin NORD - in
intravilan SURSA de APA BASARABI I – iese din intravilan si schimba traseul spre SUD-EST prin
zona plantatiilor de vita de vie – trece pe la NORD de CRAMA Murfatlar - inainte de TRUPUL
IZOLAT M7 FERMELE 1-2 schimba traseul spre SUD apoi in dreptul strazii Murfatlar schimba traseul
spre EST pana la limita UAT dupa care schimba din nou traseul spre SUD paralel cu limita UAT pana la
iesirea din UAT Murfatlar spre UAT Valu lui Traian.
- Conducta “B” PETROTRANS DN 10” FLUIDE PETROLIERE strabate teritoriul extravilan al UAT
Murfatlar pe lungime de Ltotal=653 ml incepand de la VEST intrarea in UAT Murfatlar, din UAT
Poarta Alba, prin TRUPUL IZOLAT M14- FERMA 3 spre EST pana la iesirea din UAT Murfatlar si
intrarea in UAT Valu lui Traian.
Conductele PETROTRANS “B” DN 10” si “M” DN 10”avand constituit(a) zona/culoarul de
protectie de cate 10 m de o parte si de alta a generatoarelor conductelor, marcate/trasate de-a-lungul
conductelor, pot fi vizualizate atat pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII
ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZA; Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE
MURFATLAR, cat si in detaliu pe: “Plansa 1.a.3. Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar - Reglementari
Alimentare cu energie termica, Gaze naturale, Retele fluide petroliere - Majore” si „Plansa 4.1.3.
Reglementari Echipare Energie Termica, Gaze Naturale si Produse Petroliere - Murfatlar- Alimentare cu
energie termica, Gaze naturale, Retele fluide petroliere, aferente Actualizare P.U.G. – pr. nr. 80/2014.
Zone/Culoare tehnice si conditii de protectie pentru Conductele de transport ale SC PETROTRANS SA
(vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. h, alin. 1), pag. 290-291).

- Retelele CONPET de transport fluide petroliere (titei) situate in extravilanul localitatii Murfatlar
propus prin Actualizare PUG.
U.A.T. Murfatlar este strabatut(a) in extravilan de Retelele/Conductele COMPET de transport
produse/fluide petroliere (Titei), astfel:
Conform Aviz CONPET S.A. nr. 12360 din 01-04-2020 teritoriul UAT Murfatlar este strabatut de
Conducte de transport Titei apartinand CONPET si anume:
- Conducta CONPET Ø 28” TRANSPORT TITEI Constanta – Baraganu, strabate teritoriul extravilan al
UAT Murfatlar pe lungime de Ltotal=554 ml incepand de la VEST intrarea in UAT Murfatlar, din UAT
Poarta Alba, prin latura/extremitatea de SUD a TRUPULUI IZOLAT M14- FERMA 3 spre EST pana la
iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Valu lui Traian.
- Conducta CONPET Ø 20” TRANSPORT TITEI Constanta – Baraganu strabate teritoriul extravilan al
UAT Murfatlar pe lungime de Ltotal=554 ml incepand de la VEST intrarea in UAT Murfatlar, din UAT
Poarta Alba, prin latura/ extremitatea de SUD a TRUPULUI IZOLAT M14- FERMA 3 spre EST pana la
iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Valu lui Traian.
- Conducta CONPET Ø 14” TRANSPORT TITEI Constanta – Baraganu strabate teritoriul extravilan al
UAT Murfatlar pe lungime de Ltotal=554 ml incepand de la VEST intrarea in UAT Murfatlar, din UAT
Poarta Alba, prin latura/extremitatea de SUD a TRUPULUI IZOLAT M14 - FERMA 3 spre EST pana la
iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in UAT Valu lui Traian.
Prin Adresa CONPET S.A. nr. 11618/22.04.2016 au fost solicitate:
- Mentionarea in Memoriul general P.U.G la Situatia Existenta a conductelor de transport titei Ø 14”,
Ø20” respectiv Ø 28” Constanta – Baraganu cu instalatiile aferente.
Conductele CONPET SA, Ø 28”, Ø 20” si Ø 14”, avand constituite zonele/culoarele de
protectie de 10 m de o parte si de alta a generatoarelor conductelor pot fi vizualizate atat pe: Plansa 1
INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZA si in facsimil
“ZONA M4 - TRUPURI IZOLATE) de pe Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE
MURFATLAR, cat si in detaliu pe: “Plansa 1.a.3. Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar - Reglementari

Alimentare cu energie termica, Gaze naturale, Retele fluide petroliere - Majore” si „Plansa 4.1.3.
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Reglementari Echipare Energie Termica, Gaze Naturale si Produse Petroliere – Murfatlar - Alimentare
cu energie termica, Gaze naturale, Retele fluide petroliere, aferente Actualizare P.U.G. – pr. nr. 80/2014,.
NOTA: Desi, aparent Conductele CONPET vin peste suprafata TRUPULUI IZOLAT M 14 trebuie tinut
cont ca din considerente tehnice nu au putut fi desenate/trasate toate la limita Trupului M14, deoarece
la Scara 1: 5000 nu ar mai fi fost vizibile pe Plansa 3.1 si Plansa 4.1.3 iar la Scara 1:25000 cu atat mai mult
(Se stie ca numai o linie de 1 mm grosime pe Plansa la Sc. 1: 5000 acopera 5 m de pe teren)
Zone/Culoare tehnice si conditii de protectie pentru Conductele de transport ale SC CONPET SA
(vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. h, alin. 2), pag. 291)

2.9.7.3. Analiza critica a situatiei existente/ disfunctionalitati
- CONDUCTA “M” PETROTRANS DN 10” FLUIDE PETROLIERE existenta inca dinainte de 1989
ajunge in teritoriul UAT Murfatlar si traverseaza intravilanul localitatii Murfatlar pe la NORD - prin
Incinta SURSEI de APA Basarabi I prezentand pericol in caz de avarie accidentala.
2.9.8 Gospodărie comunală
NOTA: (Acest Capitol se va analiza corelat cu prevederile Studiului/Raportului privind Protectia Mediului, si
prevederile Avizului/Acordului pentru Protectia Mediului)

2.9.8.1. Colectarea desurilor
În oraşul Murfatlar activitatea de colectare, transport şi depozitare a deșeurilor menajere este asigurată
de către un operator licențiat/autorizat conform legii ce are ca activitate prestările de servicii privind
ridicarea şi transportul gunoiului menajer și stradal.
Serviciului Comuntar de Utilităţi Publice din Primăria oraș Murfatlar asigură următoarele servicii:
- curăţarea (măturarea) manuală a trotuarelor, a parcărilor aparţinând domeniului public;
- curăţarea şi decolmatarea rigolelor şi a şanţurilor pluviale;
- execuţia de lucrări ale terenului, plantarea şi întreţinerea spaţiilor verzi, parcurilor precum și
plantarea materialului dendroflorical;
- tunderea pomilor ornamentali şi a gardurilor vii, cosirea manuală şi mecanizată a ierburilor de pe
spaţiile verzi ale oraşului;
- colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide de pe raza oraşului Murfatlar;
- exploatarea și întreținerea iluminatului public;
Sursele de deşeuri din Oraşul Murfatlar sunt: deşeuri menajere provenite de la populaţie şi agenţii
economici, deşeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri.
Compoziţia deşeurilor menajere din oraşul Murfatlar:
- hârtie – 1,3 to
- sticlă – 180 to
- plastic – 82 to
- metale – 48 to
Depozitarea deşeurilor se face într-o stație autorizată conform normelor legale în vigoare situată la
Tortomanu (sau Costinesti). Depozitul de deşeuri a oraşului Murfatlar este situat la distanţă de cca 1,0
km de primele locuinţe, 2 km de centrul oraşului şi 0,5÷1,0 km de Canalul Dunăre – Marea Neagră
singura apă de suprafaţă existentă în zonă si a fost inchis conform Prevederile HG 1470/2004 modificată
și completată prin HG 358/2007 și Ordinul nr. 757/2004. Depozitul de deşeuri al Oraşului Murfatlar se
încadrează în categoria depozitelor mijlocii de deşeuri nepericuloase, deoarece suprafaţa de depozitare
reală este de circa 3 ha, iar deşeurile sunt menajere sau similare celor menajere de la agenţi economici şi
deşeuri inerte (cu deşeuri nepericuloase).Amplasamentul aferent depozitului este localizat în partea de
sud a localităţii (în depozitul steril care a aparţinut fabricii de cretă), la o distanţă de peste 1,0 km de
zona locuită.
Denumire
depozit

Suprafaţa (ha)

MURFATLAR

7,50ha

Cantitateade deşeuri
existentă (mc)

Cantitatea de deşeuri

937.000

1.002.000

existentă la momentul
închiderii (mc)

Suprafaţa
după
închidere
8,2 ha

An
închidere
2015

Sursa: Lucrarea ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa” din POS “ Mediu” 2007-2013
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Închiderea depozitului se face(s-a facut in septembrie 2015) respectând Normativul tehnic privind
depozitarea deşeurilor aprobat prin Ordinul nr. 757/2004.
Conform datelor deţinute, cantitatea de deşeuri menajere colectate din oraşul Murfatlar este următoarea:
Deşeuri

Cantitatea de deşeuri reciclabile colectate - tone2012
2013
Populaţie
3020
3030
Agenţi economici
2952
2953
Parcuri
122
97
Pieţe
49
40
Stradal
108
83
Hârtie, carton
1,3
0,4
Sursa: Lucrarea ,,Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Constanţa” din POS “ Mediu” 2007-2013

Deşeurile periculoase din deşeurile municipale
În oricare gospodărie se găsesc deşeuri cu conţinut de substanţe chimice periculoase care pot pune
în pericol sănătatea oamenilor şi a mediului, prin manipularea, stocarea sau eliminarea necorespunzătoare
(ex. în reţeaua de canalizare sau în curtea gospodăriei). Consecinţele ar putea fi contaminarea apei de
suprafaţă/subterană, posibila rănire a gospodarului sau a operatorului de salubritate şi/sau reprezintă un
mare risc de poluare a sistemului de canalizare. De asemenea, când o serie de substanţe chimice sunt
evacuate în reţeaua de canalizare, vaporii adunaţi ar putea provoca incendii şi explozie în ţevi.
Cantitatea de DEEE- uri colectată în oraşul Murfatlar în anul 2012 a fost de 8,963 tone.
Raportându-ne la o populație de 10.260 locuitori (Recensământ 2011), reiese că în anul 2012 un
locuitor a colectat doar 0,87 kg deşeuri electrice şi electronice. Deşi s-au colectat mai multe deşeuri de
EEE faţă de ceilalţi ani, cantitatea este mult sub media europeană impusă pe locuitor/an. Obligaţia
României de a colecta în fiecare an patru kilograme de deşeuri electrice /DEEE/de către fiecare locuitor
este departe de a fi îndeplinită, întrucât statisticile la nivel naţional arată aceeaşi scădere alarmantă din
2009 şi până în prezent, rata de colectare la nivelul ţării ajungând la 0,9 kg/locuitor.
Obiective pentru dezvoltarea serviciilor de salubrizare şi management al deşeurilor la nivel local:
În prezent, în judetul Constanţa se află în derulare proiectul „Sistemul Integrat de Management al
Deşeurilor în judeţul Constanţa”, finanţat prin POS Mediu 2007-2013.
Proiectul include urmatoarele investiţii:

Colectarea selectivă a deşeurilor

Autovehicule de transfer deşeuri

2 Staţii de transfer (Hârşova şi Deleni)

3 Staţii de sortare (Topraisar, Lumina şi Tortoman)

2 Staţii de tratare mecano-biologică (Lumina şi Tortoman)

Depozit conform de deşeuri 850.000 mc (Tortoman)

Închiderea depozitelor neconforme urbane Hârşova, Techirghiol, Cernavodă, Murfatlar, Medgidia.
În 2013 în Oraşul Murfatlar s-a desfăşurat campania de strângere a gunoaielor menajere din
rezervaţia naturală ,,Fântâniţa”. Voluntari au fost ca de fiecare data, elevii și profesorii tuturor școlilor
de pe raza oraşului, reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţia Mediului Constanţa, reprezentanţi ai Primăriei.
Problemele cu care se confruntă şi Oraşul Murfatlar sunt legate de dorinţa de dezvoltare socială
şi economică, pe de o parte şi menţinerea calităţii vieţii, pe de altă parte. Impactul negativ asupra
mediului şi sănătăţii umane, ca urmare a eliminării deşeurilor prin utilizarea unor metode şi tehnologii
nepotrivite, rămâne o problema ce trebuie rezolvată. De aceea, este absolut necesară implementarea la
nivel local a strategiilor şi programelor din sector, care să cuprindă principalele acţiuni şi responsabilităţi
pentru minimizarea generării deşeurilor, creşterea gradului de reciclare şi reintegrarea lor în natură, în
condiţii ecologice. Zonele de protectie pentru Depozitul de deseuri neconform inchis conf. HG
1470/2004 prin A.C. 24/2013 (vezi la Cap.3.11, Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3.- II, lit. a., alin 1), pag. 285)
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2.9.9. Iluminatul public
Conform legii, serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi
publice şi cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social
general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi
responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.
Legislația naţională răspunde obiectivelor europene comune şi respectă principiile enunţate în directive, prin:
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările
ulterioare
- Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările şi completările ulterioare
- HG nr. 90/2008 privind aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele
electrice de interes public
- Legea nr. 13/2007 a energiei electrice, cu modificările şi completările ulterioare
- HG nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020
- Ordonanţa nr. 22 /2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a
surselor regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Fondului Român pentru Eficienţa Energiei
- Ordonanţa nr. 89/2004 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea eficientă a veniturilor cu
destinaţie specială în sectorul energetic, cu modificările şi completările ulterioare
- O.U.G. nr. 33/2007 privind modificarea şi completarea Legii energiei electrice nr. 13/2007 şi Legii
gazelor nr. 351/2004
- Hotărâre nr. 1428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în
Domeniul Energiei, cu modificările şi completările ulterioare
- HG nr. 553/2007 privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi
autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin HG 540/2004
- HG nr. 890/2003 privind aprobarea Foii de parcurs din domeniul energetic din România
- HG 1007/2004 pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la consumatori
- HG nr. 638 /2007 privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi gaze naturale,
- Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- HG 750 /2008- pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional privind valorificarea resurselor
regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
- Hotărâre nr. 1349/2009 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 718/2008 privind
aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regională durabilă şi reducerea emisiilor şi a
anexei la Hotărârea Guvernului nr. 750/2008 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat regional
privind valorificarea resurselor regenerabile de energie;
- Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse
regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- OG 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor
regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare
- Ordonanţă de urgenţă nr. 88/2011 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
- Legea 139/2010 de modificare şi completare a Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de
promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie;
Starea actuală a serviciul de iluminat public din Murfatlar
Serviciul de iluminat public cuprinde:
 iluminatul stradal-rutier,
 iluminatul stradal-pietonal,
 iluminatul arhitectural,
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 iluminatul ornamental
 iluminatul ornamental-festiv
Sistemul de iluminat public reprezintă ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de
distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi,
instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme,
armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.
Infrastructura de bază mai cuprinde:
- posturi transformare
- stâlpi stradali cu corpuri de iluminat (rutier şi pietonal)
- stâlpi de iluminat pietonal şi/sau ornamental (cu lămpile aferente),
- linii electrice de joasă tensiune (subterane şi/sau aeriene),
- echipamente de comandă (puncte de aprindere), automatizare (senzori „crepusculari”
măsurare a energiei.
- cutii de distribuţie, cutii de trecere, instalaţii de legare la pământ, console, accesorii,
izolatoare, cleme, armături, etc.
Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public din Murfatlar aparţine pe de-o parte S.C. ENEL
DISTRIBUŢIE SA – adica SC E’ DISTRIBUTIE SA operator privat, şi o alta parte, Primăriei oraş Murfatlar.

Reţeaua de iluminat public din Murfatlar este realizată pe stâlpi din beton sau metalici, cu conductor
torsadat şi varianta cu conductoare neizolate ~15%.
Comanda aprinderii iluminatului public este realizată prin puncte de aprindere echipate cu ceasuri
programate manual aprinderea sistemului efectuându-se în mod automat. Toate punctele de aprindere
aparţin Primăriei Murfatlar. Iluminatul este funcţional zilnic, pe toată perioada de noapte.
Iluminatul public stradal se realizează în Murfatlar pentru iluminatul căilor de circulaţie publică, străzi,
trotuare, pieţe, intersecţii, parcări, treceri pietonale, poduri.
Reţeaua electrică de joasă tensiune supraterană de tip LEA 0,40 kv din cele doua localitati Murfatlar si
Siminoc are o lungime de circa L=40,6 km, iar reţeaua electrică de joasă tensiune subterană de tip LES
0,40 kv are o lungime de de circa L=4,0 km.
Categorie
Stalpi de sustinere a corpurilor de iliminat
Stalpii aferenti retelei
Post transformare

Numar
- buc 540
900
8

2.10. Probleme de mediu
NOTA.(La acest capitol trebuie avut in vedere Avizul de MEDIU nr. 5/2019 si Studiul/Raportul pentru protectia Mediuui)
(Acest Capitol contine extrase din: Raportul privind Protectia Mediului, Studiul Geotehnic, Studiul Istoric,
Studiul Istoric-Arheologic si Studiul Infrastructura Tehnico- edilitara, dupa caz.)

2.10.1. Situația existentă
2.10.1.1. Cadrul natural.
a) Relieful (vezi si Cap. 2.2, Art. 2.2.1., pag. 31)
Localitatea Murfatlar se află situată la jumătatea distanţei nord-sud a Dobrogei, pe calea ferată ce leagă
Constanţa de Cernavodă. Oraşul Murfatlar are în componenţă şi satul Siminoc situat la 6 km vest de oraş,
Sunt prezente trei forme de relief distincte: dealuri 80-130 m Basarabi ( Tibișir), Maltezeanu,
Ghermea (movile) 15-80 m Delul Turc Mufrat in (Siminoc), văi principale (Carasu, Siminoc, Şerpelea).
Aşezata pe Valea Carasu localitatea Murfatlar (Basarabi) are la sud dealuri de cretă, cu înălţimi
de 100-105 m, formate din straturi de cretă albă, ce alternează cu straturi subţiri de argilă cenuşie,
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dealuri de pe care în zilele senine se pot vedea colinele şi dealurile din sud-vest spre Adamclisi.
Existenţa dealurilor, văilor fac ca relieful să fie variat, atrăgător privirii.
Din punct de vedere geologic , orasul Murfatlar apartine platformei Dobrogei de Sud , cuprinsa
intre Masivul Dobrogei Centrale ( de care este separat prin falia Capidava – Ovidiu ), Platforma Valaha ,
zona de self a Marii Negre (precontinentul) si frontiera de stat cu Bulgaria. Delimitarea Platformei
Valahe de Platforma Dobrogei de Sud se face in lungul unei fracturi paralele cu Dunarea , dupa care este
inaltata . Dobrogea de Sud prezinta o structura cu trasaturi specifice de platforma, avand un soclu
cristalin, acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate.
b) Conditiile geotehnice (vezi si in Cap. 2.2, Art. 2.2.4., punctele 2.2.4.1., pag. 34 si 2.2.4.2., pag 34-35)
(Extras din STUDIUL GEOTEHNIC- intocmit de catre SC ANA PROIECT DESIGN srl Constanta)
Din punct de vedere geologic, orasul Murfatlar apartine platformei Dobrogei de Sud, cuprinsa intre
Masivul Dobrogei Centrale (de care este separat prin falia Capidava – Ovidiu)
Dobrogea de Sud prezinta o structura cu trasaturi specifice de platforma, avand un soclu cristalin,
acoperit cu o cuvertura groasa de sedimente necutate.
- soclul este alcatuit din gnaise granitice, peste care stau sisturile cristaline mezometamorfice;
- cuvertura sedimentara este reprezentata prin ciclul de sedimentare paleozoic de varsta siluriana si devoniana,
alcatuita litologic din argile negre cu intercalatii calcaroase, gresii cuartoase, marne si marne calcaroase;

- ciclul de sedimentare jurasic- cretacic: in acest ciclu se dezvolta un complex litofacial predominant
carbonatic, reprezentat prin calcare si dolomite;
- ciclul de sedimentare paleogen – miocen superior, reprezentat prin nisipuri verzi glauconitice peste
care stau calcarele organogene;
- in perioada cuaternara platforma Dobrogei de Sud a fost acoperita cu depozite eoliene de tip loess,
care acopere aceasta arie ca o patura aproape continua.
Din punct de vedere geologic, zona studiata se caracterizeaza prin prezenta formatiunilor
sedimentare reprezentate prin stratul de loessuri şi depozite loessoide din pleistocen (argile prafoase de
natura loessoida si argile).
Din punct de vedere geomorfologic, suprafata teritoriului studiat, apartine Podisului Dobrogei de
Sud, subunitatea Podisului Dobrogei de Sud – Podisul Medgidia.
Podisul Dobrogean este un podis tabular, cu interfluvii larg valurite si plane, cu inaltimi medii
cuprinse intre 100m si 200m, care se termina printr-un abrupt catre Dunare si mare. Relieful major are
un pregnant caracter de terasa de abraziune, acoperit de un strat destul de gros de loess. Aceasta terasa
de abraziune coboara in trepte spre S-V, trepte constituite dintr-o serie de interfluvii separate de o retea
hidrografica intermitenta, cu versanti asimetrici, prelungi.
Pantele sunt in general domoale, dar in unele zone eroziunea de adancime este accentuata,
pantele pot depasi 20 – 25%.
Podisul Dobrogei de Sud este un podis structural al carui altitudine absoluta scade de la 200 m pe
dreapta vaii Casimcea, pana sub 50 m in largul culoarului transversal al vaii Carasu (in prezent Canalul
Dunare – Marea Neagra).
c) Conditii Hidrologie (vezi si in Cap. 2.2, Art. 2.2.4., punctele 2.2.4.3., pag. 35-36 si 2.2.4.7., pag. 38)
(Extras din Documentatia pentru obtinerea avizului de Gospodarire a apelor)
Reteaua hidrografica a Dobrogei este formata din: Dunare, raurile interioare podisului, Canalul
Dunare Marea – Neagra, lacuri, ape subterane si Marea Neagra.
In zona localitatii Murfatlar, apele freatice sunt cantonate in depozite cuaternare din luncile
raurilor si in depozite deluvio-pluviale, in loess si depozite loessoide, dar si in calcare. Alimentarea
orizonturilor acvifere se realizeaza pe toata suprafata lor din precipitatii ( reduse cantitativ) si din
condensarea vaporilor de apa in porii rocilor.
Pe teritoriul orasului Murfatlar, organismul fluviatil cu cea mai mare importanta hidrologica
afost Valea Carasu ( tributara Dunarii ), de-a lungul careia s-au format urmatoarele vai administrate de
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A.B.A. „Dobrogea Litoral” (vezi: „Plansa 1b.1. HARTA ZONE DE RISC –cu relief”, pe teritoriul UAT
Murfatlar”, „Plansa 1b.2. HARTA ZONE DE RISC –fara relief”, pe teritoriul UAT Murfatlar”) si anume:

Valea Seaca - paraul Valea Seaca, cod cadastral XV - 1.10.b.12, NR.MF 63752, in lungime de
3,5km, suprafaţa albie minora 1,34 ha, fara debit permanent, este un afluent de pe partea stanga a
Canalului Dunare – Marea Neagra si are un bazin hidrografic de circa 21 km2 format in cea mai mare
parte pe teritoriul comunei Valu lui Traian si partial pe teritoriul localitatii Poiana apartinand de orasul Ovidiu.
Valea Seaca strabate partea/extremitatea de sud a intravilanului orasului Murfatlar, de la intrarea in
localitate, pe langa strada Minerului, printr-un Canal pluvial amenajat inainte de 1990 (denumit Canal
Pluvial Valea Seaca), pana la confluenta cu Deversorul situat la km 23+166 mal stang al C.D.M.N.
Valea Serpelea - paraul Serpelea, cod cadastral XV - 1.10.b.11, NR.MF 63752, in lungime de 5
km, suprafaţa albie minora 2,00 ha, fără a avea debit permanent este un afluent de pe partea dreapta a
Canalului Dunare – Marea Neagra. Valea Serpelea provine (se formeaza) din (in) dealurile aferente
comunelor Ciocarlia si Mereni si strabate teritoriul orasului Murfatlar de la intrare prin capatul de sud al
Solei A2327 - prin Padurea Murfatlar pana la confluenta cu Canalul Dunare Marea Neagra, prin
intermediul unui Deversor situat la km 23+366 mal drept al Canalului Navigabil.
Valea Siminoc - paraul Siminoc, cod cadastral XV - 1.10.b.10, NR.MF 63752, in lungime de 8
km, suprafaţa albie minora 4,00 ha, fără a avea debit permanent este un afluent de pe partea dreapta a
Canalului Dunare – Marea Neagra. Valea Siminoc formeaza in partea de sud-vest a satului Siminoc, pe
versantii Dealului Turc Murfat pe o suprafata de cca. 3 km², in terenurile agricole din extravilanul
satului, subtraverseaza Autostrada A2, intra prin Sud-Est in intravilanul satului Siminoc, subtraverseaza
Drumul comunal DC 27 la km 4+ 265, continua pana iesirea in extravilanul satului, Barajul de
acumulare nr.13, apoi Barajul nr. 14 , Barajul nr. 15 de unde Valea Siminoc, printr-o constructie speciala
subtraverseaza, Canalul Magistral de irigatii si se descarcarea in Canalul Dunare- Marea Neagra, in
dreptul km 25+0,00.
Vai cunoscute la nivel local:
Valea Basarabi fără a avea debit permanent, prin intermediul Deversorului realizat la km
23+166 mal drept al Canalului Navigabil, se poate considera ca un afluent de pe partea stanga a
Canalului Dunare – Marea Neagra. Valea Basarabi se afla in partea de nord a orasului Murfatlar si are
un bazin de circa 4 km2 format in principal in extravilan in Solele/Parcelele de vita de vie, intra in
intravilan prin teritoriul M.Ap.N.- Cazarma 342, trece prin curtile (gradinile) imobilelor dintre strada
Alexandru Ioan Cuza si strada Nicolae Balcescu, subtraverseaza DN 3 (str. Calea Bucuresti), trece
printr-un canal amenajat in PARCUL III (denumit si Parcul Monument), subtraverseaza Magistrala CFR
Bucuresti – Constanta printr-un canal special din beton armat amenajat pana la Canalul pluvial de nord
(cu sectiune trapezoidala) din pamant inierbat de unde se descarca in Canalul Dunare- Marea Neagra
prin intermediul Deversorului de la km 23+166 mal stang amenajat pentru Valea Seaca.
Afluent parau-Valea Siminoc fără a avea debit permanent, prin intermediul Vaii Siminoc se
poate considera ca un afluent al Canalului Dunare - Marea Neagra. Afluentul Vaii Siminoc se afla in
partea de sud-vest a extravilanului satului Siminoc, in zona terenurilor agricole, subtraverseaza
Autostrada A2, traverseaza peste Drumul comunal DC 27, intra in intravilan sat Siminoc pana la
intersectia dintre strada Prunului si strada Marului unde se intalneste cu Valea Siminoc.
Valea Garbu fără a avea debit permanent, poate fi considerat ca un afluent al Vaii Serpelea si se
formeaza si exista doar in extravilanul orasului Murfatlar, incepand din zona teritoriului M.Ap.N. –
Cazarma 2357- Poligonul Militar pana in Padurea Murfatlar la confluenta cu Valea Serpelea.
d) Clima (vezi si Cap.2.2, Art. 2.2.3., pag.. 33-34)
Clima in judetul Constanta si implicit in UAT Murfatlar, evolueaza pe fondul general al climatului
temperat continental, prezentand anumite particularitati legate de pozitia geografica si de componentele
fizico-geografice ale teritoriului. Existenta Marii Negre si a fluviului Dunarea, cu o
permanenta evaporare a apei, asigura umiditatea aerului si totodata provoaca reglarea incalzirii acestuia.
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Circulatia maselor de aer este influentata iarna de anticiclonul siberian care determina reducerea
cantitatilor de precipitatii, iar vara anticiclonul Azorelor provoaca temperaturi ridicate si secete.
Vantul predominant este cel care bate in directia N – NE, caracterizandu-se printr-o umiditate
redusa vara, in timp ce iarna aduce viscole si geruri. Temperaturile medii anuale se inscriu cu valori
superioare mediei pe tara - 11,20C la Mangalia si 11,20C la Murfatlar – iar in jumatatea central-nordica
a teritoriului valorile nu scad sub 100C.
Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este pe cea mai mare intindere de - 1°C/ 2°C, dar in extremitatea sud-estica este pozitiva: acest areal este asadar cea mai calduroasa regiune iarna.
Temperatura medie in lunile iunie – august depaseste 25°C.
Amplitudinea termica anuala este destul de diferentiata: 23 - 24°C in jumatatea dunareana a
Dobrogei si 21 - 22°C in jumatatea maritima a climatului litoral.
Temperatura medie anuala este cuprinsa intre valorile 11,4°C ÷ 11,8°C.
Pentru amplasamentul analizat (vezi teritoriul UAT Murfatlar), factorul clima se evidentiaza prin
urmatoarele aspecte:
- caracter continental;
- ariditate accentuata;
- caracterul torential al precipitatiilor;
- directia vantului N – NE, caracterizandu-se printr-o umiditate redusa vara, in timp ce iarna aduce
viscole si geruri.
Regimul precipitatiilor Regiunea se caracterizeaza printr-un climat secetos, cu precipitatii
atmosferice rare, dar reprezentate prin ploi torentiale. Volumul precipitatiilor anulale sunt cuprinse intre
3 – 400 mm/an.
e) Spații verzi [vezi Tabele in Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.1., lit. (P), pag. 76-77 si Cap 3.7., Art. 3.7.2.,
pct.3.7.2.2. , lit. (SP), pag. 216]
Spatiile verzi in total existent + propus ocupa 18,20 ha, impartite pe cele doua localitati, astfel:
In localitatea Murfatlar sa propus un total de 15,37 ha spatii verzi (conform bilant teritorial de la
Cap. 3.7., Art. 3.7.3., pct. 3.7.3.1., pag. 223) formate in principal din: Parcul public I (denumit si Parcul
Primariei), Parcul public II (denumit si Parcul IAS), Parcul public III (denumit si Parcul Monument),
Parcul Garii (Statiei CFR) Murfatlar, Parcul din Cartier de EST (din zona blocurilor A3, A4, A5, B9),
Scuar in zona Blocurilor B5 - B6, Scuar si Parc in Cartierul de Vest (in zona Deversorului de la
Km 23+366 al C.D.M.N.), Spatiu verde (Parc) in zona Crama Murfatlar, Spatiu verde afernt Taluz fost
Depozit de Gunoi (Inchis conform HG 1474/2004 modificat si completat cu HG 538/2007), Spatiu verde
si de Agrment din Cartierul Rezidential (propus confom PUZ proiect nr. 20/2014), Spatii verzi si
Plantate in zona Parc Fotovoltaic si Ferme (propuse conform PUZ – proiect nr. 23/2014), Baza Sportiva
Murfatlar, si alte locatii. Nu au fost masurate/cuantificate spatiile verzi de dimensiuni mici amplasate pe
terenul proprietatea orasului, raspandite pe teritoriul localitatii cum sunt spatiile verzi din zona
Blocurilor, fasilile de spatii verzi formate de-a lungul unor stazi largi cum sunt: str Viilor, str. Mihai
Eminescu, str. Mihail Kogalniceanu, str. Alexandru Ioan Cuza, str. Dimitrie Cantemir, str. Nichita
Stanescu - partial, str. Ion Creanga - partial, str. General Vasile Milea, srt. Calea Bucuresti partial pe
DN22C, str. Credintei - partial, str. Matei Corvin - partial, str. Matei Basarab - partial, str. Calea
Dobrogei - partial, str. Portului, str. Nicolae Iorga, str. Ciocarliei - partial si str. Pescarusului - partial.
In localitatea Siminoc sa propus un total de 2,83 ha de spatii verzi (conform bilant teritorial de la
Cap. 3.7., Art. 3.7.3., pct. 3.7.3.1., pag. 223) formate din: Spatiu verde pe Valea Siminoc (la intersectia
cu drumul comunal DC 27), Stadionul/Baza sportiva Siminoc si Spatii verzi in zona Lotizari Canadian
(propuse conform PUZ – proiect nr. 21/2006). Nu au fost cuantificate la spatii verzi suprafetele mici
cum ar fi spatiul din incinta Scolii Generale Siminoc, incinta Caminului Cultural Siminoc, si altele
raspandite pe teritoriul localitatii cu suprafete mici cum sunt fasiile de spatii verzi formate de-a lungul
unor strazi largi cum sunt: str Murfatlar, str. Islazului, str. Rasaritului, str Horei, str. Unirii, str.
Fantanitei - partial, str. Secerisului - partial, str. Socului - partial, str. Izvor - partial, str. Prumului,
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str. Marului - partial si str. Apusului - partial sau fasiile de spatii verzi de pe malurile albiei Vaii Siminoc
pe zona de intravilan a satului.
f) Cursuri de apa (vezi Cap. 2.6., Art. 2.6.1. , pct 2.6.1.3., pag. 59)
Canalul Dunare – Marea Neagra (C.D.M.N.) este un curs de apa/canal artificial si strabate
teritoriul UAT Murfatlar, de la Nord (din amonte km 26+794) pana la Sud (in aval km 20+962), pe o
lungime de 5,832km. Lucrarile de amenajare a canalului s-au derulat in perioada 1976 – 1984, acesta
fiind inaugurat in 26 mai 1984. In zona orasului Murfatlar Canalul Dunare – Marea Neagra (C.D.M.N.)
are amenajat și un Port comercial denumit Portul Basarabi.
2.10.1.2. Resurse naturale ale solului și subsolului
Singurele resurse naturale existente in localitatea Murfatlar sunt cele legate de zacamantul mineral de
creta si rezervele de apa subterana
a) Resursele solului (vezi si in Cap. 3.4., Atr. 3.4.3., pag. 196-197)
Orasul Murfatlar este situat pe platforma dobrogeana prebalcanica, intr-o zona joasa a podisului
Dobrogei de Sud, la aproximativ 20 km fata de municipiul Constanta;
Zacamantul mineral de creta. Pe teritoriul orasului este in curs de aprobare Licenta de exploatare
nr. 1405/2000, perimetrul Basarabi, substanta creta, titular SC Tempo Invest SRL. Pentru perimetrul
Basarabi sunt inregistrate rezerve de creta care exista sub forma de zacamant (vezi „Cariera de creta”) pe
strada Muzeului, si in Depozit, format odata cu lucrarile de excavatie in Dealul Tibisir (Dealul de creta
Basarabi) pentru realizarea Canalului Dunare Marea Neagra, pe teritoriul com. Valul lui Traian, sat
Valea Seaca, de unde este exploatat si prelucrat in prezent de catre „Fabrica de creta” de catre SC
TEMPO INVEST SRL, realizandu-se produse pentru prepararea asfaltului, prepararea vopselurilor si
chiar in industria farmaceitica, Foarte rar se mai foloseste pentru prepararea furajelor pentru animale.
b) Resursele subsolului (Vezi Cap. 2.9., Art. 2.9.2., pct. 2.9.2.1., pag.98 si in Cap. 3.4., Atr. 3.4.3., pag.196-197)
Din punct de vedere hidrogeologic, în Dobrogea de Sud există acumulări de ape în formaţiuni de
vârste diferite cum ar fi Cuaternarul, Pliocenul, Eocenul şi Senonianul, dar acestea au numai extensiuni
reduse şi importanţă locală. Cele mai importante acvifere, atât ca extensiune cât şi ca potenţial
economic, sunt legate de depozitele calcaroase barremian-jurasice şi sarmaţiene.
In zona localitatii Murfatlar, apele freatice sunt cantonate in depozite cuaternare din luncile
raurilor, dar si in depozite deluvio-pluviale, in loess si depozite loessoide, dar si in calcare.
Rezervele de apa subterana sunt exploatate pentru alimentarea cu apa potabila de foarte buna
calitate a localitatilor Murfatlar si Siminoc, a localitatilor vecine Poarta Alba si Valul lui Traian, precum
si a municipiului Constanta. Exploatarea sursei de apa potabila se face in mod organizat de catre
operatorul SC RAJA SA prin puturi forate cu adancimi intre 75 si 125 m, astfel:
Sursa subterana Basarabi (Murfatlar) I este situata in partea de Nord a orasului Murfatlar, avand
Frontul de Captare constituit din 20 Puturi forate, din care 8 sunt in functiune. Din Sursa Basarabi
(Murfatlar) I, in afara de localitatea Murfatlar, sunt alimentate si localitatile Poarta Alba, Valu lui Traian
si o parte din mun. Constanta.
Sursa subterana Basarabi (Murfatlar) II este situata la iesirea din localitatea Murfatlar in partea de
Nord-Vest a orasului Murfatlar, avand Frontul de Captare constituit din 4 Puturi forate, din care 1 (unul)
functional si 3 sunt nefunctionale la acest moment. Din Sursa Basarabi II este alimentat orasul Murfatlar.

Sursa subterana Simionoc este situata in partea de Nord-Vest a orasului Murfatlar si are Frontul de
captare constituit dintr-un singur Put forat cu adancimea de 100 m. Din sursa subterana Siminoc este
alimentat satul Siminoc.
2.10.1.3. Riscuri naturale (vezi si Cap. 2.8, Art 2.8.1., pag. 86÷93)
a) Cutremure
Incadrarea in zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei pe care se gaseste UAT Murfatlar
se face in conformitate cu Legea nr. 575/noiembrie 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului National (PATN) – Sectiunea a V-a: Zone de Risc Natural: in care in Anexa nr. 3, Tabelul
cu, Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane amplasate in zone pentru care intensitatea seismica,
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echivalenta pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului Romaniei este
minimum VII (EXPRIMATA IN GRADE MSK), pentru judetul Constanta, ,,Intensitatea seismica exprimata
in grade MSK”, UAT Murfatlar (fost Basarabi) este trecuta la gradul VII de intensitate seismica.
Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este de 7 in zona studiata,
UAT Murfatlar, cu o revenire de cca. 50 ani.
b) Alunecari/Prabusiri de teren
Conform prevederilor Legeii nr. 575 din 22-10-2001, Anexele nr. 6 si nr. 6a cu PLANUL DE
AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL (PATN) - SECTIUNEA V: ZONE DE RISC
NATURAL – ALUNECARI DE TEREN si respectiv Anexa nr. 5, Tabelul cu UNITATI
ADMINISTRATIV – TERITORIALE AFECTATE DE ALUNECARI DE TEREN, pentru judetul
Constanta, la Nr. crt. 312, UAT Murfatlar (fost Basarabi) in coloana 3 cu “Potentialul de producere a
alunecarilor” nu este mentionata cu Alunecari de teren nici de Tipul primara, coloana 4, nici de Tipul
reactiva, coloana 5.
Incadrarea in zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei pe care se gaseste UAT Murfatlar
se face in conformitate cu Legea nr. 575/ noiembrie 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului National (PATN) – Sectiunea a V-a : Zone de Risc Natural: in care in Anexa nr.5, Tabelul
cu Unitati Administrativ – Teritoriale afectate de Alunecari de Teren pentru judetul Constanta, la Nr. crt.
312, UAT Murfatlar (fost Basarabi) in coloana 3 nu este trecuta cu “Potential de producere a
alunecarilor” nici de Tipul primara si nici de Tipul reactiva.
c) Inundatii si fenomene meteorologice periculoase
Incadrarea in zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei in care se gaseste UAT Murfatlar se
face conform prevederilor Legeii nr. 575 din 22-10-2001.
In Anexa nr. 5 din Legeea nr. 575 din 22-10-2001, in Tabelul cu Unitati Administrativ – Teritoriale
Afectate de Inundatii, pentru judetul Constanta, UAT Murfatlar (fost Basarabi) este mentionat doar in
coloana 4 “Inundatii pe torenti” nu si in coloana 3 “Inundatii pe cursuri de apa” deoarece nu este
traversat de cursuri naturale de apa.
Canalul Dunare Marea Neagra este curs de apa/canal artificial care traverseaza teritoriul UAT
Murfatlar prin vatra orasului Murfatlar dar nu prezinta risc de inundare.
Suprafetele/terenurile supuse periodic la inundatii inventariate la nivelul Spatiului Hidrografic ABA
Dobrogea - Litoral si delimitate in UAT Murfatlar, (vezi “Plansa 1.b.1. HARTA ZONE DE RISC cu
relief “, respectiv Plansa 1b.2. HARTA ZONE DE RISC fara relief”), sunt:
Valea Seaca/ Paraul Valea Seaca (denumit in PUG „Canalul Pluvial Valea Seaca”) fără a avea
debit permanent, prezinta risc foarte redus de inundare pe torenti pe teritoriul orasului Murfatlar,
tinand cont ca din anul 1990 pana in prezent zona, denumita Zona Industriala a orasului, situata pe Valea
Seaca (denumita Canal Pluvial Valea Seaca), nu s-au produs inundatii. Desi Valea Seaca pe teritoriul
orasului Murfatlar ar putea fi considerata ca fara risc la inundare pe torenti, totusi din prudenta a fost
propusa pentru incadrarea intr-un grad de risc (vezi foarte redus), determinat de starea tehnica a
Canalului pluvial (denumit Canal Pluvial Valea Seaca) deoarece este foarte vechi, amenajat inainte de
1990, iar sectiunea trapezoidala a acestuia este aproape colmatata atat pe portiunea cu pereu de pamant
de la intrare in localitate pana la subtraversarea strazii Minerului, cat si in zona Industriala pe strazile
Industriala I si Industriala II unde sectiunea trapezoidala, desi pereata cu dale din beton si fundul tot din
beton este si degradata si colmatata. In plus, racordul Vaii cu Deversorul de la km 23+ 166 al Canalului
Dunare Marea Neagra nu a fost realizat niciodata dupa 1990 in prezent pentru evacuarea
apelor/torentilor de pe firul Vaii (vezi Canalului pluvial) utilizandu-se un tub metalic de circa Ø 1000
mm insuficient pentru curgerea volumului de apa la torenti mari.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului de inundatii (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag. 227)
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Valea/ Paraul Serpelea fără a avea debit permanent, prezinta risc redus de inundare pe
torenti in special pentru terenurile, apoi pentru Padurea Murfatlar unde se afla si terenurile M.Ap.N. din
Padurea Murfatlar (vezi Cazarma 458, Cazarma 1385)
Valea/ Paraul Siminoc fără a avea debit permanent, prezinta risc de inundare pe torenti, pe
partea din intravilanul satului Siminoc pe zona hasurata cu albastru (vezi hasura zone inundabile pe:
Plansa 2.2 SITUATIA EXISTENTA - ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI - SIMINOC si Plansa 3.2
REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC), incepand de la intrare prin Sud-Vest, pana la
iesirea in extravilanul satului, la Barajul de acumulare nr.13.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului de inundatii (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1.,pag. 227-228)
Suprafetele/terenurile supuse periodic la inundatii identificate la nivel local pentru UAT Murfatlar,sunt:
Valea Basarabi fără a avea debit permanent, prezinta risc de inundare pe torenti, pe partea din
intravilanul orasului Murfatlar pe zona hasurata cu albastru (vezi hasura zone inundabile pe: Plansa 2.1
SITUATIA EXISTENTA – ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI – MURFATLAR si Plansa 3.1
REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR), peste imobilele situate intre strada

Alexandru Ioan Cuza si strada Nicolae Balcescu pana la intersectia acestora cu drumul national DN 3.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag. 228)
Afluent Valea Siminoc fără a avea debit permanent, prezinta risc redus de inundare pe
torenti, pe partea din intravilanul satului Siminoc pe zona hasurata cu albastru (vezi hasura zone
inundabile pe: Plansa 2.2 SITUATIA EXISTENTA – ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI – SIMINOC si
Plansa 3.2 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC), incepand de la intrare prin Vest
pana la intersectia cu traseul Vaii Siminoc.
Masuri pentru atenuarea/eliminarea riscului (vezi la Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1., pag. 228)
Valea Garbu fără a avea debit permanent, nu prezinta risc de inundare pe torenti, deoarece
este situata in extravilanul orasului si nu afecteaza terenuri sau cladiri.
d) Emisii radioactive naturale – Nu este cazul.
2.10.1.4. Monumente ale naturii și istorice
a) Monumente ale naturii si Arii naturale protejate (vezi si Cap.2.3., Atr. 2.3.1., SECTIUNEA III-a Zone protejate, pag.41)
Monumente ale naturii si Arii naturale protejate existente pe teritoriul UAT Murfatlar (vezi Plansa 6.1.–
Situl NATUARA 2000 ROSCI 0083 si Rezervatia Fantanita Murfatlar”)
Conform Legeii nr. 5 din 06-03-2000, cu modoficarile si completarile ulterioare privind
„Aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) – SECTIUNEA III- Zone
Protejate”, in legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
- In Anexa Nr. I : Lista Consolidata a Ariilor Naturale Protejate prevazute in (P.A.T.N.)–Sectiunea a III- a,
(I) ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII
1. Rezervatii ale biosferei, parcuri nationale sau naturale; NU
2. Rezervatii si monumente ale naturii;
- In Tabel la judetul Constanta la nr.crt. 2.364 Rezervatia “Fantanita Murfatlar” din orasul Basarabi
(actual Murfatlar) in suprafata de 66,40 ha.
Nr.
crt.
1.

Denumirea

Actul
declarare

de

Categoria
protejate
Rezervaţie

ariei

Suprafata
Administrator/
(ha)
custode
PĂDUREA
82,74
total
Legea
RNP Direcţia Silvica
FÂNTÂNIŢA(66,40
zona
naturală–mixtă:
nr.5/2000
Constanţa
botanică şi zoologică
MURFATLAR
ştiinţifică)
Sursa: Anexa nr. I, la Legea nr. 5 din 06.03.2000, modificată si completată în 2016

Nota : Rezervatia 364 - Padurea Fantanita-Murfatlar este inglobata in Situl Natura 2000 ROSCI 0083
Rezervaţia naturală „Fântâniţa” Murfatlar se afla in Padurea Murfatlar, langa/in partea dreapta a
drumului national DN 3 Bucureşti -Ostrov- Constanţa aproximativ in dreptul/între km 240 şi km 241 al
DN, la intrarea in oraşul Murfatlar. Rezervaţia se înfăţişează sub forma unei pante relativ abrupte,
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calcaroasă, brăzdată de văiugi, şi reprezintă partea cea mai interesantă a rezervaţiei, sub aspect ştiinţific
prin flora şi fauna ce o conţine. Pentru aceste motive, teritoriul de 66,4o ha a fost pus sub ocrotirea legii.
.Aria naturala reprezinta o zona cu un relief inclinat, cu fauna caracteristica zonelor aride (stepa
dobrogeana) si elemente floristice specifice habitatelor pontice, balcanice, continentale,
submediteranene sau celor eurasiatice.
Rezervatia „Fantanita – Murfatlar” prezinta un areal cu o diversitate floristica si faunistica
ridicata, atat la nivel de specii cat si la nivel de ecosisteme terestre.
Flora este constituita din vegetatie forestiera, tufarisuri si specii ierboase ponto-sarmatice.
Specii de arbori si arbusti intalnite in rezervatie sunt: stejar pufos (Quercus pubescens), stejar brumariu
(Quercus pedunculiflora), carpinita (Carpinus orientalis), visin turcesc (Prunus mahaleb), prunus (din
specia Prunus tenella), scumpie (Cotinus coggygria).
La nivelul ierburilor sunt intalnite o mare varietate de plante, printre care: rogoz (din specia
Carex halleriana), centaurea (din speciile Centaurea trhracica si Centaurea rutifolia), sipica
(Cephalaria uralensis), ruscuta de primavara (Adonis vernalis), usturoi salbatic (din specia Allium
saxatile), hajma pasareasca (Allium flavum), ruscuta (Adonis flammea), o specie de sparanghel salbatic
(Asparagus vericillatus), coama de aur (Galatella linosyris), garofita (din speciile Dianthus dobrogensis
si Dianthus leptopetalus), frasinel (Dictamnus albus), negara (Stipa capillata), alior (Euphorbia
nicaeensis), stanjenel pestrit (Iris variegata), iasomie (Jasminus fruticans), colilie (Stipa ucrainica) sau
armirai salbatic (Carduus hamulosus).
Fauna rezervatiei este una caracteristica zonei de stepa si este reprezentata de mai multe specii
(unele endematice) de mamifere, pasari, insecte, reptile si broaste cum ar fi:
Mamifere: dihor patat (Vormela peregusna), popandau (Spermophilus citellus), soarece saritor de
stepa (Sicista subtilis), hamster romanesc (Mesocricetus newtoni).
Pasari si insecte: sorecarul comun (Buteo buteo), fluture (din speciile Lycaena dispar, Colyas
myrmidone), greier (Paracaloptenus caloptenoides)
Reptile si broaste: sarpele rau (Coluber caspius), balaur mare (Elaphe quatuorlineata), testoasa
dobrogeana de uscat (Testudo graeca), brotacul verde de copac (Hyla arborea).
Arii Naturale Protejate
Conform O.U.G. nr. 57 din 20-06- 2007 aprobata cu Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile
ulterioare privind „Regimul Ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
salbatice” si Ordinul nr. 1964 din 13-12-2007, modificat si completat prin Ordinul 2387 din 29.09.2011 ,
emise de Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, pentru „Instituirea regimului de Arie naturala
protejata a siturilor de importanta comunitara, ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura
2000 in Romania” in legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
- In Anexa Nr. I : Lista Siturilor de Importanta Comunitara, la punctul;
81. Situl “ROSCI0083 Fantanita Murfatlar”, situat in Padurea Murfatlar.
Nr.
crt.
1.

Codul sitului

Numele sitului

Suprafaţa
(ha)
578

totală

Administrator/custode

Fântâniţa
RNP Direcţia Silvică Constanţa
Murfatlar
Sursa: Anexa nr. I, la Ordinul M.M.D.D. 1964/2007, modificat(ă) prin Ordinul 2387/2011
ROSCI0083

Nota : Rezervatia 364 - Padurea Fantanita-Murfatlar este inglobata in Situl Natura 2000 ROSCI 0083
Situl “ROSCI0083 Fantanita Murfatlar” are o suprafata de 578 ha. Clasele de habitate intalnite in
perimetrul arealului sunt: culturi (teren arabil )- cod N12; paduri de foioase –cod N16.
Speciile de faună caracteristice sitului ROSCI 0083 Fantanita –Murfatlar cuprinse in Anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CE sunt :
Mamifere: Spermophilus citellus (popandau); Vormela peregusna (dihorul patat)
Amfibieni : Testudo graeca(broasca testoasa dobrogeana) ; Elaphe quatuorlineata(balaur mare)
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Nevertebrate: Paracaloptenus caloptenoides (calul dracului); Lycaena dispar (future portocaliu);
Colias myrmidone (albilita portocalie).
Cateva (din cele cca.50) din speciile de plante caracteristice sitului, cuprinse in Anexa II a Directivei
Consiliului 92/43/CE sunt: Carpinus orientalis; Centaurea orientalis; Centaurea rutifolia ssp. jurineifolia;
Centaurea thracica; Cephalaria uralensis; Cotinus coggygria; Daucus guttatus ssp. Zahariadii; Dianthus
dobrogensis; Dianthus leptopetalus; Dictamnus albus; Euphorbia nicaeensis; Inula ensifolia; Iris pumila;
Jasminum fruticans .etc.
Situl este supus la vulnerabilitati reprezentate de activitati turistice, antropice (pasunat, vanatoare,
agricultura ), industriale. Administrarea sitului se face de catre RNP-Directia Silvica Constanta.
b) Monumente istorice si Situri arheologice
(Avizat Minsterul Culturii cu nr.168/U/2020)(Extrase din STUDIUL ISTORIC si STUDIU Istoric-ARHEOLOGIC)
Monumentele istorice si Siturile arheologice existente pe teritoriul UAT Murfatlar (Vezi Monumentele
istorice si Siturile arheologice pe: “Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de
Baza”, „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”, „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice –
Zonificare Siminoc”, respectiv: Plansa 1.1-RLU Murfatlar si Plansa 1.2.-RLU Siminoc, anexe la Actualizare PUG)

Conform Legii nr. 5 din 06-03-2000, cu modificarile si completarile ulterioare privind „Aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) – SECTIUNEA III - Zone Protejate”, in
legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
- In Anexa Nr. III: prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a III- a,
(I) VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NATIONAL (MONUMENTE ISTORICE DE
VALOARE NATIONALA EXCEPTIONALA), in Tabel la punctele:

1. Monumente si ansambluri de arhitectura, litera,
j) Biserici rupestre, respectiv,
j) 4. “Ansamblul monastic rupestru: biserici, incaperi, galerii” din orasul Basarabi (actual Murfatlar),
judetul Constanta
2. Monumente si situri arheologice, litera,
j) Monumente medievale identificate pe baza cercetarilor arheologice, respectiv,
j) 6. Complex rupestru format din 6 bisericute, galerii, cavouri, morminte’ din oras Basarabi (actual Murfatlar)
Conform datelor extrase din Studiul Istoric de Fundamentare intocmit in anul 2019 de catre PFA
Arh. Bubulete Doina-Mihaela, respectiv Studiul Istoric si Arheologic intocmit in anul 2017 de catre
Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta situatia Monumentelor istorice si arheologice de pe
teritoriul UAT Murfatlar este urmatoarea:
1.1. Situația Monumentelor istorice clasate, conform LMI 2015 pe teritoriul UAT Murfatlar
În Lista Monumentelor Istorice din Romania 2015 (Anexa la Ordinul Min. Culturii nr. 2.828/
2015) și în Repertoriul Arheologic Național (ran.cimec.ro), comuna Murfatlar apare cu următoarele
localizări (vezi numerotare conform Lista Situri si Monumente Istorice de pe Plansa 1 Incadrarea in
Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” pentru tot teritoriul UAT Murfatlar; „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”, pentru teritoriul intravilan al orasului Murfatlar,
aferente „Actualizare PUG”- pr. 80/2014, astfel:
Monumente istorice (Vezi prezentare in extras din FISELE MONUMENTELOR ISTORICE aferente
Studiu Istoric de fuindamentare intocmit Arh. Bubulete Doina-Mihaela si numerotare conf. Plansa 1, Plansa 3.1):

(34) - CT-II-m-A-02870 - Conacul Kogălniceanu, azi Grădiniță (sfârșitul secolului XIX – începutul
secolului XX), Oras Murfatlar, Aleea Mărgăritarelor 16,
Conacul Kogălniceanu, destinat actualmente unei grădinițe orășenești datează de la confluența secolelor
XIX-XX. Clădirea interesantă a fost multă vreme prost exploatată și întreținută, dat fiind schimbul
multiplu de proprietari. Actualmente starea de conservare este bună, ca și starea de întreținere a
curții/grădinii sale Adiacent proprietății se află un mic parc orășenesc, care compune, împreună cu
grădina conacului un spațiu verde cu elemente comune.
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(35) - CT-II-a-B-02865 - Ansamblul Gara Murfatlar, Oras Murfatlar, Calea București, nr. 1J-3,
compus din: (35a) -Gara Murfatlar - CT-II-m-B-02865.01, Calea Bucuresti, nr. 3; (35b) -Turnul
de apă CT-II-m-B-02865.02, Calea Bucuresti, nr. 1J.
Ansamblul Gara Murfatlar. In anul 1857 Societatea engleză Danube and Black Sea Railway Company
cere și obține de la Guvernul otoman, permisiunea semnată la 1 septembrie chiar de sultanul Abdul
Mejdid, de a construi o cale ferată intre Cernavodă Port și Küstendje (Constanța) Port., pe
valea Cara-Su, cu o lungime de 64,674 km, fiind prima cale ferată a Imperiului Otoman, ce s-a
inaugurat la 4 octombrie 1860 și a fost realizată după norme și cu resurse englezești. După
dobândirea independenței, respectiv după 1882-1884, statul român a răscumpărat linia de cale
ferată pentru a o dubla și consolida. Operațiunile au loc, mai ales după inaugurarea, în 1886 a liniei
ferate București-Fetești. În 1890 încep lucrările la cele două poduri peste Borcea și Dunăre. Se
trasează o linie nouă, mai dreaptă și lucrările noii linii Saligny-Constanța Oraș se desfășoară între
1897-1904, linia fiind apoi dublată, până în 1912, sub controlul direct al inginerului Anghel
Saligny. În 1897 gara Murfatlar folosea pentru aprovizionare. În comună se aducea apă de băut cu
vagoane închise, dar se proiectase și un sistem de conducte subterane. După inundația catastrofală
din 1924 se reface terasamentul căii ferate și mai multe clădiri se reconstruiesc. Ansamblul actual
este format din clădirea gării și turnul de apă care alimenta locomotivele cu abur (fiecare din
aceste obiective este clasat și individual), fiind construite după 1900. În apropierea turnului se mai
află două construcții care adăposteau pompele necesare funcționării turnului, care nu au fost
clasate în LMI, deși au caracteristici arhitecturale asemănătoare. În același timp, pe aceste
construcții (vândute de compania CFR unor proprietari privați) s-au suprapus construcții realizate
ilegal care le parazitează, laolaltă cu afectarea negativă a turnului. În condițiile actuale de
dezafectare funcțională și agresare prin construire ilegală, starea generală a ansamblului gării este
marcată de un proces riscant de degradare.
(36) -CT-II-m-A-02866 - Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, Oras Murfatlar, str. Credinței, nr. 9,
ridicata dupa planurile arhitectului D. Bănescu (1903-1906).
Biserica "Nașterea Maicii Domnului" ocupă o poziție centrală în oraș, reprezentând deopotrivă un reper
istoric, dar și un reper de siluetă urbană. Situată într-un nod central al orașului (în apropierea
intersecției dintre descărcarea rutieră a podului peste canal și calea ferată), biserica se bucură de
mai multe perspective vizuale interesante. Una dintre acestea este cea descendentă, de pe pod.
(37) – Basorelief „VINIFICATIA”, Oras Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 2.
Basorelieful "Vinificația", acesta reprezintă una din lucrările de artă legate simbolic de activitățile
Stațiunii experimentale de cercetări viticole, având ca autor pe sculptorul Mac Constantinescu.
(38) -CT-II-m-B-02867 - Casă de început de secol XX, Oras Murfatlar, str. Intrarea Fântâniței 3,
(39) -CT-II-m-B-02868 - Casă de sfârșit de secol XIX, Oras Murfatlar, str. Intrarea Fântâniței 9,
(40) -CT-II-m-B-02869 - Casa Stamatopoulos (1899), Oras Murfatlar, str. Intrarea Fântâniței 9A,
Cele trei case de pe Intrarea Fântâniței (de la numerele 3, 9 și 9A) reprezintă exemplare de
arhitectură orășenească în stil eclectic și datează de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Situația lor
este diferită: cea de la numărul 3 este prost întreținută și necesită reparații și reabilitare; cea de la
numărul 9 se află într-o stare bună, dar are un aspect alterat de intervenții incorecte (închideri de
goluri, înlocuiri de tâmplării din lemn cu altele din pvc cu geam termoizolant, cromatica fațadelor
stridentă); casa de la numărul 9A, denumită Casa Stamatopoulos este indicată ca datând din
anii de după construirea căii ferate, este bine întreținută, dar și ea este abordată cromatic într-o
gamă mai puțin potrivită. Casele sunt exemplare conservate în urma importantelor demolări
generate de realizarea canalului Dunăre-Marea Neagră, implicit ale unui țesut tradițional datând
din perioada interbelică.
(41) -CT-II-m-B-02871 - Casa Omer Bechir Bey (sfârșitul secolului XIX), Oras Murfatlar, str. Matei
Corvin, nr. 2.
Casa Omer Bechir Bey reprezintă la rândul său, un obiectiv interesant, aflat în apropierea bisericii mai
sus descrise. Deși aflată într-o stare avansată de degradare, casa este prototipul unei locuințe
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tradiționale musulmane care ilustrează și specificul gospodăriei aferente (fapt ce se poate observa
și din perspectiva descendentă de pe pod). Casa poate fi restaurată (după clarificarea problemelor
trenante de proprietate) cu mijloace adecvate, putând deveni casă-muzeu (cu atât mai mult cu cât
datarea ei este legată de amintirea perioadei de avânt constructiv, generat de realizarea liniei de cale
ferată în 1860). Co-vizibilitatea acestor două obiective impune instituirea unei zone de protecție
comune în care să se conserve primordial, perspectivele vizuale.
(42) -CT-II-m-B-20160 - Casă de început de secol XX, Oras Murfatlar, str. Fântâniței, f.n.
Casa de inceput de secol XX din strada Fântâniței f.n (fără număr) este practic inexistentă, fiind
conservată doar o bucată de zid din clădire. Se impune începerea procedurilor de declasare datorită
dispariției obiectului protejării. În aceste condiții se apreciază că nu se justifică instituirea unei
zone de protecție pentru acest obiectiv încă ne-radiat din LMI2015.
1.2. Situatia Siturilor arheologice descoperite pe teritoriul UAT Murfatlar.
Pe teritoriul UAT Murfatlar, urmare a Studiului Istoric-arheologic intocmit de specialisti ai
Muzeului de Istorie Nationala si arheologie Constanta s-au constatat 33 de Situri arheologice.
Trei situri și monumente sunt înregistrate în Lista Monumentelor Istorice (LMI) 2015 (Ansamblul
rupestru de la Murfatlar cu patru subcomponente: 6 biserici, morminte, chilii, galerii, Turnul de piatră de
la Basarabi-Murfatlar, la nord-est de sat și Castrul de apărare a valului/Castrul roman de la Basarabi),
precum și în Repertoriul Arheologic Național (RAN). Alte trei obiective sunt înregistrate în RAN:
Așezarea de la Basarabi, între calea ferată și poștă, Așezarea de la Basarabi-IAS Murfatlar, pe terenul
IAS Murfatlar și descoperirile izolate de la Siminoc, pe teritoriul satului. În LMI 2015 și RAN mai sunt
înregistrate cele trei valuri de apărare transdobrogene care trec pe teritoriul administrativ al orașului
Murfatlar: Valul mic de pământ, valul mare de pământ, valul de piatră cu subcomponente.
Valurile transdobrogene au atras atenția călătorilor străini încă din secolul al XIX-lea (vezi C.
Allard). O atenție deosebită pentru înregistrarea topografică și precizarea tehnicii de construcție au
acordat Grigore Tocilescu (care publică o primă sinteză în anul 1900) și mai ales germanul Carl
Schuchhardt, care prezintă valurile în mai multe publicații, cea mai importnată fiind cea finală, publicată
în 1918 la Berlin. În secolul XX mai mulți cercetători au venit cu noi date culese din teren și s-au
pronunțat în privința cronologiei acestor fortificații liniare (Ion Barnea, Petre Diaconu, Eugen Comșa,
Gheorghe Papuc, Oana Damian).
Ansamblu rupestru de la Murfatlar a fost descoperit în anul 1957, în urma lucrărilor de extindere
efectuate în perimetrul carierelor moderne de la baza Dealului Tibișir. Un colectiv de cercetare, condus
de profesorul Ion Barnea, a efectuat săpături arheologice intensive în perioada 1957-1962, având ca
rezultat descoperirea mai multor vestigii: construcții de cult, locuințe, morminte, urme de exploatare a
pietrei. Suprafața cercetată a fost de circa 200 x 50 m, dar zona nu a fost epuizată. Pe baza numeroaselor
descoperiri, dar și a interpretărilor istorice, ansamblul de la Murfatlar a fost încadrat cronologic în
secolele IX-XI p.Chr., dar interpretările recente converg către o restrângere a datării către a doua
jumătate a secolului al X-lea (Damian et alii, 2009, p. 119-120).
Pe teritoriul localității Murfatlar mai sunt consemnate, în ordine cronologică, următoarele
descoperiri:
- CIL III, 14455 = ISM II, 297: inscripție funerară pusă de un libert (Catonius) pentru patronul său; cel
mai probabil a fost reutilizată la construcția valului de piatră.
- Covacef 1975, p. 422-423: arhitravă de la un monument funerar de mari proporții (cu o reprezentare
care sugerează coborârea lui Hercule în Infern), descoperit la Murfatlar, dar probabil transportat aici de
la Tomis. Publicat de Gr. Tocilescu, Catalogul MNA, 1906, p. 27, nr. 285; G. Bordenache, Dacia NS 8,
1964, p. 171, fig. 8. În prezent piesa este în colecția Muzeului Național de Istorie a României din
București.
-Irimia 1980, p. 81, fig. 3/5: pe terenul IAS Murfatlar a fost identificată o locuire elenistică cu ceramică
abundentă, din care autorul publică o toartă de amforă ștampilată de Sinope (sec. II a.Chr.).
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- Covacef, Pașca 1991, p. 172, nr. 34: este menționat un fus de colonetă lucrat din calcar cretos (sec.
VIII-IX p.Chr.), provenit din zona ansamblului rupestru.
- Bărbulescu 2001, p. 55: menționează o așezare romană la aproximativ 1 km de șoseaua ConstanțaMedgidia, ”în via fostei CAP”, dar și o altă așezare romană”la 5-6 km de stația CFR Basarabi”.
Pe teritoriul satului Siminoc nu erau consemnate până la redactarea prezentului studiu decât
descoperiri de monede de argint și de bronz de la Traian și Hadrian (TIR L 35, p. 66, cf. Munteanu,
Ocheșeanu 1975, p. 202), fără a ști cu certitudine localzarea exactă a acestora.
Rezultatele evaluării de teren
Conform extras din Studiul Istoric si Arheologic intocmit in anul 2017 de catre specialisti din
Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta.
Un obiectiv important al evaluării a constat în identificarea clară pe teren a siturilor clasate în
LMI sau reperate în RAN. Din păcate, pentru o parte dintre ele acest obiectiv a fost imposibil de realizat,
cauza principală fiind localizările eronate, lacunare sau chiar inexistente din aceste baze de date. Drept
urmare, s-au putut localiza cu certitudine în teren doar cele trei valuri transdobrogene (inclusiv
subcomponenta valului de piatră de pe teritoriul UAT Murfatlar) și ansamblul rupestru. O localizare
aproximativă s-a realizat pentru ce le două așezări din” epoca greco-romană” de la Murfatlar înregistrate
în RAN (62379.04 - vezi mai jos situl 5, respectiv 62379.05 - vezi mai jos situl 6).
Trei situri arheologice menționate în RAN sau LMI nu pot fi localizate în teren. Facem
mențiunea că ”turnul de piatră de la NE de sat” și ”castrul de apărare al valului” nici nu vor fi localizate
vreodată, deoarece mențiunile sunt lacunare sau inexistente. Aceste inadvertențe provin din menționarea
izolată a unor elemente ale sistemului defensiv al valurilor de pământ și de piatră, care este compus din
castre de dimensiuni mari și forturi (”turnuri”) de dimensiuni mici (un exemplu poate fi consultat mai
jos, la situl 1, care descrie sistemul defensiv al valului de pământ). Evaluarea de teren intensivă efectuată
în anul 2017 a permis identificarea tuturor acestor elemente, care au fost integrate în perimetrele siturilor
arheologice nr. 1-2. În ceea ce privește situl arheologic de la Siminoc (RAN 62388.01), avem încă un
exemplu tipic de înregistrare sumară, care nu poate fi localizat în teren. Este foarte posibil ca
descoperirile monetare care au stat la baza repertorierii acestui sit să provină din perimetrele siturilor noi
identificate în zona Siminoc (vezi mai jos siturile nr. 15 și nr. 16).
Pe baza constatarilor facute in Studiul Istoric si Arheologic intocmit in anul 2017 de catre
Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a fost avansata propunerea declasării și radierii
din LMI și din RAN a următoarelor situri:
(Fara Numar deoarece nu a fost localizat pe teren in UAT Murfatlar) -CT-I-m-B-02586 (cod RAN
62379.03) - Turnul de piatră de la Basarabi-Murfatlar, la NE de sat, epoca romano-bizantină.
(Fara Numar deoarece nu a fost localizat pe teren in UAT Murfatlar) -CT-I-s-A-02587 (cod RAN
62379.02) - Castru de apărare a valului/Castrul roman de la Basarabi, care apare fără date de localizare.
(Fara Numar deoarece nu a fost localizat pe teren in UATMurfatlar) -cod RAN 62388.01 Descoperirile izolate de la Siminoc, pe teritoriul satului, epoca romană.
Lista siturilor arheologice de pe teritoriul UAT Murfatlar
Conform extras din Studiul Istoric - Arheologic intocmit in anul 2017 de catre specialisti din
Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta, completat, dupa caz, cu extrase din Studiu Istoric
de fundamentare intocmit de catre PFA Arh. Bubulete Doina- Mihaela in anul 2019 ;
Lista siturilor repertoriate, cu coordonatele punctelor de contur, în sistemul STEREO 70
(proiectie stereografica), (vezi Lista Coordonatelor STEREO’70) in subsol, pe „Plansa 1 Incadrarea in
Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”, anexa la documentatia de urbanism „Actualizare
PUG oras Murfatlar”– proiect nr. 80/2014 și în proiecție geografică in Studiul Istoric-arheologic, anexa.
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Lista siturilor si siturile arheologice pot fi vazute/vizualizate pe:„Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul
Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” pentru tot teritoriul UAT Murfatlar; „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”, pentru teritoriul intravilan al orsaului Murfatlar si
„Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”, pentru teritoriul intravilan al satului
Siminoc, aferente „Actualizare PUG oras Murfatlar”- proiect nr. 80/2014, (Vezi numerotare preluata de
pe Plansa 1, pe Plansa 3.1, Plansa 3.2., Plansa 1.1.- RLU Murfatlar si Plansa 1.2.-RLU Siminoc),
Totodată, la fiecare sit este facuta o descriere detaliată a localizării, dar și (acolo unde este cazul)
precizarea descoperirilor arheologice, datarea, bibliografia și observații de luat în seamă la integrarea
datelor în Repertoriul Arheologic Național, astfel:
Sit (1) - Valul mare de pământ (CT-I-s-A-02558) - porțiunea de pe teritoriul UAT Murfatlar cuprinde
atât valul propriu-zis (cu șanțul de apărare spre Nord), care constituie limita de Nord a UAT
Murfatlar, cât și următoarele monumente, părți componente ale sistemului de fortificații liniare
din perioada medievală timpurie:
(1a) -Castrul 12 (Schuchhardt 1918) - situat la o distanță de circa 100 m spre SV de val, cunoscut în
toponimia veche dobrogeană ca Tabia Eschi Duran.
(1b) -Fortul k (Schuchhardt 1918) - situat în apropiere (la Est) de castrul 13, adosat valului.
(1c) -Castrul 13 (Schuchhardt 1918) - adosat valului, la aproximativ 800 m NV de castrul 12.
(1d) -Castrul 14 (Schuchhardt 1918) - situat la aproximativ 100 m distanță SV de val, este înconjurat
de două șanțuri (A și B), vizibile mai ales pe fotografiile aeriene din anii 1959-1970.
(1e) -Fortul l (Schuchhardt 1918) - situat la aproximativ 100 m SE de castrul 15, adosat valului.
(1f) -Castrul 15 (Schuchhardt 1918) - adosat valului, la circa 900 m NV de castrul 14.
(1g) -Fortul m (Schuchhardt 1918) - la circa 250 m NV de castrul 15, adosat valului; intră parțial și în
teritoriul UAT Poarta Albă.
Sit (2) - Valul de piatră (CT-I-s-A-02559) - porțiunea de pe teritoriul UAT Murfatlar cuprinde valul
propriu-zis (cu șanțul la Nord) și unul din castrele adosate acestuia pe latura de Sud:
(2a) -Castrul VIII Schuchhardt / XIX Tocilescu - este situat pe terenurile aparținând SC Murfatlar
Romania SA, fiind parțial suprapus de construcția Cramei Murfatlar. În cursul evaluării de teren
din anul 2017 s-a constatat că plantațiile de viță de vie au afectat masiv acest monument, la
suprafața solului fiind observate numeroase aglomerări de piatră dislocate din zidul de incintă.
La limita dintre teritoriile administrative Murfatlar - Valu lui Traian se adosează valului de piatră
(2b) -Castrul VII Schuchhardt / XX Tocilescu, care este situat integral pe teritoriul UAT Valu lui
Traian. În cadrul tabelului de coordonate pentru situl 2 am inclus și perimetrul acestui castru.
Sit (3) - Valul mic de pământ (CT-I-s-A-02557) - o porțiune de aproximativ 10,5 km străbate teritoriul
extravilan din zona de Sud a UAT Murfatlar, începând de la nodul rutier al autostrăzii A2 (zona
Valea Dacilor), până către Canalul Dunăre-Marea Neagră. Unele segmente (zona Valea DacilorSiminoc și zona pasajului A2 peste DN 3) au beneficiat de cercetări arheologice preventive cu
prilejul construirii autostrăzii A2 în anii 2010-2011.
Sit (4) - Ansamblul rupestru de la Murfatlar (fost Basarabi) (CT-I-s-A-02585) –Oras murfatlar, str.
Muzeului, nr. 1, pe versantul de Nord al Dealului Tibișir, langa malul de SV al Canalului Dunăre
- Marea Neagră, la Sud de DN 3 Constanța- Ostrov”, cuprinde patru subcomponente (clasate
individual): 6 biserici, morminte, chilii si galerii, toate datand din secolele X-XI – epoca
medievala timpurie.
(4a) -CT-I-m-A-02585.01 (biserici), sec. X-XI, epoca medievală timpurie
(4b) -CT-I-m-A-02585.02 (morminte), sec. X-XI, epoca medievală timpurie
(4c) -CT-I-m-A-02585.03 (chilii), sec. X-XI, epoca medievală timpurie
(4d) -CT-I-m-A-02585.04 (galerii), sec. X-XI, epoca medievală timpurie
Conform mai multor surse documentare, cariera de cretă din Dealul Tibișir a avut ca motivație
necesitatea exploatării mai facile a unui material de construcție pentru valul cu zid de piatră
(pentru acesta se deschiseseră mai multe cariere în lungul văii Carasu, dar pe actualul teritoriu al
așezării nu s-a găsit calcar exploatabil). În 1957, din dorința măririi frontului de exploatare din
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cariera modernă s-au efectuat "pușcături" ce au scos la iveală o primă bisericuță (B1). Stoparea
de către arheologi a exploatării a fost urmată de cercetări care au adus la iveală mai multe
bisericuțe cu pereții acoperiți de grafitti-uri foarte interesante, precum și celelalte subcomponente
ale ansamblului evocat (locuințe, morminte, galerii) și vechi bazine de exploatare a cretei.
Oferind indicii despre o perioadă foarte puțin cunoscută, descoperirea a impus luarea unor
măsuri protective după 1960, având în vedere degradarea foarte rapidă a sitului. Pe panta
dealului debutează construirea unui edificiu din beton care acoperă o parte din ansamblu, restul
fiind acoperit cu un mare șopron din lemn care s-a distrus și a fost înlocuit. Actuala soluție
adoptată (în care materialul dominant de protejare este policarbonatul în plăci, deja parțial
distruse) nu a reușit să pună în siguranță elementele componente ale ansamblului. Se impune
atrasă atenția supra faptului că, dincolo de multele grafitti-uri (cele mai numeroase fiind legate de
cultul creștin – cruci diverse, inscrpții în slavona veche, imagini umane și animaliere, sfinți,
scene liturgice în reprezentări naive, etc.), arhitectura componentelor ansamblului este deosebit
de interesantă. În aceste condiții degradările interioare împing complexul spre colaps, vizitarea
lui fiind de altfel interzisă, din motive de securitate a monumentelor, dar și a vizitatorilor.
Rezultat al confluențelor mai multor culturi și civilizații (bizantini, bulgari, ruși-varegi),
Sit (5) - Murfatlar intravilan (zona Poștă) - așezare greco-romană (cod RAN 62379.04) - este
delimitată provizoriu de strada Nicolae Bălcescu la Est, calea ferată București-Constanța la Sud,
strada Nicolae Titulescu la Vest; la Nord este delimitată de o linie situată la circa 150 m distanță
de Calea București (DN 22C), cuprinde proprietăți aflate pe străzile Alexandru Ioan Cuza și
Dimitrie Cantemir.
Sit (6) - Murfatlar intravilan (zona fostului IAS) - așezare greco-romană (cod RAN 62379.05) - este
situată în zona centrală a orașului, în zona fostului IAS Murfatlar, la circa 230 m spre Vest de
situl 5. O perimetrare provizorie a sitului poate fi făcută astfel: la Nord este delimitat de Calea
București (DN 22C), iar la Sud de calea ferată București-Constanța; cuprinde terenuri situate pe
aleea Mărgăritarelor și aleea Trandafirilor; este afectat de construcții moderne (Grădinița nr.2,
blocurile de pe Calea București, sediul RAJA, etc.).
Sit (7) - Murfatlar Nord - grup de tumuli (”PT Alacap”) - serios afectat de plantațiile de viță de vie;
tumulii se vedeau destul de bine pe fotografiile aeriene din anii 1959-1970. PT Alacap (punct de
tragere) este toponimul care apare pe hărțile topografice vechi (Planurile Directoare de Tragere).
Sit (8) - Murfatlar NE - necropolă tumulară - se suprapune parțial (parte de Est) cu perimetrul sitului
(1) - Valul mare de pământ (mai exact zona din jurul castrului 14, delimitat de două șanțuri); pe
fotografiile aeriene din perioada 1959-1970 se observă grupări importante de tumuli. Afectat
serios de implantarea culturii de viță de vie.
Sit (9) - Murfatlar NE - necropolă tumulară - la limita de NE a intravilanului, în mare parte în
extravilan; o aglomerare importantă de tumuli este figurată pe Planurile Directoare de Tragere.
Sit (10) - Murfatlar Nord - tumul - în incinta SC Murfatlar Romania SA, în zona parcării de la Crama
Murfatlar, la intersecția dintre Str. Murfatlar și Aleea Bacchus; apare pe Planurile Directoare de
Tragere, în prezent puternic afectat de amenajările moderne.
Sit (11) - Murfatlar Est - tumul - la aproximativ 250 NE de valul de piatră, apare pe Planurile
Directoare de Tragere, în prezent mult aplatizat de lucrările agricole.
Sit (12) - Murfatlar Sud - grup de tumuli - la aproximativ 2 km Sud de Murfatlar și 800 m SV de
Canalul Dunăre - Marea Neagră; grup vizibil pe unele fotografii aeriene și imagini satelitare; cei
mai mulți tumuli sunt puternic aplatizați de lucrările agricole.
Sit (13) - Murfatlar Sud - necropolă tumulară și plană - la limita de sud a extravilanului, între valul
mic de pământ și Canalul Negru Vodă; anomalii vizibile pe imagini satelitare și ortofotoplanuri.
Sit (14) - Murfatlar Sud (Pădurea Fântânița) - tumul - situat pe cota cea mai înaltă din interiorul
rezervației; figurat și pe Planurile Directoare de Tragere.
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Sit (15) - Siminoc Sud - așezare și necropolă La Tene / elenistică - cuprinde intravilanul sudic al
satului Siminoc (începând de la Str. Secerișului și incluzând proprietăți aflate pe străzile
Mesteacănului, Salcâmilor, Fagului, Cerealelor, Socului, Răsăritului, Agricultorului,
Privighetorii), dar mai ales terenurile extravilane de la Sud și SV. Suprafața totală a sitului este
de 84 ha. Au fost identificate numeroase nuclee de locuire, indicate în teren de fragmente
ceramice (îndeosebi de la amfore elenistice), iar pe imaginile satelitare și pe ortofotoplanuri se
observă concentrări de tumuli apaltizați (mai ales în terenurile arabile). Datare: sec. IV-II a.Chr.
Sit (16) - Siminoc NV - așezare romană - situat în extravilanul de NV al satului Siminoc, parțial și în
intravilan (zona străzilor Apusului, Viforului și Mărului), limita de Sud fiind asigurată de valea
Siminocului. În teren au fost culese fragmente ceramice databile în epoca romană (sec. II-III
p.Chr.). Suprafața totală a sitului este de 49,5 ha.
Sit (17) - Siminoc Vest (Dealul Maltezeanu) - grupuri de tumuli aplatizați - limita de Est este la
aproximativ 1 km NE de satul Siminoc, limita de Sud la circa 200-400 m Nord de drumul
comunal DC27 Murfatlar-Siminoc, limita de Est la circa 1 km Vest de portul Murfatlar
(suprafață 27,5 ha). Aglomerări importante de tumuli aplatizați, vizibile ca anomalii pe fotografii
aeriene și imagini satelitare. În teren au fost culese rare fragmente ceramice din perioada
elenistică și romană.
Sit (18) - Siminoc NE (Valea Siminoc) - locuire antică - la 2,5 km NE de Siminoc și la 500 m Vest de
Canalul Dunăre - Marea Neagră, pe versantul de Nord al văii Siminoc. Este acoperit în totalitate
de o plantație de viță de vie și de o fermă.
Sit (19) - Siminoc Nord - grup de tumuli - la 2,5 km Nord de Siminoc, atât în teren, cât și pe imagini
satelitare și ortofotoplanuri, se observă cel puțin trei tumuli aplatizați, înșirați pe direcția NordSud. Doi dintre tumuli apar și pe Planurile Directoare de Tragere din prima jumătate a sec. XX.
Sit (20) - Valea Dacilor Est - grup de tumuli - la 1,3 km Est de marginea satului Valea Dacilor și la
3km NNE de satul Siminoc, în extremitatea de NE a teritoriului administrativ al UAT Murfatlar.
Șir de tumuli pe direcția Nord-Sud, puternic aplatizați de lucrările agricole. Tumulul dominant
apărea și pe Planurile Directoare de Tragere (cu cota + 2 față de terenul înconjurător).
Sit (21) - Valea Dacilor Est - tumul aplatizat - la 1,3 km Est de Valea Dacilor și la 2,6 km NNV de
Siminoc, tumul vizibil pe imagini satelitare și ortofotoplanuri.
Sit (22) - Valea Dacilor Est / Siminoc NV (Movila Caratepe) - tumul - la 1,2 km Est de satul Valea
Dacilor și la 2 km NNV de satul Siminoc. Este o movilă bine cunoscută în planurile topografice
mai vechi (Planurile Directoare de Tragere, unde este figurată cu +5 față de terenul înconjurător);
pe planurile topografice mai noi nu mai este figurată, fiind afectată serios de implantarea unui șanț de
irigații.

Sit (23) - Siminoc NV - tumul 1 - situat la 1 km NV de Siminoc și la circa 1 km Est de nodul rutier al
autostrăzii A2 (850 m Est de situl 30 - Movila La Islaz), în terenul arabil. Tumul aplatizat serios
de lucrările agricole, vizibil în majoritatea imaginilor aeriene și satelitare, dar și pe Planurile Directoare
de Tragere.

Sit (24) - Siminoc NV - tumul 2 - aproximativ 950 m NV de marginea satului Siminoc și 700 m Est de
breteaua nodului rutier al autostrăzii A2 (650 m ESE de situl 30 - Movila La Islaz). Tumul
aplatizat de lucrările agricole, era vizibil pe Planurile Directoare de Tragere.
Sit (25) - Siminoc Vest - tumul aplatizat - la 1,7 km Vest de satul Siminoc, 600 m Sud de Centrul de
Întreținere și Coordonare al autostrăzii A2, imediat la Vest de drumul județean DJ 381. Tumul
aplatizat de lucrările agricole, vizibil pe majoritatea imaginilor satelitare și pe ortofotoplanuri.
Sit (26) - Siminoc Vest - grup de tumuli - către extremitatea de Vest a UAT Murfatlar, la 3,3 km Vest
de satul Siminoc, în apropiere de calea ferată Medgidia-Negru Vodă, grup de tumuli vizibili pe
imagini satelitare și ortofotoplanuri.
Sit (27) - Siminoc SV - tumul aplatizat - situat la circa 3 km SV de satul Siminoc, imediat la Est de
drumul județean DJ 381, parțial afectat de implantarea conductelor de transport gaze naturale.
Era vizibil în prima jumătate a sec. XX, când este trecut pe Planurile Directoare de Tragere.
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Sit (28) - Ciocârlia Nord / Siminoc SV - grup de tumuli - la 2, 7 km Nord de Ciocârlia de Sud și la
2 km SV de Siminoc, în mare parte la Vest de drumul județean DJ 381. Situl este împărțit între
teritoriile administrative ale UAT Ciocârlia și UAT Murfatlar.
Sit (29) - Siminoc Vest / Valea Dacilor Sud (”Movila Tăiată”) - grup de tumuli - situat la Sud de
nodul rutier al A2, la limita administrativă cu UAT Medgidia, majoritar însă în teritoriul UAT
Murfatlar; se suprapune în mare parte cu perimetrul sitului 3 - valul mic de pământ.
Sit (30) - Valea Dacilor Sud / Siminoc NV (”Movila La Islaz”) - tumul - este una dintre movilele
dominante ale zonei Siminoc- Valea Dacilor; este situată lângă breteaua nodului rutier al
autostrăzii A2, majoritar în teritoriul UAT Medgidia. Pe baza fragmentelor ceramice recuperate în
cursul supravegherii lucrărilor pentru nodul rutier, se poate încadra cronologic în perioada
elenistică.
Sit (31) - Siminoc Nord / Poarta Albă Vest - necropolă tumulară - o aglomerare importantă de tumuli
apare la limita dintre UAT Murfatlar și UAT Poarta Albă. Unii dintre tumuli apar figurați și pe
Planurile Directoare de Tragere.
Sit (32) - Valu lui Traian Nord (”Cariera Omurcea”) - așezare romană - sit aflat în cea mai mare
parte pe teritoriul UAT Valu lui Traian, intră parțial în teritoriul UAT Murfatlar. La suprafața
solului au fost recoltate numeroase fragmente ceramice, care indică nuclee de locuire importante
din perioada romană timpurie (sec. II-III p.Chr.).
Sit (33) - Valu lui Traian Vest - așezare medievală timpurie (sec. IX-XI) - este în legătură cu castrul
VII Schuchhardt (XX Tocilescu); se întinde pe o suprafață mare, mai ales în teritoriul UAT Valu
lui Traian, parțial și în cel al UAT Murfatlar (extremitatea de Vest). La suprafața solului se observă
numeroase aglomerări de pietre și fragmente ceramice.
2.10.1.5. Zone de recreere, odihna si agrement
a) Zone de recreere
Pe teritoriul Uat Murfatlar nu exista amenajate zone de recreere , materializate in parcuri special amenajate.
Acest deziderat este suplinit de existenta pe teritoriul UAT a popasului Fantanita Murfatlar, ca loc de
recreere frecventat de localnici si nu numai, mai ales in perioada sezonului estival.
b) Zone de odihna
Pe teritoriul Uat Murfatlar nu functioneaza unitati economice (pensiuni, hoteluri, etc.) cu destinatie
turistica. Lipsa unor zone atractive pentru astfel de amenajari, cat si vecinatatea relativa cu sectorul
litoralului Marii Negre au facut ca teritoriul UAT Murfatlar sa fie lipsit de obiective destinate odihnei.
c) Zone de agreement
Pe teritoriul UAT Murfatlar nu se gasesc amenajate zone destinate agrementului (parcuri de distractie,
piscine, piste de biciclete, etc.)
d) Zone de tratament
Cadrul natural aferent teritoriului UAT Murfatlar nu ofera conditiile si nici resursele naturale necesare
edificarii de baze de tratament.
2.10.1.6. Obiective industriale și zone periculoase
a) Obiective industriale
Obiectivele industriale din teritoriul UAT Murfatlar ocupa o suprafata totala de 66,95 ha, vezi prezentare
in Cap. 2.7., Art.2.7.2, pct. 2.7.2.2., lit.(I), pag.73-74, respectiv Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.1.,
lit.(ID), pag. 215 si prezentare desenata (hasura) cu culoare maro pe: „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice – Zonificare Murfatlar”, pentru teritoriul intravilan al orsaului Murfatlar si „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc” pentru teritoriul intravilan al satului Siminoc, respectiv
Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) Murfatlar si Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR) Siminoc aferente Actualizare PUG si RLU– pr. 80/2014, din care:
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Zone industriale in orasul Murfatlar in suprafata totala de 60,06 ha, si anume:
Prima zona industriala cu suprafata de 15,88 ha este asezata in partea de SUD a localitatii, intre
Magistrala CFR Bucuresti-Constanta si versantul de nord al Dealului Tibisir (Basarabi) si cuprinde o
serie de agenti economici care desfasoara activitati industriale de depozitare sau productie cum ar fi:
Fabrica de creta care prelucreaza minereul de creta; Fabrica de paine; Statia de sortare agregete
minerale, Amplasament (Lot= 6227,69 mp) pentru productie depozitare si servicii; Depozit en-gros
pentru materiale de constructii, Depozit pentru vanzare materiale de constructii cu amanuntul, Moara de
cereale, Atelier de mobila, Remiza de locomotive, Statie de sortare concasare agregate minerale,
Coloana auto; Atelier reparatii auto si coloana de masini grele., Statie de betoane, Rampa de incarcare
CF a Statiei CFR Murfatlar, Magazii si terenuri ramase libere dupa desfiiintarea unor obiectve cum ar
fi: Fosta statie Pilot de preparare a produselor fine din creta, Fostul Depozit pentru Recuperarea
materialelor refolosibile, etc.
Pe langa toate aceste obiective enumerate mai exista si reteaua de strazi din zona industriala care asigura
legatura la toate obiectivele (vezi: str Minerului, str. Industriala 1, str Industriala 2 si alte alei si spatii de
legatura nenominalizate. De asemenea exista si linia de cale ferata industriala care deserveste Fabrica de
creta. Tot in acea zona exista si Sistemul de irigatii Valea Seaca format din Statia de Pompare,
conductele de Ø 1200 mm ingropate si Calnalul deschis administrate de catre ANIF precum si Cursul de
apa/Paraul Valea Seaca (Canalul pluvial Valea Seaca denumit conform Actualizare PUG- proiect nr.
80/2014). Paraul Valea Seaca cu lungime de 3,111 km se afla in administrarea CN Apele Romane
A.B.A Dobrogea- Litoral.
Zona este dotata cu instalatii in principal ingropate pentru apa, (partial) canalizare si retele LEA
si LES de medie tensiune (20kv) si joasa tensiune (0,40 kv).
A doua zona industriala în suprafață totala de 18,92 ha este in Cartierul de VEST cuprinsa intre,
Canal Dunare – Marea Neagra, Portul Basarabi si Cartierul de locuinte. Zona industriala cuprinde o serie
de agenti economici care desfasoara activitati industriale de depozitare sau productie cum ar fi: SC Utilaj
Greu SA si Zona Libera Basarabi cuplate cu Portul Basarabi si Bazinul portuar (Acvatoriul) cu Danele
portuare, fosta Fabrica de oxigen dezafectata, Parc Rece, Statie sortare agrgate minerale, fosta Fabrica
de plase sudate aflata in curs de transformare in atelier tamplarie si spatii de depozitare, Coloana auto,
fosta statie distributie carburanti dezafectata.
In incinta SC Utilaj Greu SA si Zona Libera Basarabi functioneaza mai multe activitati printre
care putem aminti: Un atelier de bobinaj, Un atelier de reparatii auto, Un atelier de reparatii masini si
utilaje, o Coloana auto, iar in hale a functionat o fosta Fabrica de camasi (in lon) iar in prezent a fost
autorizata realizarea unei Sectii de prelucrare a deseurilor de cupru prin procedura electrolitica. Tot in
incinta halelor a functionat o Fabrica de BCA, dar care din cauza lipsei combustibilului mai ieftin (vezi
gaze naturale) costurile cu combustibili fosili au facut sa nu reziste pe o piata concurentiala.
In incinta Portului Basarabi functioneaza Danele portuare utilizate in principal pentru
transportul de cereale, fier vechi si nisip. Tot in port exista o locatie unde functioneaza o statie pentru
sortare agregate minerale (nisip). Portul este practic insuficient utilizat avind in vedere capacitatea acestuia.
In afara Portului pe terenul proprietatea orasului, vecin cu latura de VEST a Portului si
respectiv a Zonei Libere Basarabi, au fost concesionate doua suprafete de teren si anume: O suprafata de
circa 7.000,03 mp pe care a fost construita o Statie de sortare agregate minerale (nisip) si o suprafata de
10.057,87 mp unde a fost inceputa si nefinalizata Fabrica de plase sudate care urmeaza sa fie modificata
in Atelier tamplarie.
In zona SC Utilaj Greu SA exista trei spatii care practic sunt neutilizate si anume: Fostul Parc
Rece 1 unde asa cum s-a precizat anterior functioneaza o coloana auto dar care este foarte mica pentru
un spatiu atat de mare (sub 1,0 ha); Fostul Parc Rece 2 care este practic liber, neutilizat (are cam peste
1,0 ha) si Fosta Fabrica de Oxigen dezafectata, unde acum functioneaza un Atelier de reparatii mic
pentru o suprafata de circa 0,60 ha. Situarea acestor terenuri in imediata vecinatate a locuintelor (practic
cele trei terenuri sunt vecine alipite la sud cu terenul SC. UG SA.si pot fi considerate zone periculoase).
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A trei-a zona industriala in suprafata totala de 10,84 ha este in partea de Nord a orasului
Murfatlar pe trei amplasamente distincte si anume: Crama Murfatlar in suprafata de 63917,79 mp,
situata pe strada Murfatlar, nr. 1 la limita intravilanului, incojurata la Est - Nord si Vest de plantatii de
vita de vie si la Sud de str. Murfatlar si are ca activitate principala productia si depozitarea vinului;
Sector Mecanizare in suprafata de 16985,00 mp situat pe str. Salcamilor, nr. FN, inconjurat la Nord si
partial la Vest de fostele plantatii de vita de vie propuse pentru infintare Cartier Rezidential, partial la
Vest si la Sud de locuinte si Scoala generala nr. 2 iar la Est de str. Iona Creanga. Activitatea principala a
fost de reparatii auto si utilaje agricole destinate lucrarilor din fermele viticole dar in ultima perioada
serveste mai mult ca parcare auto si mici lucrari de intretinere si reparatii si Depozit si Rampa CF in
suprafata de 27473,25 mp situata pe str Feroviarului, nr. 1, intre Linia (Magistrala) CF 800- BucurestiConstanta si Cartierul de locuinte - Pozitia 3 infiintat dupa anul 1994. Rampa si linia CF au fost
dezfectate ramanand doar activitatea de depozitare care deserveste activitatea principala a Fermelor
viticole si a Cramei Murfatlar.
A patra zona industriala in suprafata de circa 6,00 ha este situata la limita intravilanului, in
partea/extremitatea de Est a orasului Murfatlar si cuprinde Sediul si Crama Statiunii de Cercetare ViniViticola Murfatlar cu suprafata de 59993,75 mp, de pe str. Calea Bucuresti , nr. 2. Activitatea principala
este de productie si cercetare in domeniul viei si vinului.
A cinci-a zona induistriala propusa in suprafata totala de 8,43 ha este situata la limita de Sud a
intravilanului existent VATRA “A” a orasului Murfatlar si este cuprinsa in Trupul Izolat “U1”- Parcul
Fotovoltaic in suprafata de 7,80 ha si dotari utilitati in suprafata de 0,63 ha. Activitatea principala este
producerea de energie electrica din surse regenerabile.
Zone industriale in satul Siminoc in suprafata totala de circa 6,89 Ha si anume:
Prima zona industriala in suprafata de 0,58 ha este situata in partea de Vest a intravilanului
existent VATRA “A1” Siminoc, pe str. Artarului, FN, in Lotizari Canadian – Trup alipit “C2” (vezi PUZ
– proiect nr. 21/2006). Activitatea principala este de depozitare si mica productie (Atelier tamplarie).
A doua o zona industriala mentinuta in suprafata de 4,632ha este situata in partea de Est a satului
Siminoc, pe str. Murfatlar, nr. 2 (Trup Izolat “C1” redenumit “S4”). Activitatea principala este de
productie si depozitare. In anul 2007 prin PUD – proiect nr. 219/2007 a fost schimbata destinatia din
Complex zootehnic in Complex industrial si depozite.
A trei-a zona industriala propusa in suprafata de 1,678ha este situata in partea de Sud-Eest a
satului Siminoc [Trup Izolat “B2” redenumit “S3” (vezi PUZ- proiect nr. 20/2006)] la limita de Vest a
Padurii Murfatlar, cu acces din drumul national DN 3. Activitatea industriala de productie nutreturi si
Abator pasari este impartita in proportie de circa ½ din suprafata cu activitatea de Ferma avicola.
b) Zone periculoase
Pe teritoriul UAT nu exista zone contaminate chimic sau radioactiv, care sa prezinte un pericol pentru
sanatatea populatiei sau pentru resursele acvatice sau biodiversitate.
2.10.1.7. Reţeaua principală de căi de comunicaţie
Circulaţia majoră în localitate (rutieră, feroviara, navala) are un pronunţat caracter de tranzit.
- Prin Legea nr. 363 din 21-09-2006, cu modificarile si completarile ulterioare privind „Aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N) – SECTIUNEA I- Retele de transport”, in
legatura cu UAT Murfatlar sunt prevazute urmatoarele:
a) Circulaţia rutiera. (Vezi si Cap. 2.3., Art. 2.3.1., pag.39 si Cap. 2.6., Art. 2.6.1., pct.2.6.1.1., pag. 52÷59)
- In Anexa Nr. 1 din P.A.T.N. – SECTIUNEA I – Retele de transport- Reteaua de cai rutiere, pe
teritoriul UAT Murfatlar, trec urmatoarele:
1. Autostrazi:
1.01. Nadlac*)- Arad- Timisoara- Lugoj – Deva – Sibiu- Pitesti – Bucuresti – Lehliu – Fetesti –
Cernavoda – Constanta, cuprins conform Anexa nr. 2, in CORIDORUL PANEUROPEAN DE
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TRANSPORT MULTIMODAL IV din care face parte si Autostrada A2 care pe Tronsonul 6, Cernavoda –

Constanta trece prin partea (latura) de Vest a extravilanului UAT Murfatlar.
P.A.T.N. a prevăzut realizarea pe traseul Autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa a unui nod
complex de intersecţie la Valea Dacilor – Medgidia situat la circa 6 km de centrul oraşului Murfatlar.
Autostrada A2 Tronsonul 6 Cernavoda – Constanta si strabate teritoriul extravilan al UAT
Murfatlar pe lungime totala de 8,892 km (masurata pe latura stanga a autostrazii cea care este spre
Murfatlar), compusa din cele 5 portiuni/ tronsoane functie de intrarea si iesirea Autostrazii A 2 din UAT
Murfatlar,
2. Drumuri Nationale:
Drumul national DN 3 pe relatia : Bucuresti – Calarasi – Ostrov – Baneasa – Cobadin – Ciocarlia –
Murfatlar – Constanta, si
Drumul national DN 22C pe relatia : Crenavoda – Medgidia – Poarta alba – Murfatlar – intersectia
cu DN 3.
UAT Murfatlar este traversat de catre drumurile nationale DN 22C- E81 pe lungime de 2.589
km, de la km 40+986 pana la km 43+575 si de drumul national DN 3-E81 pe lungime de 7,879 km, de la
km 236+595dr. (236+245 stg) pana la km 244+474 d r./stg.
Intravilanul existent al orasului Murfatlar este traversat de drumul national DN 22C pe lungime
de 1,127 km, de la km 42+418dr. (42+755 stg.) pana la km 43+545 dr./stg., respectiv de drumul national
DN 3 pe lungime de 3,151 km, de la km 241+323 dr./stg. pana la km 244+474 dr./stg.
3. Drumul judetean DJ 381
Drumul judetean DJ 381 (denumit si DJ 132), de la DN 38 - Potârnichea - Bărăganu - Ciocârlia
de Sus - Valea Dacilor–Medgidia, stabate teritoriul extravilan al UAT Murfatlar pe o lungime de 3,582
km, prin extremitatea de Vest, la limita teritoriului UAT si asigura legatura dintre mun. Medgidia si
sudul judetului pana la DN38. Drumul judetean DJ 381 se intersecteaza cu Autostrada A2 prin nodul de
la Valea Dacilor – Medgidia si asigura transportul rutier de marfa si persoane pe relatia Autostrada–
mun. Medgidia si sudul judetului.
4. Drumul comunal DC 27
Drumul comunal DC27, face legatura intre DN 3 si racordul/breteaua de legatura la Autostrada
A2 si are lungimea totala de 5,515 km conform acte/Cadastru din care 0,510 km de la km 0+000 pana la
km 0+510 prin intravilan existent oras Murfatlar si 1,218 km de la km 3+415 pana la km 4+633 conform
intravilan existent sat Siminoc (si 1,861 km conform intravilan propus prin Axctualizare PUG).
Drumul comunal DC27 asigura circulatia auto pe relatia Siminoc- Murfatlar – mun. Constanta si
respectiv pe relatia Valea Dacilor- mun Medgidia. Acest fapt face ca drumul comunal DC 27 sa fie
acceptat/ preferat pentru multi operatori de transport in comun care asigura rutele Constanta- Medgidia
sau Constanta – Cernavoda via Siminoc, utilizand drumul comunal DC 27.
5. Strazile din interiorul (VATRA) orasului Murfatlar
Circulatia rutiera in interiorul (VATRA) orasului Murfatlar se desfasoara pe un număr de 69 de
străzi si alei principale (de Categoria II) si secundare (de Categoria III si IV) (vezi Planse anexa PUG).
6. Strazile din interiorul (VATRA) satului Siminoc
Circulatia rutiera in interiorul (VATRA) orasului Murfatlar se desfasoara pe un număr de 36 de
străzi secundare (de Categoria III si IV) (vezi Planse anexa PUG). Singura strada principala este strada
Murfatlar care se confunda cu traseul drumului comunal DC 27 care traverseaza localitatea.
b) Circulaţia feroviară (Vezi si Cap. 2.3., Art. 2.3.1., pag. 40 si Cap. 2.6., Art. 2.6.1., pct. 2.6.1.2., pag. 59)
- In Anexa Nr. 3 din P.A.T.N. – Sectiunea I – Retele de transport - Reteaua de cai feroviare, pe teritoriul
UAT Murfatlar, trece:
1. Linii de cale ferata conventionale, cu viteze pana la 160 km/h pe trasee existente reabilitate:
1.01. Curtici*)- Arad- Simeria- Vintu de Jos- Alba Iulia- Coslariu- Copsa Mica- Brasov- Ploiesti –
Bucuresti – Fetesti – Medgidia – Constanta, cuprins conform Anexa nr. 4, in CORIDORUL
PANEUROPEAN DE TRANSPORT MULTIMODAL IV care cuprinde si Linia CF 800 Bucuresti –
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Constanta, cu portiunea Medgidia – Constanta ce traverseaza prin extravilanul si apoi intravilanul UAT
Murfatlar si iese spre Est prin limita de Sud a intravilanului UAT Murfatlar.
Linia CF 800/Bucuresti – Constanta, face legatura intre or. Murfatlar si mun. Constanta, respectiv Mun.
Medgidia si traverseaza localitatea dupa cum urmeaza:
- Interstatia CF Dorobantu - Basarabi (imobil cu nr. cadastral 11026), de la km 204+520 la km
206+747, unde limita zonei CF variazä între 12 m si 24 m pe partea stângä a liniei CF, iar pe partea
dreaptä între 5 m si 20 m.
- Statia CF Basarabi (imobil cu nr. cadastral 103145), de la km 206+747 la km 208+760, unde limita
zonei CF variazä între 10 m si 44 m pe partea stângä a liniei CF, iar pe partea dreaptä între 3 m si 57 m.
Circulatia feroviara se efectueaza prin magistrala C.F 800 dubla, electrificata, desparte orasul in
doua parti aproximativ egale. Tranzitul mediu zilnic de trenuri fiind de 125/ zi, din care 20/ zi
iarna si 30/zi vara, sunt pentru calatori.
c) Circulaţia navală (Vezi si Cap. 2.3., Art. 2.3.1., pag. 40 si Cap. 2.6., Art. 2.6.1., pct. 2.6.1.3., pag. 59)
- In Anexa Nr. 5 din P.A.T.N. – SECTIUNEA I – Retele de transport - Reteaua de cai navigabile, pe
teritoriul UAT Murfatlar, trece:
1. Cai navigabile la care se vor executa lucrari de amenajare:
1.02. Canalul Dunare – Marea Neagra; cuprins conform Anexa nr. 4, in CORIDORUL PANEUROPEAN
DE TRANSPORT VII, care cuprinde si Canalul Dunare – Mera Neagra ce traverseaza UAT Murfatlar
prin extravilan si intravilan de la Nord la Sud, prin treimea de Vest a intravilanului orasului, Cartierul de
Vest fiind separat din Trupul (Vatra ) orasului.
4. Porturi la care se vor executa lucrari de modernizare;
4.20. Portul Basarabi – pe Cnalul Dunare- Marea Neagra;
Canalul Dunare – Marea Neagra (C.D.M.N.) este un curs de apa/canal artificial si strabate
teritoriul UAT Murfatlar, de la Nord (din amonte km 26+794) pana la Sud (in aval km 20+962), pe o
lungime de 5,832 km. Lucrarile de amenajare a canalului s-au derulat in perioada 1976 – 1984 , acesta fiind
inaugurat in 26 mai 1984. Canalul reprezinta o artera navigabila care leaga porturile Cernavoda si Agigea.
Canalul principal (C.D.M.N.) (fara ramura Poarta Alba - Midia (C.P.A.M.) are o lungime de
64,4 km, o adancime de 7 m, o latime la baza de 70 m si la suprafata de 90-120 m, fiind marginit,in zona
studiata, de taluzuri calcaroase inalte de aprox.25 m. Pescajul maxim admis este de 5,5 m permitand
astfel accesul navelor fluviale si a celor maritime mici. La fiecare capat exista cate doua ecluze care
permit traficul in ambele sensuri.
Canalul traverseaza localitatile Cernavoda, Saligny, Mircea Voda, Satu Nou, Medgidia, Castelu,
Poarta Alba. Aici canalul se bifurca. Ramura sudica trece prin Basarabi si Agigea. Ramura nordica,
cunoscuta sub denumirea de Canalul Poarta Alba-Midia Navodari,
Circulatia pe Canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru localitate se rezuma la curse ocazionale
pentru produse balastiere, fier vechi şi cereale.
2.10.1.8. Depozite de deşeuri menajere şi industriale
a) Sursele de deseuri (vezi si Cap. 2.9., Art. 2.9.8., pag. 132-133)
Sursele de deşeuri din Oraşul Murfatlar sunt: deşeuri menajere provenite de la populaţie şi
agenţii economici, deşeuri stradale, deşeuri grădini, spaţii verzi, parcuri.
Compoziţia deşeurilor menajere din oraşul Murfatlar:
- hârtie – 1,3 to
- sticlă – 180 to
- plastic – 82 to
- metale – 48 to
Depozitul de deşeuri neconform al oraşului Murfatlar afost inchis in septembrie 2015 in
conformitate cu HG 1470/2004 modificată și completată prin HG 358/2007 și Ordinul nr. 757/2004,
prin Autorizatia de Construire nr. 24/2013. Depozitul de deşeuri inchis este situat la distanţă de cca
1,0km de primele locuinţe, 2 km de centrul oraşului şi 0.5÷1,0 km de Canalul Dunăre – Marea Neagră.
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Depozitul de deşeuri al Oraşului Murfatlar, inchis se încadrează în categoria depozitelor mijlocii
de deşeuri nepericuloase, deoarece suprafaţa de depozitare reală este de 3 ha, iar deşeurile sunt menajere
sau similare celor menajere de la agenţi economici şi deşeuri inerte.
In acest context, gestiunea deseurilor pe teritoriul UAT Murfatlar este asigurata prin firme
autorizate sa aigure serviciul de salubrizare si neutralizare a deseurilor menajere in depozitele autorizate
existente la nivelul judetului Constanta ( Ovidiu, Costinesti, Albesti,Tortomanu )
b) Deşeurile periculoase din deşeurile municipale
În oricare gospodărie se găsesc deşeuri cu conţinut de substanţe chimice periculoase care pot pune în
pericol sănătatea oamenilor şi a mediului, prin manipularea, stocarea sau eliminarea necorespunzătoare
(ex. în reţeaua de canalizare sau în curtea gospodăriei). Consecinţele ar putea fi contaminarea apei de
suprafaţă/subterană, posibila rănire a gospodarului sau a operatorului de salubritate şi/sau reprezintă un
mare risc de poluare a sistemului de canalizare. De asemenea, când o serie de substanţe chimice sunt
evacuate în reţeaua de canalizare, vaporii adunaţi ar putea provoca incendii şi explozie în ţevi.
Cantitatea de DEEE- uri colectată în oraşul Murfatlar în anul 2012 a fost de 8,963 tone.
Raportându-ne la o populație de 10.260 locuitori (Recensământ 2011), reiese că în anul 2012 un locuitor
a colectat doar 0,87 kg deşeuri electrice şi electronice. Deşi s-au colectat mai multe deşeuri de EEE faţă
de ceilalţi ani, cantitatea este mult sub media europeană impusă pe locuitor/an. Obligaţia României de a
colecta în fiecare an patru kilograme de deşeuri electrice /DEEE/de către fiecare locuitor este departe de
a fi îndeplinită, întrucât statisticile la nivel naţional arată aceeaşi scădere alarmantă din 2009 şi până în
prezent, rata de colectare la nivelul ţării ajungând la 0,9 kg/locuitor.
2.10.2. Disfuncţionalităţi – priorităţi (mediu) (extras din Raport protectia mediului)
2.10.2.1. Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe
a) Disfunctionalitati in zonele construite
În Prima zona industriala avand S=15,88 ha, descrisa la pct. anterior 2.10.1.6., lit. a)., există
locuințe a căror folosință este practic incompatibilă cu funcțiunea zonei.
Amestecul de functiuni, in Prima zona industriala denumita atunci “Baza de productie pentru
lucrarile la Canalul Dunare Marea Neagra”, in principal intre functiunea/folosita de locuire (L) cu
functiunea de industrie, depozitare (ID) este mostenita inca dinainte de 1990, unde exproprierile din acel
timp nu au cuprins toate imobilele cu functiunea de locuire ramanand 12 imobile (case) proprietate
privata care trebuie sa traiasca/ convietuiasca in acele conditii. In prezent disconfortul generat de noxele
(zgomot, praf, si gaze) este mai scazut mult datorita inchiderii activitatilor multor firme din zona.
De asemenea în zona cuprinsă între magistrala CF București Constanța și Drumul Național 3
(DN3) înscris la categoria DE81 există locuințe a căror folosință este incompatibilă cu funcțiunea zonei
și a condițiilor de poluare aer și zgomot.
Fabrica de Cretă, prin amplasarea ei in proximitatea zonei locuite, reprezinta o potentiala sursa
generatoare de disconfort pentru locuitori, dar din monitorizarea calitatii aerului rezulta ca valorile
poluantilor emisi (pulberi sedimentabile si pulberi in suspensie) se incadreaza in limitele admise de
legislatia in vigoare.
Pe terenurile agricole proprietate privată din extravilan există construcții agrozootehnice și
locuințe temporare a căror folosință este incompatibilă cu funcțiunea zonei datorită lipsei rețelelor de
alimentare cu apă, rețelelor de canalizare, rețelelor de alimentare cu energie electrică și acceselor cu
drumuri/ alei/ platforme modenizate.
b) Disfunctionalitati in zona terenurilor agricole
Pe terenurile agricole proprietate privată din extravilan există construcții agrozootehnice și
locuințe temporare a căror folosință este incompatibilă cu funcțiunea zonei datorită lipsei rețelelor de
alimentare cu apă, rețelelor de canalizare, rețelelor de alimentare cu energie electrică și acceselor cu
drumuri/ alei/ platforme modenizate.
Unele terenuri agricole în cazul ploilor torențiale sunt afectate de inundații.
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c) Disfunctionalitati in zona terenurilor silvice. Nu este cazul,
d) Disfunctionalitati in zona terenurilor aflate permanent sub ape. Nu este cazul.
2.10.2.2. Identificarea surselor de poluare, din care a celor cu pericol major
Sursele de poluare de pe teritoriul UAT Murfatlar se incadreaza in general in categoria acelora ale
caror emisii nu depasesc limitele prevazute de legislatia specifica. Astfel avem:
a) Surse de poluare a aerului:
- Fabrica de cretă (SC TEMPO INVEST SRL)
- Traficul rutier, feroviar si naval( intens care se desfăsoara si prin intravilanul localitătii)
- Activitățile din zona industrială,
- Incalzirea locuintelor si a celorlalte constructii indiferent de functiunea lor (vezi Sobe sau Centrale
termice individuale si Arderea combustibililor în neagrementați)
b) Surse de poluare a apei:
- Sistemul de canalizare a apelor uzate menajere sau industriale. (Deversarea accidentală în albia
Canalului Dunăre - Marea Neagră)
- Apele pluviale nedecantate de pe platformele din zona industrială (Deversarea în albia Canalului
Dunăre - Marea Neagră)
- Bazinele/fosele nevidanjabile pentru apele menajere din gospodăriile individuale,
- Bazinele/fosele nevidanjabile pentru apele reziduale din activitătile desfăsurate în zona industrială
(care pot polua pânza de apă freatică.)
- Depozite necontrolate de deseuri menajere sau industriale.
c) Surse de poluare a solului:
- Conductelor de transport produse petroliere care traversează teritoriul localității (- Defectarea)
- Deversarea necontrolată a substanțelor periculoase pesticide insecticide etc.
- Depozitarea necontrolată a deșeurilor menajere sau industriale inclusiv cele rezultate din construcții.
- Arderea/incendierea accidentală sau voluntară a terenurilor agricole (miriștilor), pășunilor sau a pădurilor.
Pentru populatie
Nu este cazul. Activitatile economice de pe teritoriul UAT Murfatlar nu sunt generatoare de poluanti
chimici sau de alta natura care sa puna in pericol sanatatea populatiei.
Pentru vegetatie si animale
Nu este cazul. Activitatile economice de pe teritoriul UAT Murfatlar nu sunt generatoare de poluanti
chimici sau de alta natura care sa afecteze vegetatia specifica. Unul din factorii naturali care ar putea
afecta flora este cel climateric. O perioada secetoasa ar putea conduce la degradarea vegetatiei aspect ce
ar avea implicatii si asupra confortului faunei salbatice.
2.10.2.3. Disfunctionalitati privind calitatea factorilor de mediu (extras din Studiu/Raport protectia mediului)
a) Calitatea solului:
Solurile din judeţul Constanţa prezintă o mare diversitate de condiţii genetice şi de mediu. In general, în
condiţii naturale fertilitatea şi potenţialul de producţie al acestor soluri permit diversificarea structurii
culturilor. În ultima perioadă, datorită atât modificărilor climatice cât şi factorului uman starea fertilităţii
solurilor a scăzut, crescând suprafeţele cu terenuri degradate. Din punct de vedere genetic majoritatea
solurilor au ca material parental loessul care contribuie la degradarea mai rapidă a solurilor.
1.) Terenuri afectate de diverşi factori limitativi
Conţinutul scăzut de carbon organic din sol afectează fertilitatea solului, capacitatea de reţinere a apei şi
rezistenţei la compactarea solului. Compactarea reduce capacitatea de infiltrare a apei, solubilitatea
nutrienţilor şi productivitatea şi astfel reduce capacitatea solului de sechestrare a carbonului. Creşterea
debitului de ape de suprafaţă poate conduce la erodarea solului, în timp ce lipsa de coeziune din sol
poate creşte riscul de eroziune datorată vântului. Alte efecte ale conţinutului scăzut de carbon organic
sunt reducerea biodiversităţii şi o sensibilitate crescută la acidifiere sau alcalinizare.
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În judeţul Constanţa majoritatea suprafeţelor agricole au pH slab alcalin, însuşire specifică solurilor din zonă.
Apariţia şi dezvoltarea fenomenelor de alcalinitate moderată şi puternică, reducerea aprovizionării cu
fosfor şi a procentului de humus, au fost influenţate de următorii factori:
- Agrotehnica intensivă aplicată până în anul 1989 (irigat intensiv, fără respectarea unei norme de irigat,
numărul mare de treceri pentru lucrările solului).
- Agrotehnica deficitară aplicată în perioada 1990-2000, care nu a respectat aplicarea tehnologiei şi
cerinţele plantelor de cultură.
După anul 2000, mulţi specialişti au preluat şi comasat suprafeţe mari de teren, au îmbunătăţit
agrotehnica, parcul de maşini, încercând astfel să refacă însuşirile solului.
2.) Terenuri afectate de gleizare și salinizare
Conform studiilor efectuate terenurile au fost afectate în principal de procese de gleizare și de salinizare.
Astfel, suprafața gleizată, la nivelul județului Constanța, este apreciată ca fiind de 12936ha (din suprafața cartată).
Suprafața salinizată, la nivelul județului Constanța a fost apreciată ca fiind de 19690 ha (din suprafața cartată).
3.) Suprafața terenurilor erodate
Suprafața terenurilor erodate din județul Constanța este prezentată în tabelul de mai jos:
Tabel. Suprafața terenurilor erodate
Suprafața
agricolă
(ha)

Grade de eroziune
Eroziune prin apa

558204

absentă
ha
363720

%
65.2

slabă
ha
106188

Moderată
%
19,1

ha
56734

%
10.1

puternică
ha
3724

%
0.6

Eroziune
eoliană
ha
735

%
0.1

Eroziune în adâncime
Șiroiri
ogașe
rigole
ha
%
ha
%
22443 4 5860 1

Sursa date: O.S.P.A Constanța, extras din Raport de Mediu din 2017-2018, aferent Actualizare PUG.
4.) Presiuni asupra stării de calitate a solurilor
- Utilizare şi consumul de îngrăşăminte
Îngrăşămintele chimice sunt substanţe ce conţin unul sau mai multe elemente nutritive care, încorporate
în sol, completează rezerva de substanţe nutritive, în forme uşor asimilabile în scopul sporirii fertilităţii
solului şi creşterii producţiei vegetale.
Principalele îngrăşăminte chimice folosite în România se pot împărţi în următoarele grupe mari:
- îngrăşăminte cu azot; - îngrăşăminte cu fosfor; - îngrăşăminte cu potasiu; - îngrăşăminte complexe;
- îngrăşăminte cu microelemente.
Aplicarea îngrăşămintelor este un factor important, care determină creşterea productivităţii plantelor şi a
fertilităţii solului, dar cu riscul de a creşte nivelul de impurificare a mediului ambiant, provocând
dereglarea echilibrului ecologic (mai cu seamă prin acumularea nitraţilor), în cazul în care sunt folosite
fără a se lua în considerare natura solurilor, necesităţile plantelor şi condiţiile meteorologice locale.
În anul 2016 au fost utilizate 14.728 tone îngrășaminte chimice. Situația privind utilizarea
îngrășamintelor chimice în perioada 2012-2016 este reflectată în tabelul de mai jos.
Tabel. Cantități de îngrășaminte chimice utilizate
Îngrăşăminte chimice folosite
Anul
(tone substanţă activă )
N
P2O5
K2O
2012
18997
9451
513
2013
11394
7203
2014
11410
6778
2015
8046
6675
2016
7540
7188

Total
28961
18594
18188
14721
14728

Sursa date Direcția pentru Agricultură a Județului Constanța, conform Raport de Mediu din 2017-2018, aferent PUG.
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- Consumul de produse pentru protecţia plantelor
Pentru protecţia plantelor sunt folosite produse chimice (pesticide) şi produse biologice (biopreparate).
Pesticidele sunt clasificate în funcţie de organismul ţintă combătut ca erbicide, insecticide,
fungicide, acaricide, nematocide, moluscocide, raticide şi cu acţiune mixtă.
Produsele fitosanitare pot fi: de contact şi sistemice, pot acţiona selectiv şi constituie cea mai
periculoasă sursă de impurificare a mediului prin vastitatea suprafeţelor pe care se folosesc şi prin
toxicitatea lor ridicată. Solul acţionează ca un receptor şi rezervor pentru pesticide, unde acesta se
degradează. Majoritatea erbicidelor, insecticidelor şi fungicidelor se acumulează în stratul superficial de
la suprafaţa solului şi multe dintre ele au o remanenţă îndelungată, existând pericolul poluării solului.
Pesticidele sunt treptat dispersate în mediu sau translocate în plante, unele putând totuşi persista în sol
mulţi ani de la aplicare, ducand la contaminarea alimentelor şi acumularea continuă în plante şi animale
a anumitor pesticide, precum şi impactul asociat asupra sănătăţii şi capacităţii lor de reproducere.
Situația privind utilizarea produselor fitosanitare, în perioda 2012-2016, este prezentată în tabelul de mai jos.
Tabel. Situația privind utilizarea produselor fitosanitare
Produs fitosanitar
(kg/ha)

Anul
Erbicide
2012
2013
2014
2015
2016

Fungicide

Consum
total
[ kg/ha ]

Insecticide

0.02
0.05
0.03
0.03
0.05
0.04
0.03
0.05
0.05
0.02
0.03
0.02
0.03
0.03
0.03
Sursa: Raport de Mediu din 2017-2018, aferent Actualizare PUG.

o,10
0.12
0.13
0.07
0.09

5.) Evoluţia suprafeţelor de îmbunătățiri funciare
Amenajările de îmbunătăţiri funciare se realizează în general pe bazine hidrografice sau pe areale mai
largi şi cuprind de obicei întreaga gamă de lucrări: irigaţii, desecare şi drenaj, combaterea eroziunii
solului şi apărarea împotriva inundaţiilor.
Sursele majore de apă pentru irigaţii în judeţul Constanţa sunt: Dunărea, Lacul Goloviţa şi canalul
Dunăre – Marea Neagră, inclusiv ramificaţia sa reprezentată prin canalul Poarta Albă – Midia –
Năvodari, care corespund calitativ din punct de vedere al constituenţilor chimici.
Ţinând seama de indicatorii salini şi cei de alcalinizare (CSR şi SAR), apa de irigaţii preluată din aceste
surse se încadrează în limitele admisibile şi este utilizabilă la solurile şi plantele de cultură din judeţul
Constanţa.
Principalele metode de irigare sunt: prin aspersiune, prin scurgere la suprafaţă, şi prin picurare.
Indiferent de metoda de irigare folosită, modificări însemnate au loc în solurile irigate condiţionate de
calitatea apei folosite. Astfel, este posibilă apariţia următoarelor fenomene:
- modificarea texturii solurilor, în măsura în care apa conţine aluviuni în suspensie;
- mărirea conţinutului de săruri şi modificarea reacţiei de la acid la alcalin prin irigarea cu ape care
conţin săruri;
- levigarea sărurilor.
Datorită faptului că beneficiarii amenajărilor de irigaţii nu deţin echipamente de udare care să
acopere întreaga suprafaţă propusă pentru irigat şi nu respectă metodele de udare din regulamentele de
exploatare, uneori au loc pierderi de apă, care produc modificări destul de importante în regimul
hidrogeologic în sensul creşterii nivelului freatic, prin ruperea unei stări relative de echilibru.
De asemenea, se poate produce eroziunea solului datorită scurgerilor la suprafaţă, ceea ce duce la
pierderea stratului superficial şi fertil al solului şi diminuarea producţiilor agricole.
Comparativ cu evoluţia nivelului apei freatice, chimismul acesteia a suferit modificări nesemnificative,
reziduul mineral total nu pune probleme deosebite.
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Se impune o reabilitare a actualelor amenajări de irigaţii, acolo unde acestea au fost solicitate an
de an, care să permită satisfacerea solicitărilor beneficiarilor în noile condiţii pe sistemul cerere – ofertă,
o mai bună asigurare a condiţiilor de aplicare a udărilor, o eliminare a pierderilor de apă de pe traseul
canalelor de irigaţii şi o exploatare a sistemelor de irigaţii mai eficientă printr-un control riguros al
circulaţiei apei fără a se omite însă presiunile ecologice la care este supusă extinderea suprafeţelor irigate.
b) Calitatea aerului
Climatul zonei, datorita pozitiei geografice este temperat – continental, cu influente maritime.
Regimul climatic general se caracterizeaza prin veri fierbinti si sarace in precipitatii si prin ierni
nu foarte reci, punctate uneori cu viscole puternice, dar si cu dese intervale de incalzire, care dau
stratului de zapada un caracter episodic.
Circulatia generala a atmosferei este caracterizata, in semestrul cald, prin advectii lente de aer
oceanic din Vest, care ajunge insa puternic transformat (incalzit si uscat), iar in semestrul rece prin
advectia maselor de aer din NE (cu caracteristici termice de aer arctic continental) si advectia dinspre
SV a aerului cald si umed de origine mediteraneana.
Atmosfera este cel mai larg vector de propagare al poluantilor, efectele acestora putand fi
observate atat in mediul natural, cat si in cel antropizat.
Calitatea aerului este influentata de :
- dezvoltarea unor activitati industriale cu impact asupra atmosferei;
- sistemele de incalzire a spatiilor de locuit si de lucru;
- traficul rutier intern si de tranzit;
- insuficienta salubrizarii stradale;
- depozitarea si transportul deseurilor menajere.
Pe amplasamentul UAT Murfatlar studiat prin PUG nu exista obiective care sa contribuie la
degradarea calitatii aerului. Indirect, calitatea aerului din zona poate fi afectata ca urmare a miscarii
maselor de aer incarcate cu poluanti provenind din surse aflate la mare distanta sau chiar in spatiul
transfrontier.
Principalii poluanti care fac obiectul monitorizarii de catre institutiile abilitate sunt: dioxidul de
sulf (SO2); monoxidul si dioxidul de azot (NOx); amoniacul (NH3); compusii organici volatile nemetanici
(NMVOC); emisiile de metale grele (mercur si cadmiu); emisiile de poluanti organici persistenti (POP).

1.) Dioxidul de sulf (SO2 )
Dioxidul de sulf este un gaz incolor, cu miros inabusitor si patrunzator. Acesta este transportat la
distante mari datorita faptului ca se fixeaza usor pe particulele de praf. In atmosfera, in reactie cu vaporii
de apa formeaza acid sulfuric sau sulfuros, care confera caracterul acid al ploilor. Prezenta dioxidului de
sulf in atmosfera peste anumite limite are efecte negative asupra plantelor, animalelor si omului. La
plante, dioxidul de sulf induce in sistemul foliar, leziuni locale, care reduc fotosinteza. La om si animale,
in concentratii reduse produce iritarea aparatului respirator, iar in concentratii mai mari provoaca spasm
bronsic. De asemenea, dioxidul de sulf produce tulburari ale metabolismului glucidelor si a proceselor
enzimatice. Efectul toxic al dioxidului de sulf este accentuat de prezenta pulberilor.
Oxizii de sulf (dioxidul si trioxidul de sulf) rezulta in principal din surse stationare si mobile,
prin arderea combustibililor fosili. O sursa importanta in poluarea atmosferei oraselor o constituie si
instalatiile mici de ardere din zonele rezidentiale, care folosesc combustibili fosili.
2.) Monoxidul si dioxidul de azot (NOx)
Oxizii de azot rezulta din procesele de ardere a combustibililor in surse stationare si mobile sau
din procese biologice. In mediul urban prezenta oxizilor de azot este datorata in special traficului rutier.
Dintre oxizii azotului rezulta in cantitati mai mari monoxidul de azot - gaz incolor, rezultat din
combinarea directa a azotului cu oxigenul la temperaturi inalte si dioxidul de azot – gaz de culoare
bruna, rezultat din oxidarea monoxidului de azot cu aerul. In atmosfera, in reactie cu vaporii de apa se
formeaza acid azotic sau azotos, care confera ploilor caracterul acid.
Oxizii de azot provoaca oamenilor, animalelor si plantelor, diverse afectiuni in functie de
concentratie. In concentratii mari, la plante, oxizii de azot produc la nivel celular o umflare a tilacoidelor
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din cloroplaste, diminuand fotosinteza. La om si animale, in concentratii mici provoaca iritarea severa a
aparatului respirator, cu arsuri si sufocari, tuse violenta insotita de expectoratie de culoare galbena. La
concentratii mari apar simptome severe de asfixiere, convulsii si blocarea respiratiei.
Totodata impreuna cu monoxidul de carbon si cu compusii organici volatili formeaza ozonul
troposferic sub incidenta energiei solare.
3.) Amoniacul ( NH3 )
Sursa principala de amoniac in atmosfera este agricultura, iar din cadrul acesteia se detaseaza
ramura zootehnica de tip intensiv, datorita dejectiilor animaliere si instalatiilor de producere a
amoniacului (extragerea din apele amoniacale sau sinteza catalitica), a acidului azotic, azotatului de amoniu si

Amoniacul este un gaz incolor, cu miros caracteristic, mai usor decat aerul si foarte solubil in
apa. Are efect paralizant asupra receptorilor olfactivi, emisiile de amoniac avand actiune locala si/sau generala.
Actiunea locala se manifesta la nivelul mucoaselor respiratorii si oculare prin lacrimari intense,
conjunctivite, cheratite, traheobronsite, bronhopneumonii si reducerea schimbului gazos pulmonar.
Actiunea generala se manifesta prin interferarea sintezei hemoglobinei si reducerea reactiilor de oxidoreducere la nivel pulmonar. In fapt, pe teritoriul judetului Constanta acest indicator nu se monitorizeaza.
Se efectueaza doar determinari in situatii de poluari accidentale sau sesizari.
4.) Compusii organici volatili nemetanici (NMVOC)
Termenul „NMVOC” este o prescurtare provenita de la terminologia utilizata in engleza pentru o
grupa de substante ce include compusii organici volatili, cu exceptia metanului. Termenul „COV” este o
prescurtare utilizata pentru grupa de substante ce include toti compusii organici volatili, inclusiv metanul.
Principalele surse de emisii pentru compusii organici volatili (COV) sunt:
 instalatiile care intra sub incidenta Directivei 1999/13/CE (COV), transpusa prin Hotararea de
Guvern nr. 699/2003, completata si modificata prin Hotararea de Guvern nr. 1902/2004; Hotararea de
Guvern nr. 735/2006 si Hotararea de Guvern nr. 1339/2006.
 instalatiile care intra sub incidenta Directivei 94/63/CE (COV din benzina) transpusa prin Hotararea
de Guvern nr. 568/2001, modificata si completata prin Hotararea de Guvern nr. 893/2005;
 alte surse industriale: fabricarea de bauturi alcoolice distilate, arderea combustibililor fosili si
deseurilor lemnoase pentru producerea energiei electrice si termice, fabricarea celulozei si hartiei,
fabricarea berii, fabricarea painii.
 emisiile foliare ale padurilor, agricultura, inclusiv din pasuni/fanete;
Sursele mobile (motoarele cu ardere interna a autovehiculelor) sunt o alta categorie importanta
de surse de emisie a COV, dar acestea nu au putut fi estimate cantitativ si incluse in inventar din lipsa de
date complete referitoare la parcul national auto. Valorile emisiilor de hidrocarburi nemetanice au
inregistrat o scadere fata de perioada anterioara.
5.) Emisiile de metale grele (– plumb, nichel, cadmiu, arseniu)
Metalele grele sunt compusi care nu pot fi degradati pe cale naturala, avand timp indelungat de
remanenta in mediu, iar pe termen lung sunt periculosi deoarece se pot acumula in lantul trofic. Metalele
grele pot proveni de la surse stationare si mobile: procese de ardere a combustibililor si deseurilor,
procese tehnologice din metalurgia metalelor neferoase grele si traficul rutier. Acesti poluanti pot
provoca afectiuni musculare, nervoase, digestive, stari generale de apatie; pot afecta procesul de
dezvoltare al plantelor, impiedicand desfasurarea normala a fotosintezei, respiratiei sau transpiratiei.
Nu s-au Inregistrat depasiri ale limitelor impuse la metalele grele.
6.) Emisiile de poluanti organici persistenti (POP).
Poluantii organici persistenti sunt substante chimice foarte stabile, care se pot acumula in
lanturile trofice biologice, cu un grad mare de risc asupra sanatatii omului si a mediului inconjurator.
In vederea reducerii impactului asupra mediului inconjurator, Programul Natiunilor Unite pentru
Mediu a adoptat, in cadrul Conventiei de la Stockholm (mai 2001), un program vizand controlul si
eliminarea a 12 POP (pesticide: aldrin, clordan,DDT,dieldrin, endrin, heptaclor, mirex, toxafen,
industriali: hexaclorbenzen HCB, bifeniliclorurati PCB; hidrocarburi aromatice policiclice PAH, subproduse.
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Nu s-au Inregistrat depasiri ale valorii limita anuale (singurul interval de timp pentru care este
stabilita o valoare limita, respectiv 5 micrograme/mc/an).
Comparand datele din RAM 2013 (ca fiind cele mai recente date care redau calitatea aerului in judetul
Constanta) cu limitele impuse de HG 104 /2011, Anexa 3 -< CAP. B. Valori-limita pentru protectia
sanatatii umane> subcapitolul <B.2- Valori limita >, se constata ca nu exista depasiri ale acestora
pentru poluantii atmosferici specificati mai sus.
Datele prezentate mai sus au fost extrase din RAM 2013 al APM Constanta si ele reflecta
valorile furnizate de statiile automate pentru monitorizarea poluantilor atmosferici, amplasate in judetul
Constanta (Constanta, Navodari, Medgidia, Mangalia). Poluantii monitorizati sunt cei prevazuti in
legislatia romana, transpusa din cea europeana, valorile limita impuse prin OM 592/2002 avand scopul
de a evita, preveni si reduce efectele nocive asupra sanatatii umane si a mediului.
In Orasul Murfatlar nu exista amplasate statii automate pentru monitorizarea calitatii aerului
prin masuratori continue.
De asemenea, se poate spune ca pe teritoriul administrativ al Orasului Murfatlar nu exista
obiective industriale generatoare de poluanti atmosferici, cu exceptia SC TEMPO INVEST SRL –fabrica de
creta si cariera ce functioneaza in baza Autorizatiei de Mediu nr. 510/16.11.2010 respectiv Autorizatia de Mediu
nr. 150/23.04.2010. Obiectivul economic (Cariera de creta) se afla la cca. 1000 m de amplasamentul studiat.
De subliniat este faptul ca perimetrul studiat nu este generator al poluantilor descrisi . Cel mult poate fi
“beneficiar“ al poluantilor proveniti din alte zone, transportati de masele de aer aflate in miscare.

c.) Calitatea apei
Conform cutumelor privind gestionarea apelor (subterane si de suprafata ) de catre organismele
abilitate prin legislatia de rigoare, in spatiul hidrografic Dobrogea - Litoral au fost identificate,
delimitate si descrise un numar de 10 corpuri de ape subterane codificate cu simbolul RODL si
numerotate de la 01 la 10 (ex.RODL01 ).
Situaţia trimestrială a monitorizării indicatorilor de calitate ai apei potabile extrasă din sursele
aparţinând SC RAJA SA Constanţa, pe anul 20134:
Indicatori

Gust
Miros
Culoare, mg/l
Pt-Co
Turbiditate,
NTU
pH, unit. pH
Amoniu
(NH4+), mg/l
Nitriti (NO2-),
mg/l
Nitrati (NO3+),
mg/l
Clor rezidual
liber, mg/l
Cloruri (Cl-),
mg/l
Indice
permanganat,
mg/l O2
Duritate totala,
°germ.
Reziduu total
uscat la 105°C,
mg/l
TDS, mg/l
Conductivitate,
μS/cm

Limite
admise
Legea
458/2002
Legea
311/2004
acceptabil
acceptabil

Locul prelevarii:
MURFATLAR I
10.04.2013
Put 1

Put 4

Put 6

Put 7

Put 9

Put 11

Put 19

Locul prelevarii:
MURFATLAR
II
Put 2
10.04.2013

acceptabil
acceptabil

acceptabil
acceptabil

acceptabil
acceptabil

acceptabil
acceptabil

acceptabil
acceptabil

acceptabil
acceptabil

acceptabil
acceptabil

acceptabil
acceptabil

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

acceptabila

<5

0,980

1

0

2,590

0,250

0

0

0,340

6,5-9,5

7,83

7,82

7,76

7,88

7,76

7,68

7,66

7,64

0,5

0

0

0,010

0

0

0

0

0

0,1

0,002

0,003

0,028

0,004

0,001

0,001

0,001

0

50

37,4

36,2

20,6

34,5

36,8

37,3

38,1

24,5

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

250

78,6

78,6

73,7

79,3

80

80

82,1

77,9

5

0,734

0,412

0,536

0,494

0,454

0.412

0,371

0,660

>5

20,6

20,8

18,5

19,4

24

22,3

21,5

20,5

-

631

554

624

619

628

618

637

619

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2500

913

915

856

915

930

932

932

879

4 Sursa: Răspuns transmis de Agenţia pentru Protecţia Mediului Constanţa.
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Perimetrul PUG studiat, ca de altfel intreg Orasul Murfatlar, se afla, din punct de vedere
hidrogeologic, in stransa corelatie cu corpul de apa subterana RODL10 - Dobrogea de Sud si RODL04Cobadin- Mangalia.
Cele mai noi teorii privind formarea apelor subterane preiau de la cele vechi partile realiste si
admit ca la acest proces contribuie atat infiltratia precipitatiilor, cat si condensarea vaporilor de apa
existenti in fisurile din roci sau proveniti din atmosfera, in proportii care difera de la o regiune la alta in
functie de climat si de caracteristicile rocilor. Predominant este insa rolul precipitatiilor.
Infiltratia ca element principal al formarii apelor subterane depinde de mai multi factori, intre care mentionam:
- Factori meteorologici: precipitatiile, temperatura aerului, umiditatea atmosferica si evaporatia, care
actioneaza interconjugat, intr-o stransa interdependenta;
- Factori morfologici: panta terenului, forma reliefului;
- Factori geologici: structura si caracteristicile litologice ale rocilor (porozitate, permeabilitate, grad de
fisurare);
- Factori biologici: vegetatia, fauna, omul;
In procesul de formare a rezervelor de ape subterane un rol important il au si caracteristicile
fizice ale rocilor-magazin de care depinde procesul de infiltrare si de acumulare a apelor subterane si,
de aceea ele mai pot fi considerate si proprietatile hidrogeologice ale rocilor. Intre acestea mentionam:
porozitatea, permeabilitatea, capacitatea de absorbtie, gradul de indesare (tasare) etc.
Potentialii factorii poluatori care ar putea afecta calitatea apei subterane se pot fi;
- produse petroliere, rezultate din procesele industriale;
- produse chimice (ingrasaminte, pesticide) utilizate in agricultura, ce provoaca o poluare greu de depistat;
- deseuri menajere si cele rezultate din zootehnie;
- metale grele, substante radioactive;
- necorelarea cresterii capacitatilor de productie si a dezvoltarii urbane cu modernizarea lucrarilor de
canalizare si realizarea statiilor de epurare;
- exploatarea necorespunzatoare a statiilor de epurare existente, lipsa unui sistem organizat de colectare,
depozitare si gestionare a deseurilor, a namolurilor de epurare si a gunoiului de grajd.
Perimetrul studiat prin PUG nu intra sub incidenta categoriilor de poluatori prezentate mai sus
datorita faptului ca in cuprinsul lui nu se regasesc obiective economice generatoare de poluanti.
In perimetrul studiat prin PUG nu se gasesc ape lacustre singura apa de suprafata fiind canalul
Dunare Marea Neagra .In perimetrul PUG nu se regasesc elemente ale vreunei retele hidrografice.
d.) Zone poluate Nu este cazul.
e.) Terenuri Degradate
Pe teritoriul Orasului Murfatlar a existat un Depozit de gunoi cu o suprafata de 2,69 ha + Taluz
aferent, in suprafata de 5,34 ha propus pentru amenajare Spatiu verde, urmare a inchiderii in septembrie
2015 a Depozitului de gunoi conform Anexei nr. 5 din HG 349 /2005 cu modificarile ulterioare, Tabel
5.1 - Depozite neconforme clasa "b" din zona urbana care sisteaza depozitarea conform anilor inscrisi in tabel..
Conform prevederilor legale din domeniul protectiei mediului suprafata in cauza va fi monitorizata in
regim postinchidere ea nefiind utilizabila pentru desfasurarea de activitati economice sau amenajari urbanistice.

Un alt teren degradat este suprafata de 15,69 ha a fost studiat prin PUZ- proiect nr. 23/2014
pentru Parc Fotovoltaic (7,80 + 0,63 ha), Ferme agrozootehnice (total 4,22 ha), Spatii verzi si plantate
2,64 ha, iar diferenta pentru Circulatie/Drumuri.
2.10.2.4. Priorităţi în intervenţie (vezi si Cap 3.3., Cap. 3.4., Cap. 3.6., Cap. 3.8. si Cap. 3.9.)
a) Masuri privind Zonarea utilizarii teritoriului pe folosinte
- Stramutarea locuintelor (caselor) din zona Industriala pe un alt amplasament intr-o zona Rezidentiala
- Racordarea/Asigurarea tuturor Fermelor agricole infiintate pe terenurile din extravilan, cu sau fara
locuinte temporare, la retelele de utilitati (apa, canalizare si energie electrica, etc.).
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b) Măsuri privind reducerea zgomotului
Măsurile de reducere a zgomotului sunt de tip continu, reprezentând norme şi măsuri adoptate în ultimii
ani, care respectă atât principii de protecţie şi siguranţă a cetăţenilor, cât şi norme privind calitatea vieţii:
 dispunerea de trasee cu sens unic pe strazi înguste, cu imobile foarte apropiate de axa de
circulaţie - acestea realizeaza de obicei structuri de circulaţie paralele într-o zonă rezidenţială sau
cu funcţiuni complexe, realizând şi fluidizarea traficului;
 limitări ale tonajului autovehiculelor pe anumite artere
 limitarea vitezei de circulaţie pe anumite sectoare de drum, aglomerate şi de circulaţia pietonală;
 înfiinţarea de sectoare de circulaţie pietonală, accesul autovehiculelor fiind interzis.
Pentru amenajarea teritoriului:
 în procesul de proiectare a noilor zone rezidenţiale se au în vedere spaţii verzi înconjurătoare mai
mari, plasarea imobilelor la distanţă mai mare faţă de trama stradală de principală circulaţie,
amenajarea spaţiilor verzi cu gard viu marginal la drum, pentru limitarea sau reducerea
zgomotului produs de traficul rutier;
 se evită realizarea de noi locuinţe în apropiarea aliniamentului căilor ferate de circulaţie intensă.
Măsuri tehnice la nivelul surselor de zgomot:
 refacerea şi întreţinerea sectoarelor de drumuri/străzi, foarte zgomotoase;
 norme de inspecţie tehnică a autovehiculelor ce asigură transportul în comun, pentru a asigura nivelul
de producere şi transmitere a zgomotului în parametrii de fabricaţie prin alegerea surselor mai silenţioase.

Măsuri de reducere a transmiterii zgomotului:
 refacere şi intreţinere de aliniamente de gard viu în zonele de agrement învecinate arealelor rutiere
 introducerea, după caz, a pârghiilor economice stimulative care să încurajeze diminuarea sau
menţinerea valorilor nivelurilor de zgomot sub maximele permise;
 încurajarea populaţiei în acţiuni de refacere a izolarii fonice şi termice a locuinţelor, prin măsuri fiscale.
c) Măsuri pentru conservarea şi extinderea spaţiilor verzi
Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de
spaţiu verde de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013, în conformitate cu
prevederile O.U.G. nr. 114/2007, cu modificările şi completările ulterioare .
d) Masuri pentru dezvoltarea serviciilor de salubrizare şi management al deşeurilor la nivel local:
Problemele cu care se confruntă şi Oraşul Murfatlar sunt legate de dorinţa de dezvoltare socială
şi economică, pe de o parte şi menţinerea calităţii vieţii, pe de altă parte. Impactul negativ asupra
mediului şi sănătăţii umane, ca urmare a eliminării deşeurilor prin utilizarea unor metode şi tehnologii
nepotrivite, rămâne o problema ce trebuie rezolvată. De aceea, este absolut necesară implementarea la
nivel local a strategiilor şi programelor din sector, care să cuprindă principalele acţiuni şi responsabilităţi pentru
minimizarea generării deşeurilor, creşterea gradului de reciclare şi reintegrarea lor în natură, în condiţii ecologice.

e) Masuri prevazute in Strategia de dezvoltare a orasului, aflate in implementare sau in asteptare pe
termen scurt, mediu si lung, enumerate la Cap. 3.3, Art. 3.3.7., pag. 192, Cap. 3.4, pag. 192-198 si
propunerile de investitii de la Cap. 3.8., Art. 3.8.2., pag. 230-231 si respectiv Cap. 3.9., Art. 3.9.2., pct.
3.9.2.2., pag. 237-239 si Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361, cum ar fi:
1- Premisele dezvoltarii urbanistice a UAT Murfatlar in contextul statuarii indicatorilor urbanistici
in procesul reactualizarii PUG Murfatlar, cu:
- Actiuni de intreprins pe termen scurt ; - Actiuni pe termen mediu ; - Actiuni pe termen lung
2- Prioritati imediate;
3- Alte proiecte;
4- Alte propuneri;
5- Obiective generale si specifice de dezvoltare a UAT Murfatlar ( extrase din Programul de dezvoltare );
6- Propuneri privind executarea de lucrari majore in teritoriu;
7- Propuneri privind accesibilitatea la trupurile intravilanului;
8- Propuneri privind dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare;
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9- Propuneri privind dezvoltarea activitatilor
10- Propuneri privind dezvoltarea prin reorganizare, retehnologizare, rentabilizare a unitatilor existente,
cu: - Specificul unitatilor necesar a se realiza; 11-Propuneri privind asigurarea cu utilitati
12- Propuneri privind organizarea circulatiei, cu:
- Propuneri privind organizarea circulatiei rutiere si a transportului in comun
- Propuneri privind organizarea circulatiei feroviare
- Propuneri privind organizarea circulatiei navale
- Propuneri privind organizarea circulatiei pietonale
13- Propuneri privind dezvoltarea echiparii edilitare, cu:
- Gospodarirea apelor ; - Alimentarea cu apa; - Canalizare; - Alimentare cu energie electrica; - Telefonie
- Alimentare cu caldura; - Alimentare cu gaze naturale
14- Propuneri privind protectia mediului, astfel:
Principalele propuneri ce se vor formula vor tine cont de constatarile la care se ajunge prin
compararea concluziilor studiilor si/sau, dupa caz, a concluziilor analizei situatiei existente, cu reperele
de normalitate, ce privesc:
- Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare majora (emisii, deversari, etc);
- Epurarea si preepurarea apelor uzate, dupa caz;
- Depozitarea controlata a deseurilor menajere si industriale;
- Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri si taluzuri, plantari de zone verzi, etc.,
- Organizare sitemelor de spatii verzi;
- Delimitarea orientativa a zonelor protejate si restrictiile generale pentru conservarea patrimoniului
natural si construit;
- Zonele propuse pentru refacere peisagistica si reabilitare urbana.

2.11. Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii)
2.11.1 Analiza situației existente
În urma analizei asupra situaţiei existente din cele doua localitati Murfatlar si Siminoc in afara
disfunctionalitatilor consemnate la: Cap. 2.5, Art. 2.5.9., pag. 52, Cap. 2.6., Art. 2.6.2., pag. 60-61, Cap.
2.8., Art. 2.8.1.,pag. 86, Cap. 3.9., Art. 2.9.2. si Art. 2.9.3., pct. 2.9.3.5., pag.118-119, Art. 2.9.4.,
pct.2.9.4.6., pag.126-127, Art. 2.9.5., pct. 2.9.5.3., pag. 128, Art.2.9.6., pag.129, Art. 2.9.7., pct. 2.9.7.3.,
pag.132 si Cap. 2.10., Art. 2.10.2., pag. 155-156, se constata ca o parte din principalele disfuncţionalităţi
precizate initial in PUG- ul proiect nr. 3/2000 se mentin in continuare si sunt prezentate sub forma de
TABEL pe Plansa 2.1. SITUATIA EXISTENTA-DISFUNCTIONALITATI Murfatlar si respectiv pe
Plansa 2.2. SITUATIA EXISTENTA- DISFUNCTIONALITATI Siminoc.
În urma analizei asupra situaţiei existente in conformitate cu Strategia de dezvoltare a oraşului
Murfatlar s-au evidenţiat disfuncţionalităţi si pe alte domenii/probleme:
 potenţialul economic al teritoriului este insuficient utilizat- construcţii, platforme, terenurile, utilităţile;
 capacitatea portului insuficient utilizată;
 punctul turistic « VIE-VIN » funcţionează doar pe timp estival;
 disfuncţii în utilizarea fondului de valori materiale;
 neutilizarea forţei de muncă existente;
 traversarea localităţii de căile de comunicaţie principale –(feroviară, drumuri naţionale, canal de navigație);
 lipsa dotărilor strict necesare (biblioteca, casă de cultură, bază sportivă modernă, parc agrement sport, etc.);
 reţeaua de canalizare nu acoperă intregul intravilan;
 sistemul de amenajări a apelor de suprafaţă;
 lipsa condiţiilor de protejare a valorilor patrimoniului cultural;
 riscuri naturale datorate apelor provenite din ploi (vaile/paraurile inundabile) ;
 lipsa unei gândiri de dezvoltare sustenabilă;
 imposibilitatea extinderii intravilanului pentru construcția de locuințe și dotări ;
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existența și funcționarea în intravilanul localității a unor spații/ terenuri cu destinație specială (TDS)
ce acoperă o suprafață egală cu aproape jumătate din suprafața locuibilă ;
 aglomerare urbană în zona blocurilor din cartierul de Est lipsit de posibilitatea asigurării dotărilor
necesare (accese, alei, pltaforme parcare, locuri de joacă pentru copii, spații de recreere, etc.) și
spațiilor verzi și parcuri ;
Pentru eliminarea disfuncţiunilor este necesară elaborarea şi aplicarea unor politici tematice astfel
încât acestea să acţioneze în sensul remedierii lor.
Analiza SWOT privind caracteristicile geografice ale oraşului Murfatlar
PUNCTE TARI
 conditii geografice favorabile locuirii si activitatilor
umane care au sustinut si pot favoriza un bun nivel de trai
 existenţa staţiei CF în localitate;
 distanţă mică (20 km) faţă de Municipiul Constanţa;
 acces la Canalul Dunare Marea Neagra ;
 calitate foarte bună a solurilor pentru culturile agricole;
 acces direct la coridoare majore de transport europene
fluviale, rutiere şi de căi ferate, totuşi excentrice faţă de
marile fluxuri naţionale;


expunere către căile de comunicaţii europene şi cursurile




PUNCTE SLABE
terenuri de fundare dificile (loess);
prezenţa Fabricii de Cretă şi lipsa de
informare şi întelegere induc temeri
legate de poluarea aerului;

de ape;

 identitate istorică puternică datorită prezentei vestigiilor
şi monumentelor istorico-arheologice;
 existenţa unui pol de dezvoltare urbană, de importanță
regională
OPORTUNITATI
AMENINTARI
 oraşul Murfatlar se află într-o zonă cupotenţial energetic
• evitarea oraşului pe căile de
ridicat cu sursă eoliană, ceea ce favorizează investiţiile
comunicaţie europene rutiere;
în domeniu;
• schimbările climatice/degradarea
 relieful oferă premisele dezvoltării unui centru urban cu
mediului înconjurător se vor produce
funcţiuni comerciale, industriale, agroindustriale şi
mai rapid decât în perioada
turistice complexe;
previzionată;
 existenţa surselor de finanţare eligibile pentru iniţierea
•accentuarea stari de „neutralitate” a
de proiecte integrate privind dezvoltarea armonioasă şi
imaginii Canalului Navigabil
durabilă a oraşelor (Axa prioritară 1. Dezvoltare urbană,
dezvoltarea infrastructurii tehnice și sociale regionale
din POR 2014-2020);
 existenţa unor instrumente de finanţare pentru
activităţile agricole din zonă.
Sursa: Strategia de dezvoltare locala a orasului Murfatlar 2014-2020

Analiza SWOT privind capitalul antropic şi infrastructura edilitară la nivelul Oraşului Murfatlar









PUNTE TARI
prezenţa unui patrimoniu arhitectural,cultural, istoric
armonizat;

existenţa condiţiilor primare pentru stabilirea unui punct
de transport intermodal la Murfatlar – transport rutier,
transport CF, transport fluvial, aeroport;
existenţa conexiunilor de transport cu Mun. Constanţa;
potenţial atractiv pentru dezvoltarea unor investiţii în
domeniul energiilor regenerabile.
OPORTUNITATI
existenţa unor condiţii favorabile pentru obţinerea de
finanţări nerambursabile de către autoritatea publică
publică locală în perioada 2014 – 2020;
existenţa unei viziuni de dezvoltare locală a Autorităţilor
Publice Locale;
existenţa unor relaţii bilaterale internaţionale ce permit
dezvoltări viitoare;



PUNCTE SLABE
promovare deficientă a principalelor
puncte de atracţie a oraşului Murfatlar;

•

slaba calitate a serviciilor pentru
atragerea turiştilor în zonele de interes
ale oraşului;





capacitate medie de atragere a
investiţiilor precum şi a fondurilor structurale;
inexistenţa racordului consumatorilor
casnici şi industriali la reţeaua de gaze
naturale.





AMENINTARI
semnale
îngrijorătoare
privind
viitoarele evoluţii ale economiei
mondilae ce pot afecta climatul
economic regional, naţional şi local;
instabilitate legislativă ce poate
afecta implementarea proiectelor de
dezvoltare locală;
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Analiza SWOT privind caracteristicile economice ale Oraşului Murfatlar















PUNCTE TARI
PUNCTE SLABE
prezenţa arterelor rutiere, căi ferate;
 infrastrucura de afaceri insuficient
existenţa portului fluvial;
dezvoltată;
existenţa
Aeroportului
Internaţional
Mihail
 nivel scăzut al productivităţii;
Kogălniceanu (durata de deplasare din oraşul Murfatlar,
 instabilitate economică;
către Mihail Kogălniceanu este de sub 45 minute);
 parteneriatele
public-privat
prezenţa a aprox. 175 de societăţi comerciale;
insuficient exploatate;
preocuparea şi deschiderea autorităţilor locale pentru
 număr redus de restaurante şi locuri
stimularea şi sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri;
de cazare. Standarde scăzute ale
stimulente locale şi fiscalitate redusă locală, atât cât
celor existente.
permite legea;
sectorul bancar – financiar puternic reprezentat
OPORTUNITATI
AMENINTARI
programe guvernamentale şi europene de stimulare a
 predominarea societăţilor de mici
dezvoltării întreprinderilor
dimensiuni, cu dificultăţi în
atragerea investitorilor prin facilităţi locale;
înfruntarea crizei economice;
investiţii private pentru construirea de spaţii
 creşterea ratei şomajului;
rezidenţiale;
 norme şi legislaţie de mediu care
utilizarea finanţărilor nerambursabile prezente în
impun cheltuieli importante pentru
România prin intermediul diferitelor programe;
întreprinderi;
dezvoltarea ramurilor economice performante, bazat pe
 atracţiile turistice potenţiale necesită
oportunităţile multiple de finanţare a IMM-urilor:
investiţii importante externe pentru a
finanţări de la bugetul de stat, finanţări din fonduri
fi puse în valoare
structurale, finanţări din fondurile de garantare, etc.;
încurajarea tinerilor prin accesarea de fonduri europene
pentru crearea de afaceri.
Sursa: Strategia de dezvoltare locala a orasului Murfatlar 2014-2020

Analiza SWOT privind serviciile sociale, facilităţi şi servicii comunitare















PUNCTE TARI
managementul instituţiei asigură relaţiide bună colaborare
cu ceilalţi factori implicaţi în aplicarea şi implementarea
legislaţiei în domeniul social;
capacitate de absorbţie a fondurilor structurale şi
europene;
capacitate de identificare a problemelor din domeniul social;
serviciul de asistenţă socială este acreditată;
existenţa programelor de stat, locale şi private de
reinserţie educaţională a copiilor/tinerilor care au
abadonat sau au fost eliminaţi din sistemul de
învăţământ naţional, derulate la nivel local;
suprafeţe lotizate alocate construirii de locuinţe
proprietate privată;
suprafeţe de teren alocate construirii de locuinţe în
regim social (ANL).
OPORTUNITATI
schimbul de date şi informaţii cu administraţiile publice
locale din judeţ optimizarea cooperării interinstituţionale
prin implicarea tuturor factorilor în procesul de aplicare
cât mai eficientă a legislaţiei;
crearea şi dezvoltarea serviciilor electronice pentru
cetăţeni (inclusiv plata taxelor şi impozitelor locale
online);
organizarea de campanii publice prvind serviciile
sociale;
posibilitatea atragerii de finanţare prin instrumente
structurale pentru investiţii în acest domeniu;













PUNCTE SLABE
populaţia oraşului în scădere;
rata de dependenţă demografică este
în creştere (creşte povara economică
pe care o poartă persoanele
productive);
lipsa de centre de petrecere a
timpului liber pentru tineri, cu
exceptia celor dedicate activităţilor
sportive;

AMENINTARI
creşterea numărului de pensionari,
îmbătrânirea populaţiei, scăderea
populaţiei active;
cadrul legislativ instabil;
instabilitate financiară;
scăderea interesului elevilor pentru
studiile universitare;
reducerea
subventiilor
guvernamentale pentru anumite
servicii sociale;
subfinanţarea
sistematică
a
sistemului medical;
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creşterea numărului de probleme
medicale ca urmare a sporirii
grupului de vârstă înaintată
Sursa: Strategia de dezvoltare locala a orasului Murfatlar 2014-2020

Analiza SWOT privind educaţia, cultura şi petrecerea timpului liber
PUNCTE TARI
 numărul unităţilor de învăţământ de stat (preşcolar,
primar, secundar) acoperă necesitatea şcolarizării în
condiţii optime a copiilor şi tinerilor din localitate;
 preocupări pentru o ofertă educaţională de calitate în
instituţiile de învăţământ public din oraşul Murfatlar;
 realizarea unor parteneriate între unităţile şcolare şi
diversele instituţii de la nivel local şi judeţean, precum
şi ONG-uri pentru implementarea de proiecte
educaţionale comune.
 perfecţionarea continuă a cadrelor didactice prin:
completarea studiilor prin cursuri postuniversitare,
înscriere la grade didactice, cursuri de formare continuă.
 coeziune faţă de elementele de identitate locală (istorie,
existenta monumentelor şi necesitatea valorificării lor;
 nuclee intravilane provenite dintr-un mediu rural cu
trasaturi derivate din multi-etnicitate, car nu manifesta
tendinte nejustificate de expansiune
 traditii perpetuate de practicare a agriculturii chiar daca
sunt restranse la nivelul unei agriculturi de subzistenta

PUNCTE SLABE
 reducerea populaţiei de vârstă
şcolară;
 insuficienta pregătire practică a
tinerilor faţă de cerinţele reale ale
pieţei muncii, în special pentru
tinerii
absolvenţi
de
studii
superioare;
 părăsirea sistemului educaţional din
motive
economice,
financiare,
sociale, situaţie valabilă atât în
rândul cadrelor didactice, cât şi în
rândul elevilor;
 baza materiala insuficienta;
 absenta unei relatii mai evidente a
organismului urban (intravilanul
Murfatlar) cu Canalul DunareMarea Neagra, acceptat ca element
de cadru natural;
 lipsa unei minime zone centralizate/
reprezentative in satul Siminoc;

 conservarea unor caracteristici particulare ale constructiilor
si gospodariilor din fondul existent, apte de asociere
fara distorsiuni, capacitati de modernizare a acestora
 detinerea unor situri arheologice de mare valoare
 unitati specifice de peisaj usor de identificat, favorizate de

 degradarea
cronica
a
unor
monumente clasate si lipsa unor
zone active, instituite, de protectie a
monumentelor istorice
 nu exista facilitati speciale dedicate
tineretului, cu exceptia celor pentru
activitati sportive;
 lipsa fondurilor pentru restaurarea
sau
punerea
în
valoare
a
monumentelor, arii naturale, etc.;
 neimplicarea mediului de afaceri în
promovarea culturii;
 stadionul oraşului nu este dotat cu
iluminare pentru acţiuni nocturne;

cadrul natural

 existenţa evenimentelor locale de identificare a oraşului;
 actori locali constienţi de importanţă promovării
spiritualităţii locale şi interesaţi de valorificarea
comunitară a potenţialului cultural-istoric;
 existenţa zonelor cu potenţial mare de petrecere a
timpului liber în natură;
 păstrarea tradiţiilor datorită prezentei cercului –
acţiunilor folclorice;
OPORTUNITATI

 posibilitatea utilizării unor fonduri europene disponibile, în
vederea sprijinirii dezvoltării infrastructurii de educaţie;
 preocuparea instituţiilor abilitate pentru formarea profesională
în vederea asigurării flexibilităţii tinerilor pe piaţa muncii;

AMENINTARI
 nearmonizarea ofertei educaţionale
cu cerinţele pieţei forţei de muncă;
 lipsa unei baze materiale moderne şi
adaptate
noilor
tendinţe
educaţionale;
 degradarea continua pana la
distrugere a unor monumente
istorice clasate;
 accentuarea stari de „neutralitate” a
imaginii Canalului Navigabil
 insuficienţa resurselor financiare şi
dificultatea accesării de fonduri
pentru, cultură, artă, sport;

 creşterea accesului la informaţii din domenii diverse, precum
şi dezvoltarea serviciilor de consiliere profesională în cadrul
şcolilor, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar;
 reevaluarea „parcursului” istoric al asezarilor pentru
asigurarea continuitatii in dezvoltare, la nivelul UAT Murfatlar;
 interes stiintific si turistic local si regional pentru
valorificarea complexa a peisajelor naturale si a unor monumente
 accesibilitatea la programe destinate obtinerii de fonduri
europene pentru investitii pe programe culturale si de turism
 relaţii internaţionale cu potenţial de valorificare în domeniul
culturii, sportului, societăţii civile
Sursa: Strategia de dezvoltare locala a orasului Murfatlar 2014-2020
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Analiza SWOT privind sănătatea
PUNCTE TARI
 medicii de familie care acordă asistenţă medicală;
 disponibilitatea autorităţii locale pentru realizarea de proiecte
şi atragerea de fonduri în sectorul sănătăţii publice;
 existenţa unui Centru de Permanenţă, dotat cu ambulanţă;

OPORTUNITATI
 posibilitatea utilizării unor fonduri europene disponibile,
în vederea sprijinirii dezvoltării infrastructurii de
sănătate;
 vânzarea spaţiilor cabinetelor medicale şi modernizarea
acestora;
 înfiinţarea unor centre medicale specializate

PUNCTE SLABE
 concentrarea activităţii medicale în
municipiul Constanţa şi slaba
dezvoltare a acesteia în oraşele mici
şi comunităţile rurale;
 factori defavorizanţi ai dezvoltării
economice şi sociale;
 infrastructura din mediul rural (satul
aparţinător Siminoc) slab dezvoltată;
AMENINTARI
 deteriorarea spaţiilor, aparaturii şi
serviciilor medicale şi chiar unor
unităţi medicale datorită fondurilor
insuficiente;
 lipsa de atractivitate economică şi
profesională pentru cadrele medicale tinere;

 probleme financiare majore
sistemului public de sănătate.
Sursa: Strategia de dezvoltare locala a orasului Murfatlar 2014-2020

ale

Analiza SWOT privind serviciul de iluminat public
PUNCTE TARI
 iluminatul este funcţional zilnic, pe toată perioada de
noapte;
 există automate de pornire în multe din puncte de
aprindere;
 există un potenţial uman bun care operează în acest
sector;
 există operator regional specializat în intervenţii şi
dezvoltarea acestor servicii (ENEL Distribuţie SA);
 bună colaborare a Serviciului Comunitar de Utilităţi
Publice din Murfatlar cu operatorul privat de distribuţie
a energiei electrice;
 există iluminat ornamental în fiecare an, în preajma
sărbătorilor de iarnă.








PUNCTE SLABE
nu există proiecte de investiţii
implementate recent;
procent scăzut de corpuri de
iluminat cu un grad înalt de protecţie
şi consum redus de energie;
există încă segmente ale rețelei de
iluminat învechite;
servicii bazate în mare parte pe
reţeaua
de distribuţie a unui
operator privat (ENEL Distribuţie);
nivel insuficient informatizat a
sistemului de iluminat;
lipsa sistemelor de monitorizare/
tele-gestiune a sistemului.
AMENINTARI
.periclitarea siguranţei cetăţenilor;
producerea de accidente.

OPORTUNITATI
 tehnologii noi pentru trecerea la iluminat public urban

din surse nepoluante, regenerabile (fotovoltaice);

 tehnologii noi pentru modernizarea infrastructurii
serviciilor de iluminat public;
 programe de finanţare perioada de programare 20142020.
Sursa: Strategia de dezvoltare locala a orasului Murfatlar 2014-2020

Analiza SWOT sistem alimentare cu apă şi ape uzate
PUNCTE TARI
 există operator regional de administrare servicii
alimentare cu apă şi canalizare (RAJA S.A), licenţiat şi
certificat de organele legislative;
 există sistem de alimentare cu apă în tot oraşul;


PUNCTE SLABE
 presiune de apă scăzută în unele
zone ale oraşului şi satul Siminoc;
 reţea de evacuare ape pluviale
insuficient dezvoltată;

există un potenţial uman bun care operează în acest sector;

 există constituită o Asociaţie de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canal, cu scopul de a îmbunătăţi
calitatea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;
OPORTUNITATI
 tehnologiile noi existente, privind captarea/ tratarea/
distribuţia apei;
 fonduri/activităţi de ecologizare ale societăţilor

AMENINTARI
 existenţa unor potențiale surse de
poluare tehnică, prin agenții
economici care iși desfașoară
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comerciale din localitate;
 programe de finanţare perioada de programare 20142020

activitatea în Murfatlar;
 unele locuinţe nu sunt racordate la
sisteme de colectare şi epurare a
apelor uzate, ceea ce poate conduce
poluarea pânzei freatice prin
infiltrarea în sol a apelor uzate.
Sursa: Strategia de dezvoltare locala a orasului Murfatlar 2014-2020

Analiza SWOT a serviciilor de management al deşeurilor
PUNCTE TARI
 implementarea cu succes a proiectelor finanţate din
fonduri de pre-aderare destinate proiectelor pentru
deşeuri;
 închiderea depozitului neconform;
 existenţa unui depozit conform în imediata apropiere;
 colectarea selectivă implementată;
 acoperire mare a serviciilor de salubrizare în toate
cartierele;
 tarifarea firmelor respectă principiul „poluatorul
plăteşte”, luând în calcul cantitatea de deşeuri generată
(fie volumetric, fie masică).

PUNCTE SLABE
 .nivelul scăzut de colectare şi
reciclare a deşeurilor;
 în oras nu există staţii de transfer cu
selectarea deșeurilor pe categorii,
staţii de compostare a deşeurilor
menajere şi nici staţii de tratare
mecano-biologică
a
deşeurilor
menajere;

OPORTUNITATI
AMENINTARI
 fonduri/activităţi de ecologizare ale societăţilor
 lipsa măsurilor de conştientizare a
comerciale din localitate;
populaţiei;
 programe de finanţare perioada de programare 2014 lipsa investitorilor în proiecte de
2020;
mediu;
Sursa: Strategia de dezvoltare locala a orasului Murfatlar 2014-2020

2.12. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei
Până în prezent, dupa deschiderea/anunțarea publică a începerii lucrărilor de „Actualizare PUG și
RLU oraș Murfatlar” din rândul locuitorilor/ populației nu s-au prezentat decât câteva persoane fizice cu
solicitări de introducere în intravilan a unor suprafețe de teren/porțiuni din suprafețele de teren agricol
deținute de acestea în extravilan, unele utilizate deja pentru anexe ale exploatațiilor agricole parțial dotate cu
spații de locuire temporară pentru destinația de sediu de fermă cu spații de locuire sau rezidențială.

Unii dintre locuitorii/proprietarii de terenuri situate in UAT Murfatlar si-au manifestat dorinta ca
o parte din terenurile lor proprietate sa fie introduse in intravilan odata cu actualizarea PUG proiect nr.
80/2014. Pentru exemplu prezentam pe scurt cateva dintre cererile cetatenilor, astfel:
- VLADOI ION proprietar in Parcela A225/4/1/1 a solicitat introducerea in intravilan a terenului
pentru functiunea de locuire.
- LUPU NELA proprietar in Parcela A225/4/1/2 a solicitat introducerea in intravilan a terenului
pentru functiunea de locuire.
- TALICEANU GHEORGHE proprietar in Parcela A225/4/1/3 a solicitat introducerea in
intravilan a terenului pentru functiunea de locuire.
- IONITA ALEXE proprietar in Parcela A225/4/2/1 LOT 1 a solicitat introducerea in intravilan a
terenului pentru functiunea de locuire.
- COTIN VASILE proprietar in Parcela A225/4/2/1 LOT 2 a solicitat introducerea in intravilan a
terenului pentru functiunea de locuire.
- MARES MARIUS proprietar in Parcela A225/4/2/2 a solicitat introducerea in intravilan a
terenului pentru functiunea rezidentiala (de locuire). De precizat ca solicitantul are deja autorizata o
locuinta (constructie cu caracter provizoriu) realizata pe teren.
- HULA STELIANA proprietar in Parcela A225/4/3 a solicitat introducerea in intravilan a
terenului pentru functiunea de locuire.

169

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
- GEGIU MARIUS proprietar in Parcela A 215/18- partial si A215/19- partial, a solicitat
introducerea in intravilan a terenului pentru functiunea de Ferma cu locuinta. De precizat ca solicitantul
are deja o Ferma autorizata (constructie cu caracter provizoriu) realizata pe teren.
- GRECU CONSTANTIN proprietar in Parcela A107/2 a solicitat introducerea in intravilan a
terenului pentru functiunea de locuire.
- CRETU NICULAE proprietar in Parcela A107/3 si Parcela A107/4 LOT 3 a solicitat
introducerea in intravilan a terenului pentru functiunea de locuire.
- CRETU GHEORGHE proprietar in Parcela A107/4 LOT 2 a solicitat introducerea in intravilan
a terenului pentru functiunea de locuire.
- MANDEA DUMITRU proprietar in Parcela A107/4 LOT 1 a solicitat introducerea in intravilan
a terenului pentru functiune de locuire.
- VLADOI GRIGORE proprietar in Parcela A107/5/3 a solicitat introducerea in intravilan a
terenului pentru functiunea rezidentiala (de locuire).
- PARCHISEANU IONELA SIMONA proprietar in Parcela A107/5/2 a solicitat introducerea in
intravilan a terenului.
- CRETU MARIA si CRETU DANIEL IONUT proprietar in Parcela A107/5/1 a solicitat
introducerea in intravilan a terenului pentru functiunea de locuire.
- MANEA FLOAREA proprietara in Parcela A107/6 a solicitat introducerea in intravilan a
terenului pentru functiunea de locuire.
- IORDACHE ELENA proprietara in Parcela A107/7 a solicitat introducerea in intravilan a
terenului pentru functiunea de locuire.
- DUMITRESCU VICTOR, BALAN ION CRISTIAN si PIRVUCEANU ALEXANDRULAURENTIU proprietar in Parcela A148/1/2 LOT 5, A148/1/2 LOT 3 si LOT 4 si A148/1/2 LOT 2, au
solicitat introducerea in intravilan a terenului. De precizat ca solicitantul DUMITRESCU VICTOR are
deja autorizata o Anexa exploatatie agricola (constructie cu caracter provizoriu) realizata pe teren.

3. POPUNERE DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
3.1 Studii de fundamentare
(Vezi Studiile/Rapoartele/Memoriile de prezentare, Analizele de specialitate, si Avizele/Acordurile
anexa la documentatia de Actualizare PUG- proiect nr. 80/2014).
3.1.1. Studiu/Documentatie Actualizare baza topografică, pentru teritoriul intravilan și extravilan al
U.A.T. Murfatlar,
- Pentru teritoriul intravilan, S.C A&C TOPO S.R.L, autorizat Brandaburu Aurel,
- Pentru teritoriul extravilan, S.C TOPOCAD SERV S.R.L, autorizat Tanase Daniel Nicolae,
a)- Teritoriul intravilan al orasului Murfatlar format din Trupul principal VATRA “A” existenta in
suprafata de 381,41ha (conf. PUG nr. 3/2000) + 13,33Ha (conf. PUZ-uri aprobate)= 394,74Ha existenta
Murfatlar, respectiv VATRA “M1” propusa in suprafata de 407,42ha (conf. Actualizare PUG nr. 80/2014)
+ cele 25 de Trupuri izolate in suprafata totala de 20,04ha (conf. PUG nr 3/2000), respectiv 25 de Trupuri de
la M2-M27 in suprafata totala de 23,57 ha (conf. PUG pr. 80/2014) in care nu a fost inclusa suprafata de
2,69 ha a Trupului U (redenumit M20) alipit la intravilan VATRA M1 si teritoriul intravilan al satului
Siminoc format din Trupul principal VATRA “A1” existenta in suprafata de 99,82ha (conform PUG nr.
3/2000) + 5,00Ha (conf. PUZ-uri aprobate)= 104,98Ha existenta Siminoc, respectiv VATRA “S1” propusa
in suprafata de 108,08ha (conf.Actualizare PUG nr. 80/2014) + cele 10 Trupuri izolate in suprafata totala
de 35,29 ha (cf. PUG nr.3/2000), respectiv 10 Trupuri de la S2 –S11 in suprafata totala de 29,86 ha (conf.
PUG 80/2014), in care nu a fost inclusa suprafata de 5,00ha a Trupului S5 alipit la intravilan VATRA S1 si
b)- Teritoriul extravilan cu limita administrativ teritoriala a U.A.T.Murfatlar in suprafata de 6.668,0ha
conform PUG- proiect nr. 3/2000, respectiv suprafata de 6.666,52ha conform Aviz O.C.P.I. 581/2019
pentru Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, dupa actualizarea bazei topografice.
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Datele si informatiile cuprinse in Actualizarea Bazei Topografice au fost culese din Baza de date
a OCPI Constanta, din lucrarea realizata in baza Legii 165/2013 pentru teritoriul orasului Murfatlar,
partial din lucrarea “Documentatie Cadastrala si inscrierea in Cartea Funciara a retelei de drumuri
publice” din localitatea Murfatlar si satul Siminoc, din documentatiile (studiile topo realizate in decursul
timpului pentru realizarea unor documentatii de urbanism sau a unor investitii existeante in baza de date
a Primariei, din unele documentatii intocmite conform HG 834/1991 care au stat la baza obtinerii
Titlului de proprietate pentru teren de catre Societatile Comerciale cu capital de stat, si din alte date si
informatii (vezi ortofotoplanuri, documentatii (fotografieiri) TIF, etc).
3.1.2. Studiul Geotehnic, pentru intravilanul orasului Murfatlar si satului Siminoc si Trupuri propuse,
- Intocmit de SC ANA PROIECT DESIGN SRL, inginer autorizat RUR Ana Gh. Ionescu,
Prezentare sintetica privind construibilitatea terenurilor si conditiile de fundare a constructiilor din UAT
1 - categoria geotehnica 2 si prezinta risc geotehnic moderat, in situatia fundarii pe stratul de umplutura
provenita de la excvatia CANAL DUNARE – MAREA NEAGRA; loess; argila prafoasa; argila; 2categoria geotehnica 1 si prezinta risc geotehnic redus, in situatia fundarii pe orizontul calacaros;
Conditiile estimative de fundare/ Recomandari:
1. La proiectare se va tine seama de prescriptii generale de proiectare, executie si receptie; Normativ
C169 – 88 – Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale); standardele, normele si normativele in vigoare, inclusiv P.S.I.
2. Pentru fazele urmatoare de proiectare, se vor executa lucrari de teren amanuntite (foraje geotehnice;
sondaje de penetrare dinamica) pentru fiecare obiectiv in parte, pentru a stabili cu exactitate solutia
optima de fundare.
3.1.3. Studiul Istoric/Istoric– Arheologic pentru teritoriul intravilan si extravilan al U.A.T. Murfatlar.
-Intocmite de catre PFA Bubulete Doina-Mihaela si Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta.
Prezentare sintetica Situația actuală a monumentelor istorice/siturilor arheologice de pe teritoriul UAT Murfatlar
Prin Studiul Istoric urbanistic si Istoric-Arheologic din Repertoriul Arheologic Național (ran.cimec.ro),
aferente oras Murfatlar au rezultat un numar de 9+(2) Monumente istorice si 33 de Situri Arheologice.
Pentru 3 (trei) situri arheologice menționate în RAN sau LMI care nu pot fi localizate în teren,
prin Studiu a fost facuta mențiunea că ”Turnul de piatră de la NE de sat” și ”Castrul de apărare al
valului” „nici nu vor fi localizate vreodată”, deoarece mențiunile sunt lacunare sau inexistente.
Pe baza acestor considerații, a fost avansata propunerea declasării și radierii din LMI și din RAN
a următoarelor situri:
-CT-I-m-B-02586 (cod RAN 62379.03) - Turnul de piatră de la Basarabi-Murfatlar, la NE de sat, epoca
romano-bizantină.
-CT-I-s-A-02587 (cod RAN 62379.02) - Castru de apărare a valului/Castrul roman de la Basarabi, care
apare fără date de localizare.
-Cod RAN 62388.01 - Descoperirile izolate de la Siminoc, pe teritoriul satului, epoca romană.
3.1.4. Studiu Istoric de fundamentare pentru tot teritoriul intravialan al UAT Murfatlar
-Intocmit de catre PFA Arh. Bubulete Doina-Mihaela.
Prezentare sintetica Situația actuală a monumentelor istorice/siturilor arheologice de pe teritoriul UAT Murfatlar
Prin Studiul Istoric de fundamentare aferent Actualizare PUG oras Murfatlar a fost facuta o Analiza a
dezvoltarii teritoriului administrativ al orasului si localitatilor componente, au fost Identificate valorile
de patrimoniu construit (un numar de 10 Monumente istorice), au fost prezentate Concluzii ale Studiului
istoric si ale Studiului Istoric- Arheologic cu Recomandari pentru elaborarea PUG si RLU si in Anexa
au fost prezentate Fisele anlitice minimale de inventariere ale celor 10 monumente istorice, Fisa istorica
a localitatii/UAT – oras Murfatlar,
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Ajutator la Actualizare PUG si RLU- pr. 80/2014 sunt prezentate pe: Plansa 6.2.1. „Proiectia
patrimoniului construit –Monumente Istorice si Situri Arheologice LMI 2015 si RAN- Murfatlar”,
respectiv Plansa 6.2.2. „Proiectia patrimoniului construit –Monumente Istorice si Situri Arheologice
LMI 2015 si RAN- Siminoc”, limitele zonelor de protectie ale monumentelor istorice si siturilor
arheologice trasate pe limite cadastrale si strazi in tot teritoriul intravilan al UAT Murfatlar.
Prezentare sintetica, extrasa din Studiu. (Vezi in Cap.2.10.,pct. 2.10.1.4.,pag. 141 si 143 si dupa caz, in
Cap.3.10., pct. 3.10.1.1, lit. f), pag. 259)
3.1.5 Studiul Infrastructura Tehnico– Edilitara, pentru tot intravialaul si extravilanul UAT Murfatlar Intocmit de catre S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L,
Prezentare sintetica. (vezi in detaliu situatia existenta la Cap. 2.9., pag. 95÷135 si situatia propusa la Cap. 3.9.,
pag. 231÷253), astfel:
Alimentare cu apa (vezi Art. 2.9.2, pag. 97)
Surse de apa
Pe teritoriul UAT Murfatlar exista surse subterane: Sursa Basarabi I, Sursa Basarabi II si Sursa Siminoc.
Rezervoare de inmagazinare, Statii de Pompare si Instalatiile de Tratare a apei potabile
Pe teritoriu UAT Murfatlar in satul Siminoc functioneaza un rezervor de 150 mc.
Aductiunile de apa
Aductiunile de apa subterana sunt DN 1200 SENTAB, DN 400 FONTA si DN 160 PEHD.
Retelele de distributie apa potabila
Retelele de distributie apa potabila urmaresc aproape toata trama stradala din Murfatlar si Siminoc.
Dezvoltari propuse pentru alimentari cu apa in localitatile Murfatlar, Siminoc si UAT Murfatlar
- Infiintare Sursa proprie pentru alimentare cu apa potabila TRUP Izolat S3 FABRICA NUTRETURI
si FERMA.
- Mutarea CONDUCTEI „M” PETROTRANS DN 10” pe un alt traseu pentru a nu mai afecta zona de
protectie sanitara de regim sever a Sursei Basarabi I.
- Reabilitare Aductiune apa DN 1200 SENTAB, prin sistemul relining (conducta de FONTA
DUCTILA, DN 900 prin conducta SENTAB DN 1200).
- Reabilitare cu schimbare traseu Aductiune apa Dn 400 Fonta.
- Extindere retea de distributie apa pe unele strazi din localitatea Murfatlar.
- Reabilitare retea distributie apa pe unele strazi din localitatea Murfatlar.
- Infiintare/Extindere retea de distributie apa in localitatea Murfatlar CARTIER REZIDENTIAL,
PARC FOTOVOLTAIC si FERME AGROZOOTEHNICE si ZONA INDUSTRIALA Murfatlar.
- Infiintare/Extindere retea de distributie apa in localitatea Siminoc.
- Infiintare/Extindere retea de distributie apa in CARTIER LOCUINTE SOLA A107 Siminoc.
Canalizare (vezi Art. 2.9.3., pag. 109)
Statii de Epurare ape uzate/Statii de pompare ape uzate
Epurarea apelor uzate se face in „Statia de Epurare Poarta Alba”.
Statiile de pompare ape uzate din intravilanul si extravilanul U.A.T. Murfatlar sunt in numar de 6.
Retele majore de Canalizare/Refilare
Retele majore de Canalizare/Refulare din extravilanul si intravilanul U.A.T. Murfatlar sunt: Refulare
DN 400 HOBAS/OL/AZBO, Refulare DN 250 SP 3 Valul lui Traian si Refulare DN 200 Penitenciar
Valea Seaca
Retele/conducte de canalizare strdala
Retelele/conductele de canalizare urmaresc aproape toata trama stradala din Murfatlar aferenta
intravilanului propus pentru U.A.T. Murfatlar,
Dezvoltari/Extinderi, propuneri noi de Statii de epurare, Retele/Conducte de canalizare in localitatile
Murfatlar, Siminoc si UAT Murfatlar
- Proiecte/propuneri noi privind Statie de epurare de tip monobloc AS-NIKKOL si retea proprie de
canalizare ape uzate pentru TRUPUL IZOLAT „S3- FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA”
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- Extindere retea/conducta de canalizare pe str. Nichita Stanescu in localitatea Murfatlar.
- Infiintare/Extindere retea de canalizare in localitatea Murfatlar CARTIER REZIDENTIAL, PARC
FOTOVOLTAIC, FERME AGROZOOTEHNICE si ZONA INDUSTRIALA Murfatlar
- Extindere retea de canalizare TRUP IZOLAT „M19” aferent localitatii Murfatlar
- Infiintare/Extindere retea de canalizare TRUP IZOLAT „M26” si TRUP IZOLAT „M 27” aferente
localitatii Murfatlar
- Extindere retea de canalizare TRUP TRUP BLOCURI PADURE aferent VETREI M1 Murfatlar
- Infiintare/Extindere retea de canalizare in CARTIER LOCUINTE SOLA A107 se va analiza printr-un
PUZ ulterior aprobarii Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
- Infiintare/Sistem de canalizare in satul Siminoc
- Proiecte/propuneri noi privind Infiintare/Sistem de canalizare in zonele cu intravilanul satului Siminoc
extins, TRUP ALIPIT „S5”-LOTIZARI CANADIAN, LOTIZARI SIMINOC POZITIILE „B”, „C”,
„D” si „E”
Alimentare cu energie electrica (Vezi si Cap. 2.9.4., pag. 119)
Statii de Transformare 110 kv
Staitia de Transformare 110 kv Basarabi INDICATIV 4 (TRUP IZOLAT S7 de intravilan) propus prin PUG
Reteaua electrica de transport/Posturi de transformare
Liniile electrice de transport de inalta tensiune aeriene de tip LEA 110 kv sunt in numar de 7, iar LEA si
LES de 20kv sunt in numar de 8 de la 4200 pana la 4208 si strabat U.A.T. Murfatlar propus prin PUG.
Posturile de Transformare Aeriene pe stalpi (vezi PTA 20/0,40 kv) sunt in numar de 33, iar Posturile de
Transformare in Cabina Zidita sau construita suprateran (vezi PTCZ 20/0,40 kv) sunt 17 pe tot teritoriul
intravilan si extravilan al UAT Murfatlar.
Retelele/Liniile electrice de distribiutie LEA 0,40 kv si LES 0,40 kv strabat toata trama stradala din
intravilan Murfatlar, respectiv Siminoc, propus prin Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Propuneri privind infiintari, extinderi sau mutari/devieri de linii electrice in localit. Murfatlar si Siminoc
- Mutarea in subteran a Liniilor Electrice Aeriene (LEA) 20 kv care strabat teritoriul intravilan al
orasului Murfatlar si satului Simionoc prin schimbare din LEA in LES 20 kv.
- Infiintare/Extindere Linii/Retele electrice in localitatea Murfatlar
- Infiintare/Extindere Linii/Retele electrice in localitatea Siminoc
- Infiintare/Extindere Linii/Retele electrice in CARTIER LOCUINTE SOLA A 107 Siminoc
- Infiintare Retea de distributie pentru alimentare cu energie electrica proprie TRUP IZOLAT „S3”
FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA”
-Infiintare/Extindere iluminat public in Cartier REZIDENTIAL cu DOTARI, in PARC FOTOVOLTAIC
si FERME AGROZOOTEHNICE si IN ZONA INDUSTRIALA din Murfatlar, - Infiintare/Extindere
iluminat public in TRUP
ALIPIT S5- CARTIER LOTIZARI CANADIAN, in LOTIZARI
INDIVIDUALE SIMINOC ZONELE „B”„C”„D”si „E” si in CARTIER LOCUINTE SOLA A 107 din
Siminoc,
Telecomunicatii (Vezi Cap. 2.9.5., pag. 127)
Alimentare cu energie termica/ Alimentare cu căldură (Vezi cap 2.9.6., pag. 128)
Alimentare cu gaze naturale/ Retele transport produse petroliere (Vezi cap 2.9.7., pag. 130)
Alimentarea cu gaze naturale
Referitor la Alimentarea cu gaze naturale in intravilanul si extravilanul UAT Murfatlar.
Propuneri de Surse pentru alimentare cu gaze naturale in UAT Murfatlar
- Infiintare Sistem de Alimentare si Distributie Gaze Naturale in orasul Murfatlar si satul Siminoc
Retele de transport fluide petroliere
Referitor la Retele de transport fluide petroliere (Vezi la Cap 3.9.7., pag. 251-252)
Gospodărie comunală (vezi si Art. 2.9.8., pag. 132)
Iluminatul public (vezi si Cap. 2.9., Art. 2.9.9., pag. 134, Cap. 3.9., Art 3.9.4. pct. 3.9.4.2., pag. 247,
Art.3.9.9., pag. 253 si Tabel propuneri de investiţii de la Cap 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
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3.1.6. Studiu/Raport Protectia Mediului pentru tot teritoriul intravialan si extravilan al UAT Murfatlar
- P.F.A. PETRO VASILE
Prezentare sintetica, extrasa din Raport. (Vezi in Cap.2.10., pag.135 si dupa caz, in Cap.3.10., pag. 257)
3.1.7. Documentatie de specialitate (Circulatie) pentru obtinerea Avizului C.N.A.I.R.- Directia
Regionala de Drumuri si Poduri Constanta,
- S.C. GHICAN PROIECT SRL, ing. Ghican Marius Andrei.
Prezentare sintetica. (Vezi in detaliu sit. Existenta la Cap. 2.6., pag. 52 si propuneri la Cap. 3.6. pag. 199)
Circulaţia rutieră se realizează in principal pe DN 3, DN 22C, DC 27 și DJ 381, dar si secundar
pe strazile din localitate. DN3 are patru benzi pentru circulatie, din Constanta si pana in Centrul
orasului (intersectie cu DN22C), de unde se continua redus la doua benzi de circulatie cu Pasajul peste
Magistrala CFR Bucuresti- Constanta si apoi cu Podul peste Canalul Dunare - Marea Neagra (CDMN)
pana la iesire spre localitatile Cobadin - Ostrov- Bucuresti.
Extinderea intravilanului orasului Murfatlar,
- Extindere intravilan Murfatlar (vatra) Trup „M1” cu Trup alipit „Cartier rezidential cu dotari” in
suprafata de 13,26409 ha Aceasta extindere a obtinut acordul DRDP Constanta pentru amenajare sens
giratoriu la intersectia DN22C km 42+426 cu str. Murfatlar si str. Feroviarilor pentru desfasurarea
traficului rutier in conditii de fluiditate si siguranta spre zona rezidentiala ce se va infiinta. Limita
intravilanului localitatii pe DN22C va fi la km 42+383, ceea ce presupune si reamplasarea indicatoarelor
rutiere F47 si F49.
- Extindere intravilan Murfatlar Trup M1-Vatra cu o parte din „Drumul national (DN3) in Suprafata de
0.1841 ha incepand de la limita de Vest a intravilanului existent pana in dreptul „Drumului de acces” la
„Blocuri Padure” blocurile „L” si „P”, limita intravilanului localitatii pe DN3 va fi situata la pozitiile km
241+153, ceea ce presupune si reamplasarea indicatoarelor rutiere F47 si F49.
De asemenea, lotizarile existente la limita cu UAT Valu lui Traian, pe care s-au realizat
constructii autorizate implica dezvoltarea limitei intravilanului localitatii pe DN3 ce va fi situata la
pozitiile km 24a+474, ceea ce presupune si reamplasarea indicatoarelor rutiere F47 si F49.
Pentru respectarea prevederilor OG43/1997, dar si pentru realizarea amenajarilor necesare
dezvoltarii circulatiilor publice se propune ca zona de siguranta a drumurilor nationale in UAT Murfatlar
sa aiba dimensiunile urmatoare:
- în zonele de extravilan limitrofe DN22C, intre km 40+966 si km 42+426, latimea de 3,5 m;
- in zonele de extindere a intravilanului si in intravilanul existent, pe DN22C, intre km 42+426 si km 44+511,
latimea de 2 m (extindere acostament consolidat);
- in zonele de intravilan limitrofe DN3,
- intre km 243+584 st, respectiv km 243+317 dr si km 243+474, intre limita carosabilului si limita
exterioara a rigolelor betonate, respectiv latimea de 2 m pe partea dreapta si de 1 m pe partea stanga;
- in zonele de extindere a intravilanului si in intravilanul existent, pe DN3, intre km 241+155 si km
241+520 st, respectiv km 241+578 dr, latimea de 1 m;
- în zonele de extravilan limitrofe DN3, intre km 236+595 si km 241+155, latimea de 3,5 m.
Circulatii si accese
Parcarile se vor executa in zonele special amenajate, in afara circulatiilor publie. In curti si spatii
comerciale se vor amenaja accese auto si pietonale prin intreruperea spatiilor verzi, a bordurilor, cu
amenajari corespunzatoare atat pentru executarea manevrelor, cat si pentru continuitatea scurgerii apelor pluviale.

3.1.8. Documentatie de specialitate (Ape) pentru Obtinerea Avizului de Gospodarire a Apelor,
- S.C FLUID DEVELOPMENT s.r.l. dr. Ing. Nicolae Pitu,
Prezentare sintetica. (Vezi sit. Existenta la Cap. 2.8., Art 2.8.1., pct 2.8.1.1.,pag. 86 si propuneri la
Cap. 3.8., Art 3.8.1., pag. 225-230)
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Incadrarea in schema cadru de amenajare a bazinului hidrografic.
Lucrarile prevazute in PUG respecta prevederile schemei cadru de amenajare a Canalului Dunare
– Marea Neagra si a vailor de pe prtea dreapta si stanga a canalului care se descarca in canal si care
dispun de amenajari hidrotehnice pentru atenuarea viiturilor in cazul unor ploi abundente.
De asemenea prin Actualizare PUG sunt propuse o serie de lucrari hidrotehnice si de aparare
impotriva inundatiilor, cum sunt:
1-Amenajarea Vai Murfatlar (fost Basarabi), pentru protectia impotriva inundatiilor pe sectorul ce
strabate localitatea pana la Deversorul existent pe malul drept al Canalului Dunare Marea Neagra km 23+166;

2 -Amenajarea Vaii Siminoc si a afluentului acesteia pe sectorul ce strabate localitatea
3 -Amenajare Valea Seacă prin Proiectul privind „Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in Bazinul
Hidrografic Valea Seaca, jud. Constanta”, intocmit de ABA Dobrogea Litoral care se desfasoara pe
teritoriul a doua localitati - com. Valul lui Traian si orasul Murfatlar, pe toata partea de sud a
intravilanului localității Murfatlar, pe o lungime de aproape 3,111 km pana la varsarea in Deversorul de
la km 23+166 al C.D.M.N.
Lucrarile de amenajare a falezelor si alte lucrari ce urmeaza a fi executate pe malul canalului, se
vor face cu respectarea zonelor de protectie a canalului si cu avizul prealabil al A.C.N. si al A.B.A.D.L.
Incadrarea lucrarilor in clasa de importanta cu privire la asigurarea sursei de apa si la apararea impotriva
inundatiilor.
Constructiile proiectate se incadreaza in clasa IV de importanta din punct de vedere al asigurarii
sursei de apa si la apararea impotriva inundatiilor, conform prevederilor STAS 4273/83.
Influenta lucrarilor proiectate asupra obiectivelor existente.
P.U.G. isi propune ca prin prevederile sale sa devina instrumentul tehnic in activitatea
Consiliului Local in probleme legate de gestiunea si dezvoltarea urbanistica a localitatii si de o
dezvoltare armonioasa in viitor a acesteia.
Prin lucrarile propuse a se executa in viitor, influenta asupra obiectivelor existente va fi pozitiva
in special prin dotarile de infrastructura si de mediu stabilita prin P.U.G.
Precizări privind măsurile tehnico-constructive pentru prevenirea evacuării directe sau indirecte
în resursele de apă a substanţelor din familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista I şi din lista II
şi a substanţelor prioritare/prioritar periculoase, conform Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 privind
aprobarea Programului de măsuri împotriva poluării cu substanţe chimice.

Activitatile existente si prevazute a se dezvolta prin PUG, nu sunt generatoare de substante din
familiile şi grupele de substanţe periculoase din lista I şi din lista II şi a substanţelor prioritare/prioritar
periculoase, conform Hotărârii Guvernului nr. 351/2005.
Sistemele de canalizare existente si cele care urmaeaza a se dezvolta, prevad evacuarea apelor
uzate menajere catre statia de epurare Poarta Alba, care a fost recent modernizata si care au capacitatea
disponibila pentru preluarea apelor uzate din localitatile care apartin Orasului Murfatlar.
Aparatura si instalatiile de masurare a volumelor de apa .
Pe conductele de plecare a apei spre reteaua de distributie a fiecarei localitati din aductiunile
principale, sunt prevazute cu aparate de masura a debitului de apa. De asemena se preconizeaza
montarea de apometre pe fiecare bransament la consumatori, pe baza carora se va face plata serviciului
de alimentare cu apa.
3.1.9. Strategia de dezvoltare cu orizontul de timp 2014-2020,
- Aprobata de catre Consiliul local al orasului Murfatlar cu H.C.L. nr. 36 din 17-04- 2014
3.1.10. PUG oras Murfatlar - proiect nr. 3/2000 aprobat cu HCL nr. 25 din 25-03-2004
- SC PRO URBA SRL, arh Barladeanu Ion.
3.1.11. P.U.Z.- uri si P.U.D.- uri elaborate si aprobate anterior sau concomitent cu intocmirea
documentatiei de „Actualizare P.U.G. oras Murfatlar” – proiect nr. 80/20014 (vezi lista de la pag.15-17) .
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3.2. Evolutie posibila, prioritati
Principalele repere de evolutie, prioritati ale localitatilor in contextul zonei

3.2.1. Directiile de evolutie a localitatilor
1). Valorificarea potentialului natural, economic si uman existent pe teritoriul UAT Murfatlar
1.1. Strategia de dezvoltare spatiala atat extensiva cat si intensiva propusa in Planul Urbanistic General
(PUG) al Oraşului Murfatlar se bazeaza pe o viziune creativă pe care se vor realiza obiectivele strategiei
dezvoltării, la aceasta contribuind si condițiile naturale generoase ale orașului și împrejurimilor sale.
Oraşul Murfatlar nu are continuitate în folosirea planificării strategice ca instrument al dezvoltării durabile.
Potentialul natural, economic si uman existent in UAT Murfatlar determina si propunerile
formulate in strategia de dezvoltare atat intensiva cat si extensiva. Directiile de dezvoltare extensiva sunt
dictate atat de amplasarea geografica a UAT Murfatlar (amplasarea in zona Metropolitana a
Municipiului Constanta) cat si de existenta unor elemente de importanta nationala (autostrada A2,
Canalul Dunarea –Marea Neagra, etc.,). Potentialul existent conduce la optimizarea relatiilor in
domeniul economic si uman cu posibilitatea realizarii unei legaturi pe plan national si european. De
aceea Strategia de dezvoltare extensiva are in vedere utilizarea zonelor extravilane ale UAT Murfatlar in
scopul extinderii si amplasarii unor functiuni compatibile cu existentul. Astfel, de-a lungul Autostrazii
A2 eate propusa realizarea unei zone de Parc industrial.
Strategia de dezvoltare intensiva a tinut cont de resursele naturale existente in teritoriul studiat.
Cuvintele cheie întâlnite în conţinutul textului strategiei conturează imaginea unui oraş european, cu o
economie bazată pe tehnologii avansate amplasate în contextul atractiv arhitectural, cultural şi natural, pe
un transport eficient si o politică de turism modern capabilă de a porni motoarele economiei locale.
În contextul zonei metropolitane, Oraşul Murfatlar trebuie să exploateze la maximum apropierea
metropolei, dar să nu se lase ”contopit” și/sau dominat de ea. Nu trebuie să renunţe la identitatea sa
specifică, la posibilitatea de a fi pol social-economic al teritoriului, care să polarizeze partea vestică a
zonei metropolitane Constanţa, concentrând activităţi complexe şi dinamice, care să-l plaseaze pe un loc
important in cadrul metropolei, ca oraş special și competitiv în spaţiul european, cu o economie
dinamică şi durabilă, o zonă atractivă atât pentru locuitorii săi cât şi pentru investitori şi vizitatori.
Orasul Murfatlar are radacini puternice in istorie si traditii multiculturale. Apropierea de autostrada A2 si
de Canalul Dunare-Marea Neagra fac din orasul Murfatlar un pol judetean de referinta atat in transport
naval cat si rutier. Traditia si tehnologia moderna in domeniul viticol a facut ca numele localitatii
Murfatlar sa fie recunoscut mondial prin noile sorturi de vin realizate..
Oraşul Murfatlar este spaţiul urban dezvoltat istoric prin interacţiunea dintre multiplele diversități
culturale, etnice, religioase, tehnologie, şi mediu. Prin poziţia strategică, oraşul Murfatlar a polarizat şi ar
trebui în continuare să polarizeze un teritoriu mai larg, având asigurate toate condiţiile naturale pentru acest scop.

Aceste caracteristici ar trebui să influenţeze pozitiv dezvoltarea infrastructurii urbane din punct de vedere
al utilităţilor publice, al infrastructurii sociale, culturale, economice şi administrative, al forţei de muncă,
absorbindu-şi acestea din zonele adiacente al oraşului.
Strategia de dezvoltarea exprimata printr-o viziune moderna se poate împârţi in doua directii bine conturate :
-Strategie de dezvoltare intensiva
-Strategie de dezvoltare extensiva
1.2. Strategia de dezvoltare spaţiala intensiva se bazeaza pe trei domenii importante din or. Murfatlar si
anume;
-conditiile geo-naturale existente in zona
 Permite amplasarea unor obiective turistice
 Existenta unor elemente naturale- padurea, fluviul Dunarea, colinele viticole, muntele de creta
-potentialul socio-economic
 Existenta centrului/potgoriei/Cramei Vie-Vin Murfatlar
-calitatea patrimoniului construit
 Monumentul Fantanita
 Complexul rupestru de creta
176

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
 Valul lui Traian
- capitalul uman –existenta unui model de multiculturalitate reprezentat prin formele diverse de
religii existente in localitate
 Lacasuri de cult crestin ortodoxe
 Lacasuri de cult musulmane
 Lacasuri de cult baptiste
 Lacasuri de cult penticostale
- fondul construit –existenta unui fond construit relativ in stare buna cu functiuni adecvate unuei
localitati cu potential de dezvoltare intensiv
 Locuire colectiva
 Existenta unei echipari tehnico-edilitare
 Dotari commerciale, sanatate, invatamant, culturale, religioase, agrement, loisir spatii verzi
-infrastructura de transport
 Calea Ferata
 Drum National
 Canalul Dunare –Marea Neagra

VIZIUNEA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SPATIALA INTENSIVĂ

1.3. Strategia de dezvoltare spaţialâ extensivâ se bazeazâ pe urmâtoarele aspecte:
- amplasarea UAT Murfatlar in zona Metropolitana a municipiului Constanta
- apropierea de Autostrada A2-artera de circulatie de nivel european, coridor Pan European.
- Canalului Dunare-Marea Neagra ce strabate localitatea si face legatura intre fluviul european Dunarea
si Marea Neagra –coridor Pan European- inlesnind transportul de mare tonaj
- calea ferata Constanata-Bucuresti
Aceste aspecte permit o dezvoltare extensiva a UAT Murfatlar si creaza un pol cu potential economic,
multicultural,turistic.Totodata genereaza conditiile de locuire pentru populatia din zona asigurand
necesarul de dotari in ceea ce priveste calitatea vietii. Planul de mai jos reprezinta imaginea grafica a
potentialului de dezvoltare extensiva a UAT Murfatlar.
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VIZIUNEA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE SPAŢIALA EXTENSIVĂ

Tendinte de evolutie in cadrul strategic european EUROPA 2020 - O strategie pentru creștere
inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii.
Strategia europeană de creștere economică pentru deceniul 2011-2020 a apărut pe fondul unei crize
economico-financiare profunde și al intensificării provocărilor pe termen lung (globalizarea, presiunea
asupra utilizării resurselor, îmbătrânirea populației).
Scopul general al strategiei este acela de a ghida economia Uniunii Europene (UE) în deceniul 2011 –
2020 pentru ieșirea din criză, care “[..] să transforme UE într-o economie inteligentă, durabilă și favorabilă
incluziunii, caracterizată prin niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, productivitate și coeziune socială.
Europa 2020 oferă o imagine de ansamblu a economiei sociale de piață a Europei pentru secolul al XXI-lea”5.

Strategia Europa 2020 propune trei priorități care se susțin reciproc:
creștere inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare;
creștere durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizări
resurselor, mai ecologice și mai competitive;
 creștere favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de
muncă, care să asigure coeziunea socială și teritorială.
Tendinte de evolutie- cadrul strategic national
Cadrul strategic național. Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi
2013-2020-2030 (SDD RO)
În cadrul Strategiei naționale pentru dezvoltare durabilă a României Orizonturi 2013-20202030, pentru orizontul 2020 este stabilit ca obiectiv strategic atingerea nivelului mediu actual (cu
referință la cifrele anului 2006) al UE-27 potrivit indicatorilor de bază ai dezvoltării durabile. Provocările și



obiectivele stabilite urmăresc structura Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene (SDD UE). Pornind
de la o serie de provocări înscrise în SDD UE, au fost stabilite următoarele obiective generale pentru România:






Schimbările climatice și energia curată în SDD UE- este prevăzut ca obiectiv prevenirea
schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și a efectelor
negative ale acestora asupra societății și mediului.
Transport durabil;
Producție și consum durabile;
Conservarea și gestionarea resurselor naturale ;

5 Comunicare a Comisiei Europa 2020 - O strategie Europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii
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 Sănătatea publică;
 Incluziunea sociala, demografia și migrația ;
 Sărăcia globală și sfidările dezvoltării durabile;
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a contribuit la elaborarea Strategiei Naționale pentru
Dezvoltare Regională (SNDR) prin furnizarea de indicatori analizați în cadrul Planului de Dezvoltare
Regională Sud-Est 2014-2020. SNDR reprezintă viziunea Guvernului României privind dezvoltarea
regională, prin care se stabilesc prioritățile de dezvoltare ale regiunilor, precum și relațiile instituționale
care să faciliteze corelarea cu strategiile sectoriale. Acest document de programare reprezintă baza
strategică pentru fundamentarea programelor de finanțare din fonduri externe/comunitare, naționale,
regionale și/sau locale care au ca scop dezvoltarea regională. Având în vedere că aceste documente au
fost elaborate în paralel, ADR Sud-Est a plasat indicatorii regionali din PDR 2014-2020, în contextul
național al Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Regională. 6

Tendinte de evolutie - cadrul strategic regional
Obiectivele de dezvoltare regională stabilite în documentele de planificare la nivelul regiunii Sud
7
– Est ale Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Sud – Est pentru perioada de programare 2014 – 2020 vor
putea fi realizate doar printr-o abordare integrată. Regiunea Sud-Est – o regiune atractivă, un spaţiu
economic stabil şi diversificat, capabil să asigure prosperitatea populaţiei, în care disparităţile de
dezvoltare faţă de alte regiuni au fost reduse.
Aspectele dezvoltarii regionale converg catre realizarea unor proiecte integrate incluse în Strategia
Regională care urmăresc un obiectiv geneneral şi obiective specifice aplicabile şi strategiei de
dezvoltare a Oraşului Murfatlar.
Obiectivul principal al elaborării Strategiei de Dezvoltare Locală a Oraşului Murfatlar este de a
corela în mod raţional ansamblul politicilor şi programelor publice ale dezvoltării spaţiului urban al
oraşului cu direcţiile şi practicile dezvoltării durabile ale judeţului Constanța, ale Regiunii Sud – Est, ale
României şi Uniunii Europene.
În acest context, iniţiativa Primăriei Oraşului Murfatlar de a elabora Strategia de Dezvoltare
Locală este într-un moment extrem de oportun pentru actorii locali (alocarea fondurilor europene în
perioada de programare 2014 - 2020), şi reprezintă unul din paşii cei mai importanţi în procesul
dezvoltării locale, clarificând pe termen mediu şi lung care sunt direcţiile şi domeniile spre care se
orientează efortul de dezvoltare al comunităţii.
Strategia de dezvoltare locală a Oraşului Murfatlar constituie cadrul ce va orienta dezvoltarea deplină în
următorii ani, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii locuitorilor.
Strategia de dezvoltare a Oraşului Murfatlar definește o imagine clară a obiectivelor strategice și a căilor
de operaționalizare a acestora, pe care administrația publică locală împreună cu principalii actori locali și
le-au asumat pentru orizontul de timp 2020. Strategia de dezvoltare reprezintă un document important
pentru dezvoltarea viitoare a Oraşului Murfatlar, un document de sprijin al administraţiei publice pentru
a sluji la dezvoltarea comunitatii locale.

6 Sursa: adrse.ro
7 Sursa: Agenţia de Dezvoltare Regională Sud-Est Brăila
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Pentru anul 2020 Oraşul Murfatlar își propune să devină un nucleu de dezvoltare, cu un mediu economic
competitiv şi cu resurse umane adaptate realităţii socio-economice interne. Această evoluție va putea
deveni posibilă prin:
 valorificarea durabilă a poziţiei geo-strategice şi a resurselor naturale;
 creşterea adaptabilităţii locuitorilor la particularităţile socio-economice locale şi promovarea
incluziunii sociale;
 facilitarea accesului la utilităţi, servicii de calitate în domeniile asistenţă socială, sănătate şi educaţie;
 susţinerea culturii antreprenoriale şi a inovării;
 creşterea competitivităţii şi atractivităţii economice la nivelul oraşului Murfatlar;
 implicarea transparentă și activă a instituţiilor pentru dezvoltarea economico-socială echilibrată
a oraşului.
Strategia de dezvoltare este un instrument util autorităţii publice locale din mai multe perspective:
 permite identificarea nevoilor de dezvoltare, respectiv a potenţialului de dezvoltare a zonei;
 permite utilizarea eficientă a resurselor, prin direcţionarea acestora către priorităţile de dezvoltare
stabilite;
 permite identificarea unor soluţii la problemele cu care se confruntă şi operaţionalizarea acestora;
 permite atragerea de fonduri din surse rambursabile şi/ sau nerambursabile;
 permite transparenţa decizională, elaborarea strategiei implicând un proces de consultare publică.
Pentru îmbunătăţirea procesului de planificare la nivel local, se propune:
1.4. Planul de acţiune, structurat pe trei intervale de timp :
Acţiuni de întreprins pe termen scurt
Acţiuni
Aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Oraşului Murfatlar 2014-2020
în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri în acest sens
Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor
propuse a fi realizate în următoarea perioadă de programare
(identificare terenuri/clădiri, pregătire documente care să ateste
regimul juridic al terenurilor, studii de prefezabilitate-fezabilitate,
studii de impact, planuri de afaceri, documentaţii urbanistice, etc.)
Identificarea, analizarea şi selectarea surselor de finanţare pentru
proiectele propuse spre implementare în următoarea perioadă de
programare (parteneriate public-privat, credite, alte resurse
financiare externe, finanţări din fonduri europene, fonduri de la
bugetele de stat şi local, etc.)
Promovarea orașului ca destinaţie turistică și de afaceri, în vederea
atragerii de investiţii şi a creşterii gradului de ocupare a
infrastructurilor turistice și de sprijinire a afacerilor existente sau în
curs de realizare
Identificarea partenerilor publici şi privaţi pentru dezvoltarea şi
implementarea proiectelor prioritare
Realizarea de acorduri de parteneriate între Primăria Murfatlar şi
actorii relevanți de la nivel local, județean și național pentru
realizarea proiectelor din portofoliul de proiecte prioritare
Identificarea şi informarea potenţialilor beneficiari asupra surselor de
finanţare complementare existente pentru creşterea gradului de
absorbţie al fondurilor europene
Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele
necesare pentru implementarea proiectelor prioritare şi stabilirea
graficului de derulare/implementare a strategiei (includerea în
bugetul multianual a investiţiilor propuse ca fiind prioritare în

Responsabili
Primăria oraşului Murfatlar
Afost aprobata prin HCL nr.36/17.04.2014
Primăria oraşului Murfatlar
Alte categorii de beneficiari din localitate
Firme de consultanţă
Parteneri din alte judeţe din România sau
din alte ţări
Primăria oraşului Murfatlar

Primăria oraşului Murfatlar
Camera de Comerţ şi Industrie Asociaţii
patronale
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Consiliul Judeţean Constanţa
Mediul de afaceri
Alţi actori relevanţi
Primăria oraşului Murfatlar
Autorități de Management/
Organisme Intermediare
Instituția Prefectului Constanţa
Primăria oraşului Murfatlar
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vederea pregătirii lor)
Pregătirea cadrului instituţional şi a resurselor umane pentru
implementarea cu succes a proiectelor prioritare
Acţiuni de întreprins pe termen mediu
Acţiuni
Continuarea activităţilor pe termen scurt care nu au fost finalizate
(acţiunile noi şi diferite faţăde cele anterioare)
Realizarea de parteneriate public private pentru dezvoltarea
proiectelor majore de la nivel local
Facilitarea implementării proiectelor prioritare (concesionare
terenuri, facilitare construcţii, facilităţi pentru capacităţi de
producţie, reducerea/înlăturareabarierelor administrative,
etc.)
Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor private în domeniile prioritare
şi complementare proiectelor prioritare
Implementarea proiectelor prioritare (realizare achiziţii publice,
executare lucrări, etc.)
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional
(materiale promoţionale, participare la manifestări internaţionale,
site-uri, etc.)
Monitorizarea stadiului implementării proiectelor din portofoliul de
proiecte prioritare şi realizarea unor rapoarte de progres
Evaluarea intermediară a strategiei
Acţiuni de întreprins pe termen lung
Acţiuni
Continuarea activităţilor pe termen mediu care nu au fost finalizate
(acţiunile noi şi diferite faţă de cele anterioare)
Revizuirea strategiei pe baza evaluării şi luarea de măsuri corective
(dacă este cazul)
Finalizarea implementării proiectelor prioritare
Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel naţional şi internaţional
Promovarea şi sprijinirea iniţiativelor în domeniile prioritare şi
complementare proiectelor prioritare
Revizuirea Strategiei de Dezvoltare a orașului Murfatlar pentru
următoarea perioadă de programare (2021-2027)

Primăria oraşului Murfatlar

Responsabili
Aceiaşi responsabili ca şi pe termen scurt
Primăria oraşului Murfatlar
Mediul de afaceri
Primăria oraşului Murfatlar

Primăria oraşului Murfatlar
Mediul de afaceri
Beneficiarii proiectelor
Primăria oraşului Murfatlar împreună cu
responsabilii de proiecte
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Responsabili
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar împreună cu
responsabilii de proiecte
Primăria oraşului Murfatlar
Primăria oraşului Murfatlar

3.2.2. Corelare cu propunerile PATN, PATJ, Programele pe termen mediu si lung sau alte studii
Prin Planurile de Amenajare a Teritoriului National (PATN) se propun;
Secţiunea nr . I. - P.A.T.N.- Retele de transport
- In Anexa Nr. 1: DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA I – Retele de transport;
(A) Reteaua de cai rutiere
1). Autostrazi: propuneri
a) - P.A.T.N. a prevăzut realizarea pe traseul autostrăzii Bucureşti-Constanţa a unui nod complex de
intersecţie la Valea Dacilor – Medgidia situat la circa 6 km de centrul oraşului Murfatlar.
*) Cuprinde si sectiunea dintre ultima localitate si frontiera de stat.
2). Drumuri nationale
Documentatia pentru aviz si Avizul C.N.A.I.R.- D.R.D.P. Constanta nr.2766/2017, contin urmatoarele:
Propuneri de Amenajari in zona drumului national;
a). Drumuri colectoare: care sä preia traficul generat de obiectivele locale si care sä debuseze în drumul
national in intersectii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. ln acest sens, in zona
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extinderii intravilanului drumurile colectoare vor fi preväzute cu facilitäti si pentru traficul pietonal,
biciclisti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor."
Drumurile colectoare propuse in zona:
- Drumului national DN 22C - E81 :
- intre km 40+986 - km 42+426 stg. (2 benzi);
- intre km 42+426 - km 42+755 dr.(2 benzi);
b). Amenaiarea sau modernizarea unor intersectii noi la drumurile nationale:
- Intersectia DN 3 (km 242+585) cu DN 22C (km 43+545) - modernizare intersectie existenta (sens giratoriu);
- Intersectia DN 22C (km 42+426) cu str. Murfatlar - modernizare intersectie existenta (sens giratoriu);
- Intersectia DN 3 (km 241+549) cu DC 27 (str. Portului) - modernizare intersectie existenta;
- In Anexa Nr. 3 :DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – Sectiunea I – Retele de transport;
(B) Reteaua de cai feroviare
Linia CF 800 / Bucuresti – Constanta, propuneri
1. Linii de cale ferata conventionale, cu viteze pana la 160 km/h pe trasee existente reabilitate: 1.01.
Curtici*)- Arad- Simeria- Vintu de Jos- Alba Iulia- Coslariu- Copsa Mica- Brasov- Ploiesti–
Bucuresti –Fetesti –Medgidia – Constanta, cuprins conform Anexa nr. 4, in CORIDORUL
PANEUROPEAN DE TRANSPORT MULTIMODAL IV care pe portiunea Medgidia – Constanta, intra
pe la Nord, in extravilanul si apoi in intravilanul UAT Murfatlar si iese spre Est prin limita de Sud a
intravilanului UAT Murfatlar
*) Cuprinde si sectiunea dintre ultima statie de cale ferata si frontiera de stat.
- In Anexa Nr. 5 : DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA I – Retele de transport;
(C) Reteaua de cai navigabile interioare si porturi- propuneri
1. Cai navigabile la care se vor executa lucrari de amenajare:
1.02. Canalul Dunare –Marea Neagra; cuprins conform Anexa nr. 4, in CORIDORUL
PANEUROPEAN DE TRANSPORT VII, care traverseaza UAT Murfatlar prin extravilan si intravilan
de la Nord la Sud, prin treimea de Vest a intravilanului orasului, Cartierul de Vest fiind separat din
Trupul (Vatra ) orasului.
4. Porturi la care se vor executa lucrari de modernizare;
4.20. Portul Basarabi – pe Cnalul Dunare- marea Neagra;
Secţiunea nr II- P.A.T.N.- Apa
(A) Resursele de apa dulce
- In Anexa Nr. 3: APA PENTRU POPULATIE- LUCRARI prevazute in Planul de Amenajare a
Teritoriului National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a II-a – APA;
(2) Lucrari Hidroedilitare de Reabilitare si Dezvoltare in Municipii si Orase
1. Pe Termen Scurt – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
1.2. Pe Termen Mediu – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
1.3. Pe Termen Lung – in UAT Murfatlar (fost Basarabi) sunt prevazute urmatoarele
lucrari: majorare capacitate de compensare, inmagazinare (vezi propuneri de Proiecte SC RAJA SA la Cap 3.9.
Dezvoltarea Echiparii Edilitare.)
(B) Apa pentru irigatii
- In Anexa Nr. 8: APA PENTRU IRIGATII prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – SECTIUNEA a II-a – APA;
- Conform Plansa (Anexa nr. 8) Apa pentru Irigatii,
- UAT Murfatlar este in ZONA CU SUPRAFETE PROPUSE PENTRU REABILITARE
PRIORITARA, PE TERMEN SCURT SI MEDIU
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Secţiunea a III a P.A.T.N.- Zone protejate
(A) Zone Naturale Protejate
- In Anexa Nr. I : Lista Consolidata a Ariilor Naturale Protejate prevazute in Planul de Amenajare a
Teritoriului National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a III- a – Zone Protejate;
(I) ZONE NATURALE PROTEJATE DE INTERES NATIONAL SI MONUMENTE ALE NATURII
2. Rezervatii si monumente ale naturii;
- In Tabel la judetul Constanta la nr.crt. 2.364 Rezervatia “Fantanita Murfatlar” din orasul Basarabi
(actual Murfatlar) in suprafata de 66,40 ha
(B) Valori de patrimoniu/ Monumente istorice (vezi si la Cap 2.10., Art. 2.10.1., pct. 2.10.1.4., pag.143 si 145)
- In Anexa Nr. III: prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National (P.A.T.N.) –
SECTIUNEA a III- a – Zone Protejate;
(I) VALORI DE PATRIMONIU CULTURAL DE INTERES NATIONAL (MONUMENTE
ISTORICE DE VALOARE NATIONALA EXCEPTIONALA), in Tabel la punctele:
(vezi si datele din STUDIUL ISTORIC si ARHEOLOGIC Anexa la Actualizare PUG)
1. Monumente si ansambluri de arhitectura, litera,
j) 4.“Ansamblul monastic rupestru: biserici, incaperi, galerii” din orasul Basarabi (actual Murfatlar),
judetul Constanta
2. Monumente si situri arheologice, litera,
j) 6. Complex rupestru format din 6 bisericute, galerii, cavouri, morminte’ di orasul Basarabi (actual
Murfatlar), judetul Constanta.
O.U.G. nr. 57 din 20-06- 2007 aprobata cu Legea nr. 49/2011, privind „Regimul Ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice” si Ordinul M.M.D.D nr.
1964/2007 pentru „Instituirea regimului de Arie naturala protejata a siturilor de importanta comunitara,
ca parte integranta a retelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”
- In Anexa Nr. I : Lista Siturilor de Importanta Comunitara, la punctul;
81. Situl Natura 2000 “ROSCI0083 Fantanita Murfatlar”, situat in Padurea Murfatlar.
Secţiunea IV-a P.A.T.N.- Reţeaua de localităţi
(A) Reteaua de localitati
- In Anexa Nr. II : Localitati Urbane, prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – SECTIUNEA a IV- a – Reteaua de localitati, la punctul;
5.6. Localitati urbane de rangul III, in Tabel la numarul curent (Nr. crt.);
14. (In col. 2) Localitatea Basarabi (actual Murfatlar), (in col.. 3) are prevazut statutul de oras, din (in
col. 4) jud. Constanta, cu (in col. 5) numarul de locuitori la 1 ianuarie 1999 este 11.070.
- Conform art. 1, alin. (1) si (2) din Legea nr. 370 din 21-12- 2007 privind „Schimbarea denumirii
orasului Basarabi, judetul Constanta, in Murfatlar" denumirea orasului Basarabi a fost schimbata in
orasul Murfatlar.
Secţiunea V-a P.A.T.N.- Zone de risc natural
(A) Risc la Cutremure de pamant
- In Anexa Nr. 2: CUTREMURE DE PAMANT din Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone deRisc natural;
• Localitatea Basarabi (actual Murfatlar) este cuprinsa la localitati SITUATE IN ZONA DE INTENSITATE
SEISMICA 7 PE SCARA MSK CU o perioada de REVENIRE LA 50 ani.

Studiul Geotehnic intocmit pentru Acxtualizare PUG oras Murfatlar
Din punct de vedere seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata.
Din punct de vedere al zonarii teritoriului Romaniei in termenii de valori de vârf ale acceleraţiei
terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 ani, localitatea
Murfatlar conform P100/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g şi o perioadă de control
Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns (vezi Studiul Geotehnic)
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(B) Risc la Inundatii
- In Anexa Nr. 5: Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane din Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone de Risc natural;
- Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane afectate de inundatii, in Tabel la:
• La Nr. crt. 464., (in col 1) jud. Constanta, (in col. 2), Unitatea Administrativ- teritoriala orasul
Basarabi (actual oras Murfatlar), (in col. 3) „Tipuri de cursuri de apa”, localitatea Basarabi (actual
Murfatlar) nu este inscrisa cu Risc la inundare pe cursuri de apa iar (in col. 4) “Inundatii pe torenti”
localitatea Basarabi (actual Murfatlar) este inscrisa cu Risc la inundare pe torenti.
Avizul A.B.A. Dobrogea Litoral nr. 36/2016 si Documentatia pentru aviz Gospodarire ape au facut
propuneri de Lucrări hidrotehnice si de aparare împotriva inundaţiilor
1. Amenajare Valea Basarabi, pentru protectia împotrivă inundatiilor pe sectorul ce strabate localitatea
pana la deversorul existent pe malul stang al Canalului Dunăre- Marea Neagra km 23+ 169;
2. Amenajare Valea Siminoc si a afluentului acesteia pe sectorul ce strabate localitatea;
3. Amenajare Valea Seacă prin Proiectul privind „Lucrări de aparare împotriva inundaţiilor in Bazinul
Hidrografic Valea Seaca, jud. Constanta”, care se desfasoara pe teritoriul a doua localitati - com. Valul lui
Traian si oraşul Murfatlar, pe toata partea de sud a intravilanului localitătii Murfatlar, pe o lungime de
aproape 3,111 km pana la varsarea in deversorul de la km 23+ 169, mal stang al C.D.M.N.
(C) Risc la Alunecari de teren
- In Anexa Nr. 7: Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane din Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone de Risc natural;
- Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane afectate de Alunecari de teren, in Tabel:
• La Nr. crt. - , (in col 1) jud. Constanta, (in col.2), Unitatea Administrativ- teritoriala, orasul Basarabi
(actual Murfatlar) nu este inscris cu alunecari de teren.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean (P.A.T.J.) prevede dezvoltarea UAT Murfatlar
ca oras de categoria celor 10.000 locuitori. UAT Murfatlar se afla in Zona Metropolitana Constanta ceea
ce determina si realizarea unor dotari de interes zonal cu rol de influenta asupra comunelor Poarta Alba
si Valul lui Traian.
3.2.3. Prioritaţi de intervenţie imediate
Prioritaţile imediate ale UAT Murfatlar (orasul Murfatlar si satul Siminoc) sunt transpuse prin
propunerile Programului de dezvoltare locala si sunt cuprinse in lista urmatoare:
 Proiect nr.1 „Reabilitarea şi modernizarea a 26 de străzi din orașul Murfatlar”: Speranţei,
Bradului, Caişilor, Vişinului, Matei Corvin, Vasile Pârvan, Intrarea Fantaniţei, Şerpelea,
Plopilor, Frasinului, Maceşului, Nicolae Labiş, Mihail Sadoveanu, Marin Preda, Avram
Iancu, Matei Basarab, Nicolae Iorga, Amurgului, Portului, Pescaruşului, Minerului parţial,
Ciocârliei, Ion Creangă parţial şi aleile Deversorului, Nufărului şi Macului.(In anul 2018 se
afla in implementare conform Proiect nr. 1724/2014 ,avizat si autorizat cu Autorizatia de
construire nr. 07 din 08-03- 2016 cu durata de executie de 60 de luni, aflat in implementare)
 Proiect nr.2 „Reabilitarea şi modernizare 13 străzi din satul Siminoc, oraș Murfatlar”:
Fantaniţei+prelungire; Unirii, Secerişului parţial; Horei, Amurgului, Socului parţial,
Răsăritului parţial, Mărului, Cultelor, Cumpenei, Prunului şi Izvorului parţial. (In anul 2018
se afla in implementare/finalizare conform Proiect nr. 1725/2014, autorizat cu Autorizatia de
construire nr.30/09-10-2015 cu durata de executie de 60 de luni).
 Proiect nr.3“Reabilitare şi modernizare Drum comunal DC 27”(In anul 2020 se afla in
implementare conform Proiect nr. 868/2743 din 2018, autorizat cu Autorizatia de construire
nr. 25/13.06.2019 cu durata de executie de 36 de luni).
 Proiect nr.4“Reabilitare pod pe DC 27 la km 0+533 peste “Canalul magistral de irigaţii,
oraşul Murfatlar”.(In anul 2020 se afla in implementare conform Proiect nr. 868/2743 din 2018,
autorizat cu Autorizatia de construire nr. 25/13.06.2019 cu durata de executie de 36 de luni)
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Proiect nr.5 ,,Reabilitare şi modernizare pod pe DC 27 la km 4+265 peste Valea
Siminocului, sat Siminoc, oraşul Murfatlar”.(In anul 2020 se afla in implementare conform
Proiect nr. 868/2743 din 2018, autorizat cu Autorizatia de construire nr. 25/13.06.2019 cu
durata de executie de 36 de luni).
Proiect nr.6 “Creșterea performanței energetice a clădirilor în special multietajate din oraşul
Murfatlar” ( In anul 2018 a fost initiat proiectul (S.F.) pentru Reabilitarea termica a cladirii
Scolii Generalle nr. 1- Liceul Teoretic Murfatlar). (Tot in anul 2018 au fost incepute
demersurile pentru reabilitarea termica a unor locuinte colective (blocuri) din orasul Murfatlar)
Proiect nr.7 “Infiintare distribuţie gaze naturale în oraşul Murfatlar”. (In anul 2020 au fost
initiat un Studiu de Fezabilitate (S.F.) pentru “Infiintare Distributie de Gaze Naturale in
oras Murfatlar, jud. Constanta”)
Proiect nr. 8“Construire blocuri tip ANL”. [In anul 2017 a fost dat in folosinta Blocul ANL
Cuz, din orasul Murfatlar str. Al. Ioan Cuza, FN, cu 24 unitati de locuit (12 apartamente cu
2 camere si 12 apartamente cu 1(una) camera), racordat la utilitati (alimentarea cu apa,
canalizare si alimentarea cu energie electrica) si lucrarile exterioare (accese, alei, trotuare,
parcari si spatii verzi) realizate iar in anul 2019 a fost inceputa executia unui Bloc ANL in
zona Stadionului, cu 12 unitati de locuit (12 apartamente) cu 2 camere].
Proiect nr.9 Construire “Centru Național de Informare Turistică” (CNIPT) [La sfasitul
anului 2015 - inceputul anului 2016, a fost dat in folosinta “Centru Național de Informare
Turistică” (CNIPT), situat pe str. Calea Biucuresti, nr. 3B, realizat cu fonduri U.E.]
Proiect nr.10 “Construire Locuințe sociale” (In anul 2020 a inceput executia Proiectului
pentru realizare Locuinte sociale in orasul Murfatlar, pe str. Ion Creanga nr. 27)
Proiect nr. 11 “Amenajare bază sportivă în satul Siminoc” (In anul 2018 Proiectul inceput
asteapta finantarea pentru finalizarea lucrarilor)

Alte proiecte cum ar fi:
 “Reabilitarea/ modernizarea clădirilor pentru învățământ și sănătate”
 “Amenajare Baja sportiva oraș Murfatlar”
 “Înființarea/ extinderea cimitirului Creștin”
 “Amenajarea cursurilor de apă pentru evitarea inundațiilor”
 “Modernizarea drumurilor din zona industruială”
 “Amenajarea de parcuri înclusiv pentru distracție și agrement”
 “Continuarea modernizării infrastructurii circulației auto și pietonale în orașul Murfatlar si
satul Siminoc »
 “Extinderea rețelelor tehnico-edilitare, de drumuri străzi urbane si parcari” (vezi extinderi)
 “Amenajarea de parcuri și spații verzi”
Alte propuneri:
Introducerea în intravilan a unor terenuri agricole destinate dezvoltării sectorului de locuinţe,
realizarea unei zone de locuire pe malul drept al Canalului Dunare –Marea Neagra, langa Pod.
Realizarea unor zone de spatii verzi si loisir pentru cetatenii orasului precum si pentru sustinerea
dezvoltarii turismului national
Locuinţe pentru familiile tinere (continuare program locuinte ANL) şi locuinţe de vacanţă,
Dezvoltarea economica si industriala a oraşului, exploatand facilitatea apropierii de Autostrada
A2 (centre comerciale, high tech, birouri, logistica, parcuri industriale) în acord cu politica de
dezvoltare a Consiliului Local al orasului Murfatlar

3.2.4. Obiectivele de utilitate publica necesare prioritar
 Înfiinţarea retelei de distributie gaz metan pentru utilizarea casnica
 Înfiinţarea Sistemului de canalizare cu staţie de pompare in localitatea Siminoc,
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Obiectiv general
Promovarea dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei, astfel încât aceasta să
devină o regiune competitivă pe termen lung şi atractivă pentru investiţii, cu valorificarea patrimoniului
de mediu, a resurselor umane superior calificate, crearea de noi oportunităţi de ocupare a forţei de
muncă şi creşterea semnificativa a PIB-ului regional până în 2020(2027), până la 90% din media
naţională.
Obiective Specifice
Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţii iniţiat şi aprobat de Consiliul Local (extrase
din Strategia de dezvoltare a orasului Murfatlar)
 Reabilitarea/modernizarea infrastructurii stradale a localitatilor Murfatlar şi Siminoc(continuare)
 Cresterea activitatii socio economice a domeniului public ;
 Cresterea eficientei energetice in contextul combaterii schimbarilor climatice (continuare/implementare)
 Dezvoltarea infrastructurii care deserveste transportul public de calatori
 Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire impotriva a riscurilor naturale in zonele
cele mai expuse la risc (vezi la Zonele cu riscuri naturale)
 Cresterea calitatii serviciilor in administratia publica locala
 Reabilitarea/modernizarea cladirilor destinate unitatilor de invatamant (continuare/implementare)
 Dezvoltarea/ Înfiinţarea unei retele de distributie gaze naturale (continuare/implementare)
 Reabilitarea si modernizarea sitemului de alimentare cu apa, canalizare si energie electrica
(vezi Tabel propuneri la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
 Realizarea si implementarea unui sistem de supraveghere video a principalelor spatii publice si
obiective de interes public (in anul 2019, partial realizat si functional) (continuare/implementare);
 Imbunatatirea conditiilor pentru desfasurarea activitatilor comerciale in cadru pietelor
 Modernizarea si extinderea sistemului de iluminat public, instalatii aeriene (vezi Tabel propuneri
la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
 Cresterea capacitatii de prevenire, interventie si monitorizare a situatiilor de urgenta in Zona
Metropolitana Constanta
 Conservarea, restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural inclusiv
infrastructura conexa
 Imbunatatirea conditiilor de viata/locuit pentru persoanele defavorizate, aflate in dificultate
 Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii
 Reducerea factorilor de poluare a mediului
 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate
 Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creşterea suprafeţelor spaţiilor verzi
 Ecologizari in zona complexelor rezidentiale
 Asigurarea unor servicii de salubritate la standarde europene, la tarife acceptabile pentru
populația din localitate
 Reabilitarea/extinderea infrastructurii pentru petrecerea timpului liber/de agrement/sportive
în oraşul Murfatlar
 Sprijinirea programelor de formare
 Promovarea patrimoniului cultural
 Modernizarea/extinderea sistemelor TIC
 Înfiinţarea de centre pentru reinserţie socio-profesională
 Elaborarea/actualizarea documentelor de planificare de importanţă locală.
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3.3. Optimizarea relatiilor in teritoriu
Propuneri de optimizare a relatiilor in teritoriu
Planurile de Amenajare a Teritoriului National (PATN) propun;
Secţiunea nr . I. - P.A.T.N. - Retele de transport
- In Anexa Nr. 1: DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – Sectiunea I – Retele de transport;
(A) Reţeaua de cai rutiere
1. Autostrazi:
1.01. Nadlac*)- Arad- Timisoara- Lugoj – Deva – Sibiu- Pitesti – Bucuresti – Lehliu – Fetesti –
Cernavoda – Constanta, cuprins conform Anexa nr. 2, in CORIDORUL PANEUROPEAN DE
TRANSPORT MULTIMODAL IV din care face parte si Autostrada A2 care pe portiunea Cernavoda
– Constanta trece prin partea (latura) de Vest a extravilanului UAT Murfatlar.
P.A.T.N. a prevăzut realizarea pe traseul Autostrăzii A2 Bucureşti-Constanţa a unui nod complex de
intersecţie la Valea Dacilor – Medgidia situat la circa 6 km de centrul oraşului Murfatlar.
- In Anexa Nr. 3 : DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – Sectiunea I – Retele de transport;
(B) Reteaua de cai feroviare
1. Linii de cale ferata conventionale, cu viteze pana la 160 km/h pe trasee existente reabilitate:
1.01. Curtici*)- Arad- Simeria- Vintu de Jos- Alba Iulia- Coslariu- Copsa Mica- Brasov- Ploiesti
– Bucuresti –Fetesti –Medgidia – Constanta, cuprins conform Anexa nr. 4, in CORIDORUL
PANEUROPEAN DE TRANSPORT MULTIMODAL IV care pe portiunea Medgidia – Constanta, intra pe
la Nord, in extravilanul si apoi in intravilanul UAT Murfatlar si iese spre Est prin limita de Sud a
intravilanului UAT Murfatlar
*) Cuprinde si sectiunea dintre ultima statie de cale ferata si frontiera de stat.
- In Anexa Nr. 5 : DIRECTII DE DEZVOLTARE prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA I – Retele de transport;
(C) Reteaua de cai navigabile interioare si porturi
1. Cai navigabile la care se vor executa lucrari de amenajare:
1.02. Canalul dunare –Marea Neagra; cuprins conform Anexa nr. 4, in CORIDORUL PANEUROPEAN
DE TRANSPORT VII, care traverseaza UAT Murfatlar prin extravilan si intravilan de la Nord la Sud,
prin treimea de Vest a intravilanului orasului, Cartierul de Vest fiind separat din Trupul (Vatra ) orasului.
4. Porturi la care se vor executa lucrari de modernizare;
4.20. Portul Basarabi – pe Cnalul Dunare- marea Neagra;
Secţiunea nr II- P.A.T.N.- Apa
(A) Resursele de apa dulce
- In Anexa Nr. 3: APA PENTRU POPULATIE- LUCRARI prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a II-a – APA;
(2) Lucrari Hidroedilitare de Reabilitare si Dezvoltare in Municipii si Orase
1. Pe Termen Scurt (1998 -2005 – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
1.2. Pe Termen Mediu (2006 –2015) – in UAT Murfatlar nu sunt prevazute lucrari,
1.3. Pe Termen Lung (2015 – 2025) - in UAT Murfatlar (fost Basarabi) sunt prevazute urmatoarele
lucrari: - majorare capacitate de compensare, inmagazinare (vezi propuneri de Proiecte SC RAJA SA
la Cap 3.9. Dezvoltarea Echiparii Edilitare.)
(B) Apa pentru irigatii
- In Anexa Nr. 8: APA PENTRU IRIGATII prevazute in Planul de Amenajare a Teritoriului National
(P.A.T.N.) – SECTIUNEA a II-a – APA;

- Conform Plansa (Anexa nr. 8) Apa pentru Irigatii,
- UAT Murfatlar este in ZONA CU SUPRAFETE PROPUSE PENTRU REABILITARE PRIORITARA, PE
TERMEN SCURT SI MEDIU
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Secţiunea V-a P.A.T.N.- Zone de risc natural
- Risc la Inundatii
- In Anexa Nr. 5: Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane din Planul de Amenajare a Teritoriului
National (P.A.T.N.) – SECTIUNEA a V- a – Zone de Risc natural;
- Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane afectate de inundatii, in Tabel la:
• La Nr. crt. 464., (in col 1) jud. Constanta, (in col. 2), Unitatea Administrativ- teritoriala orasul
Basarabi (actual oras Murfatlar), iar (in col. 4) “Inundatii pe torenti” localitatea Basarabi (actual
Murfatlar) este inscrisa cu Risc la inundare pe torenti.
Documentatia pentru aviz Gospodarire ape si Avizul A.B.A. Dobrogea Litoral nr. 36/2016 s-au facut
propuneri de Lucrări hidrotehnice si de aparare împotriva inundaţiilor
1. Amenajare Valea Basarabi, pentru protectia împotrivă inundatiilor pe sectorul ce strabate localitatea
pana la deversorul existent pe malul stang al Canalului Dunăre- Marea Neagra km 23+ 169;
2. Amenajare Valea Siminoc si a afluentului acesteia pe sectorul ce strabate localitatea (o parte din lucrare
este deja realizata (vezi 2018) prin Proiectul de Reabilitare si modernizare 13 strazi in satul Siminoc in
care este inclusa si strada Izvor ce se afla pe firul Vaii Siminoc, pe portiunea de intravilanul satului)
3. Amenajare Valea Seacă prin Proiectul privind „Lucrări de aparare împotriva inundaţiilor in Bazinul
Hidrografic Valea Seaca, jud. Constanta”, care se desfasoara pe teritoriul a doua localitati- com. Valul lui
Traian si oraşul Murfatlar, pe toata partea de sud a intravilanului localitătii Murfatlar, pe o lungime de
aproape 3,111 km pana la varsarea in deversorul de la km 23+ 169, mal stang al C.D.M.N.
Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean (P.A.T.J.) prevede dezvoltarea UAT Murfatlar ca oras
de categoria celor 10.000 locuitori. UAT Murfatlar se afla in Zona Metropolitana Constanta ceea ce
determina si realizarea unor dotari de interes zonal cu rol de influenta asupra comunelor Poarta Alba si
Valul lui Traian.
3.3.1 Pozitia localitatii in reteaua judetului
Oraşul Murfatlar este spaţiul urban dezvoltat istoric prin interacţiunea dintre multiplele diversități
culturale, etnice, religioase, tehnologie, si mediu. Prin poziţia strategică, oraşul Murfatlar a polarizat şi ar
trebui în continuare să polarizeze un teritoriu mai larg, având asigurate toate condiţiile naturale pentru
acest scop.
Aceste caracteristici ar trebui să influenţeze pozitiv dezvoltarea infrastructurii urbane din punct de vedere
al utilităţilor publice, al infrastructurii sociale, culturale, economice şi administrative, al forţei de muncă,
absorbindu-şi acestea din zonele adiacente al oraşului.
Localitatea Murfatlar se inscrie in zona riverana Dunarii amplasata pe o vale larga (fosta Vale
Carasu intrerupta/ modificata de realizarea Canalului Dunare Marea Neagra) avand directia NE – SV
cu deschidere la convergenta unor cai de comunicatie cu rol determinant in economia tarii. Orasul se afla
in sferele polarizatoare ale municipiilor Constanta la Est si Medgidia la Vest.
Totodata U.A.T. Murfatlar face parte din Zona Metropolitană a Constanţei. Municipiul Constanţa
este principalul Pol National de Creştere şi dezvoltare urbană în regiunea de sud-est.
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului Naţional de Creştere Constanţa reprezintă o nouă politică
publică prin intermediul căruia administraţiile locale ce fac parte din Zona Metropolitană Constanţa
urmăresc soluţionarea tuturor nevoilor şi problemelor cu care se confruntă municipiul Constanţa şi
arealul său de influenţă.
Obiectivele strategice ale Polului Naţional de Creştere Constanta au fost stabilite în concordanţă cu:
 Creşterea rolului economic şi social al Polului Naţional de Creştere Constanţa, prin adoptarea
unei abordări policentrice, în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a municipiului
Constanta şi a arealului său de influenţă (cele 14 localităţi ce formează Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa);
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Îmbunătăţirea accesibilităţii în interiorul şi în exteriorul municipiului Constanţa şi în arealul său
de influenţă, realizând conexiuni cu zonele din imediata vecinătate;
Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Polului Naţional de Creştere Constanţa;
Creşterea calităţii infrastructurii sociale din Polul Naţional de Creştere Constanţa;
Creşterea competitivităţii în vederea stimulării mediului de afaceri local.

Toate aceste obiective strategice ale Polului Naţional de Creştere Contanţa influenţeaza strategia de
dezvoltare a Oraşului Murfatlar.
Modalitatile de cooperare intra- Judeteana si Regionala
Modalităţile de cooperare intra – județeană și regională se bazează pe relaţiile de interdependenţă dintre
localitate şi vecinătăţi şi anume :
 Corecta realizare a extinderii zonei construite şi dotarea cu infrastructură şi utilităţi
necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor (reglementari specifice);
 Realizarea echilibrului între folosirea resurselor naturale (sol) şi protecţia mediului
(corecta dimensionare a terenurilor rezervate, protecţia de poluare şi eroziune – în cazul solului);
 Respectarea zonificarii limitei intravilanului localităţii pentru o bună funcţionare a
teritoriului construit şi respectarea legislaţiei (şi a reglementărilor stabilite);
 Evacuarea deşeurilor să se faca în relaţie cu potenţialul natural de absorţie, procesareşi
regenerare.
 Dezvoltarea echilibrată a localităţii: modernizarea activităţilor agrozootehnice,
valorificarea resurselor naturale şi umane locale, realizarea unei infrastructuri moderne,
ameliorarea calităţii vietii.
3.3.2. Caile de comunicatie si transport
Caile de comunicatie care traverseaza localitatea realizeaza sectionari ale spatiului construit astfel:
Caile de comunicatie rutiere
Drumul National DN3- E81 traverseaza intravilanul pe o pe lungime de 3,151 km, de la km
241+323 dr./stg. pana la km 244+474 dr. /stg. si sectioneaza intravilanul orasului Murfatlar de la intrare
in Cartierul de Vest (str. Calea Dobrogei) pana la iesire spre Constanta (str. Calea Bucuresti)
Drumul National DN22C- E81 traverseaza intravilanul orasului Murfatlar pe lungime de 1,127 km,
de la km 42+418dr. (42+755 stg.) pana la km 43+545 dr./stg si sectioneaza intravilanul orasului
Murfatlar de la intrare in zona Cartierul Rezidential, (str. Calea Bucuresti) pana la intersectia cu DN 3 in
zona centrala a orasului.
Traficul lor perturba locuirea prin zgomot, fum, praf si trepidatii, sectionarea comunicarilor
curente (care se fac (organizat) prin 3 pasaje la nivel semnalizate, si neorganizat pe tot parcursul.
Drumul Comunal DC 27 traverseaza intravilanul orasului Murfatlar pe lungime de 0,548 km de
la km 0+0,000 dr./stg., respectiv intravilanul satului Siminoc pe o lungime de 1,610 km si sectioneaza
Cartierul de Vest al orasului Murfatlar respectiv satul Siminoc. Drumul comunal DC 27, reprezinta
varianta de traseu pentru relatia Constanta – Medgidia- Cernavoda si varianta de acces care Nodul de la
Valea Dacilor al Autostrazii A2
Propuneri de Amenajari privind reteaua de cai de comunicatie rutiere:
a. Drumuri colectoare:
"Extinderea intravilanului localitatii Murfatlar” in lungul drumului national se poate face cu conditia
realizärii de drumuri colectoare paralele cu drumul national, care sa preia traficul generat de obiectivele
locale si care sa debuseze în drumul national in intersectii amenajate conform normativelor tehnice în
vigoare. ln acest sens, in zona extinderii intravilanului sunt prevazute spatii pentru realizarea drumurilor
colectoare, pozare retele utilitati, trotuare pietonale, piste pentru biciclisti, inclusiv pentru persoanele cu
handicap locomotor.
Drumurile colectoare propuse a se realiza sunt:
- Drumul national DN 22C - E81 :
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- intre km 40+986 - km 42+426 stg. (2 benzi);
- intre km 42+426 - km 42+755 dr.(2 benzi);
Amenaiarea sau modernizarea unor intersectii noi la drumurile nationale:
a- Intersectia DN 3 (km 242+585) cu DN 22C (km 43+545) - modernizare intersectie existenta (sens giratoriu);
b - Intersectia DN 22C (km 42+426) cu str. Murfatlar - modernizare intersectie existenta (sens giratoriu);
c- Intersectia DN 3 (km 241+549) cu DC 27 (str. Portului) - modernizare intersectie existenta;
Zona intersectiilor drumurilor nationale cu principalele strazi laterale si drumuri clasificate, precum si
zonele din interiorul curbelor cu raze mici, vor fi protejate si se vor impune restrictii de construire pentru
rezervarea suprafetelor necesare modernizarii intersectiilor si asigurarea vizibilitatii, avand in vedere ca
aceste suprafete fac parte din zonele de siguranta ale drumului national.
Caile de comunicatie feroviare
Linia 800/Magistrala C.F Bucuresti – Constanta, dublă, electrificată, care traversează intravilanul
orasului Murfatlar pe lungime de 3,451 km de la km 205+309 pana la km 208+760, prin partea de Sud
sectionand localitatea în două. Partea de nord, cu zona centrala preponderent rezidentiala si partea de sud
preponderent industriala.
Localitatile care sunt situate pe magistrale feroviare, dar şi cele aflate la distanţe reduse faţă de
reşedinţa de judeţ, înregistrează o bună accesibilitate, printre acestea numarandu-se şi oraşul Murfatlar.
Propuneri de Amenajari in zona liniei/magistralei de cale ferata:
Faptul ca Linia CF 800 / Bucuresti – Constanta (Magistrala CF) separa Zona industriala de zona
de locuinte, pe termen lung, functie de dezvoltarea activitatii industriale, se propune amenajarea unui
Pasaj pietonal (Pasarela pietonala in zona Statiei (Garii) CFR Murfatlar care sa faciliteze accesul in
principal al angajatilor catre locurile de munca. Aceasta propunere a fost facuta deja in vechiul PUGproiect nr. 3/2000 si este buna de mentinut si in Actualizare PUG proiect nr. 80/2014.
Caile de comunicatie navale
Canalul Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.) este curs de apa/canal artificial care traverseaza
teritoriul intravilan al orasului Murfatlar pe o lungime de 2,00 km (1,98 km) si sectioneaza vatra
localitatii prin treimea de vest a acesteia, lasand un intreg cartier (denumit local si Cartierul de Vest)
separat de Centrul orasului cu toate serviciile necesare.
Propuneri de Amenajari in zona Canalului Dunare – Marea Neagra:
Prin documentatia de Actualizare PUG oras Murfatlar in programul de dezvoltare al orasului
este propus un proiect care priveste realizarea unor amenajari pentru inscierea Canalului Navigabil in
circuitul turistic al localitatii.
3.3.3. Mutaţii intervenite in folosirea terenurilor;
Principalele mutatii se pot intregistra in zona agriculturii prin propunerile de introducere in
intravilan sau propunerile de folosire/introducere in circuitul economic a unor terenuri neproductive.
In baza legilor referitoare la Fondul funciar aprobate dupa 1989, si mai ales dupa restituirea terenurilor
agricole au aparut o serie intreaga de exploatatii agricole familiare si/sau asociative ( tip Ferme agricole)
ce au schimbat modul de gandire in exploatarea terenurilor agricole, motiv pentru care apare un numar
important de solicitari privind aprobarea extinderii intravilanului cu Trupuri izolate care sa serveasca la
infiintarea de Sedii de Ferme ale exploatatiilor agricole menite sa aduca fermierul cat mai aproape de
terenul/terenurile exploatatiei.
De asemenea exista propunerea (vezi PUZ) de infiintare a unui Parc Tehnologic Fotovoltaic si
Ferme Agrozootehnice pe circa 16 ha de teren neproductiv (foste depozite de steril ramase de la executia
Canalului Dunare –Marea Neagra) pe care prin amenajarile unor investitori interesati le dam in circuitul
terenurilor pentru constructii.
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3.3.4. Lucrari majore prevazute/propuse in teritoriu
Lucrari majore care sa se desfasoare pe suprafete mari ale teritoriului localitati sau chiar pe
suprafete cuprinzand teritoriul localitatii Murfatlar si al localitatiolor vecine, in viitorul apropiat, odata
cu finalizarea Tronsonului 6 al Autostrazii A2 nu se inregistreaza.
Dintre lucrarile mai mari putem aminti:
- Implementarea infrastructurii hidro-edilitare :
(1)- Proiectul Regional de DezvoltareInfrastructurii de Apa si Apa uzata (POIM) 2014 -2020)
pentru Rebilitare si modificare traseu Aductiune DN 400 si Reabilitare si extindere Retele de apa si
Canalizare pe strezile M. Eminescu, M. Kogalniceanu, Al. I. Cuza, N. Titulescu, M. Eliade, N. Stanescu,
Calea Bucuresti si Calea Dobrogei din Murfatlar.
(2)- Proiectul Regional de Dezvoltare Infrastructurii de Apa si Apa uzata (POIM) 2014 -2020)
pentru Rebilitare si modificare traseu Aductiune DN 1200 SENTAB cu DN 900 FONTA.
- Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire impotriva a riscurilor naturale :
(1)- Amenajare Valea Seacă prin Proiectul privind „Lucrări de aparare împotriva inundaţiilor in
Bazinul Hidrografic Valea Seaca, jud. Constanta”, care se desfasoara pe teritoriul a doua localitati- com.
Valul lui Traian si oraşul Murfatlar, pe toata partea de sud a intravilanului localitătii Murfatlar, pe o
lungime de aproape 3,111 km pana la varsarea in deversorul de la km 23+ 169, mal stang al C.D.M.N.
3.3.5. Deplasari pentru munca
Pozitia UAT Murfatlar in zona Metropolitana a Municipiului Constanta favorizeaza posibilitatea
deplasarii locuitorilor atat dinspre Murfatlar spre Constanta cat si in sens invers in ceea ce priveste
munca, scoala, sau alte necesitati. De aceea sunt necesare crearea unor conditii de locuire
corespunzatoare persoanelor care ocupa un loc de munca in orasul Murfatlar sau satul Siminoc si se
deplaseaza din municipiul Constanta.
In ultimi ani mentalitatea populatiei in ceea ce priveste locuirea s-a modificat. Dorinta oamenilor
de a locui intr-un mediu natural, nepoluat, conduce la posibilitatea creeri unor cartiere rezidentiale care
pot furniza conditiile de locuire ale mediului urban dar cu binefacerile mediului rural. Deasemeni
conditii de locuire corespunzatoare sunt necesare si pentru locuitorii U.A.T. Murfatlar care se deplaseaza
spre municipiul Constanta din necesitatea unui loc de munca, scoala sau alte activitati. Aceste conditii
conduc si la stoparea migratiei locuitorilor spre marile agromerari urbane si depopularii micilor localitati.
Pe langa conditiile de locuire sunt necesare si dotari corespunzatoare si servicii urbane care sa
satisfaca necesitatile zilnice ale populatiei. Rezolvarea unei trame stradale organizate, a retelor edilitare
corespunzatoare, a unor locuri de recreere si a unui spatiu comunitar multietnic sunt elemente care
conduc la ridicarea calitatii locuirii si implicit a calitatii vietii. Astfel dorinta cetatenilor de a locui „la
tara” ca „la oras” se poate realiza (vezi extinderile de intravilan si propunerile de proiecte din zona
infrastructuri edilitare).
Există pe traseul Constanța –Cernavodă transport în comun auto cu cca 30 curse dus întors/zi
care traversează orașul Murfatlar și alte cca. 30 curse Constanța Murfatlar. Numărul călătorilor care au
destinația din sau spre orașul Murfatlar este în jur de cca 700 iar împreună cu cei care utilizează curse în
convenție mijloace proprii sau cu trenul se strânge un număr de aproximativ 1200. Deplasările se fac
pentru muncă, școală sau servicii diverse.
3.3.6. Accesibilitatea la trupurile intravilanului
Accesibilitatea la Trupurile izolate de intravilan se face prin drumurile/strazile existente
amenajate/modernizate sau prin drumurile de exploatare, slab modernizate.
Pentru viitor pe termen mediu si lung se propune modernizarea traseelor inclusiv a drumurilor
principale de exploatare din zona Murfatlar și Siminoc deoarece pe termen scurt trebuie modernizate
drumurile/strazile din Cartierele propuse pentru extinderea intravilanului (VETREI) localitatilor
Murfatlar si Siminoc.
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3.3.7. Dezvoltarea in teritoriu a echiparii edilitare
Proiecte care privesc in viitor dezvoltarea echiparii edilitare conform Programului de dezvoltare
al localitatii sunt:
- Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de apă şi canalizare, prin:
(1)- Extinderea/infiintarea sistemului de alimentare cu ap si canalizare in lotizari ca urmare a
Extinderii intravilanelor orasului Murfatlar si satului Siminoc ; (vezi Tabel la Cap.4.5.,Art. 4.5.3.)
-Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie electrică si de telecomunicaţii:
(1)- Înfiinţare/extindere reţea de alimentare cu energie electrică in Lotizari oras Murfatlar si
sat Siminoc. (vezi Tabel propuneri investitii la Cap. 4.5., pct. 4.5.3., pag. 361)
(2)- Mutarea în subteran a Liniilor Electrice Aeriene LEA 20kv din Vatra Murfatlar şi Siminoc
(3)- Mutarea în subteran a Liniilor de telefonie şi de cablu Tv de pe străzile principale din
Vatra Murfatlar
- Dezvoltarea reţelei de gaze naturale, prin:
(1)- Înfiinţare Distribuţie Gaze Naturale în UAT Murfatlar (vezi Tabel la Cap. 4.5.,Art. 4.5.3., pag. 361)
- Cresterea calităţii spaţiului public prin:
(1)- Amenajarea de sensuri giratorii la intersecţia DN3 cu DN22C
(2)- Reabilitare şi modernizare 26 străzi în oraşul Murfatlar şi 13 strazi in satul Siminoc (se
afla in implementare)
(3)- Reabilitare şi modernizare Drum Comunal DC 27 şi Poduri Km 0+ 533 şi Km 4+ 265
(4)- Reabilitarea şi modernizarea tuturor străzilor şi căilor de acces rămase nemodernizate
din oraşul Murfatlar şi satul Siminoc
(5)- Realizarea şi implementarea unui sistemde supraveghere video a spatiilor publice şi
obiectivelor de interes public (in implementare)
- Promovarea energiei din surse regenerabile prin:
(1)- Construire Parc Fotovoltaic; (vezi Tabel propuneri investitii la Cap.4.5.,Art. 4.5.3, pag. 361)
(2)- Înlocuirea sistemului de încălzire clasic cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse
regenerabile la Liceul Teoretic Murfatlar, Şcoala Generala din satul Siminoc, Gradiniţa nr. 1
şi nr. 2 şi Gradiniţa din Siminoc;
(3)- Înlocuirea sistemului clasic de iluminat public cu un sistem economic şi celule fotovoltaice
pe stălpi;

3.4. Dezvoltarea activitatilor
Relansarea economica este conditionata de cateva aspecte importante necesar a se realiza prioritar in
vederea dezvoltarii activitatilor in UAT Murfatlar cum sunt :
 Realizarea unui pod de cale ferata care o leaga de Portul Basarabi
 Realizarea unui pod pietonal pentru cele doua parti ale orasului Murfatlar
 Dezvoltarea in continuare a zonelor cu vinicultura
 Exploatarea resurselor subsolului – modernizarea exploatarii cretei
 Legarea cailor rutiere existente in oras cu Autostrada A2 si zonele de productie agro-industriale
 Atragerea fortei de munca tinere prin creearea unor facilitati (locuri de munca, spatii de locuire,
atractii de petrecerea timpului liber,etc.,) .
Toate aceste aspecte se vor putea realiza prin aplicarea unor politici de dezvoltare cu obiective
strategice corespunzatoare.
Politici de Dezvoltare a localitatilor
1)- OBIECTIV STRATEGIC 1 - Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive
Politica 1.1. Dezvoltarea structurii economice urbane şi rurale
1.1.1. Dezvoltarea structurii economice urbane şi rurale:
 Parc comercial în zona Nodului Autostrăzii A2 – la limita UAT Murfatlar cu UAT Medgidia
 Punere în valoare Zona Idustrială ramasă dinainte de 1989 ptr. producţie industrială şi logistică
 Modernizare Industria alimentară (Crama Murfatlar)
 Tărg duminical şi/ sau de întămpinare pentru vănzarea produselor agricole proprii
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1.1.2. Creşterea calităţii serviciilor în administraţia publica localâ:
 Modernizarea şi extinderea sediului administrativ al Primăriei Oraşului Murfatlar
 Actualizare inventar şi cadastru general pe suport digital pentru domeniu public şi privat Murfatlar
Politica 1.2. Creşterea ponderii IMM în economia locală
1.2.1. Dezvoltarea mediului de afaceri:
 ”Pepiniere” de afaceri locale și naționale
 Incurajarea intreprinderilor mici şi mijlocii cu profil axat pe turism, servicii şi meşteşuguri
Politica 1.3. Dezvoltarea resurselor umane pentru o economie competitivă
1.3.1. Modernizarea unităţilor de învăţământ:
 Consolidarea, reabilitarea şi/sau modernizarea spaţiilor de învăţământ, Liceul Teoretic, Şcoala
Generală nr. 2 şi Şcoala Generală din Siminoc
1.3.2. Modernizarea si extinderea sistemelor informatice TIC:
 Creşterea eficienţei serviciilor publice prin informatizare
1.3.3. Infiinţare Centre pentru reinserţie socio-profesională:
 Centru de pregătire/ consilire pentru tinerii în căutarea unui loc de muncă
Politica 1.4. Asigurarea accesibilităţii şi mobilităţii, a infrastructurii edilitatre şi de comunicare
1.4.1. Dezvoltarea infrastructurii de transport public de călători :
 Modernizarea transportului în comun inclusiv a Staţiilor/punctelor de transport în comun
 Construirea unei autogări şi a unei staţii de tranzit în oraşul Murfatlar
1.4.2. Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de apă si canalizare:
 Înfiinţare reţea de apă şi canalizare în Cartier Rezidenţial 12 ha
 Înfiinţare reţea de alimentare cu apă şi canalizare cu Staţie Pompare pentru Parc Fotovoltaic şi
Ferme Agrozootehnice
 Înfiinţare reţea de canalizare şi extindere reţea de apă în sat Siminoc inclusiv Lotizări Zonele
B,C, D,E şi Lotizări CANADIAN
 Reabilitare/extindere reţea de apă- Înfiinţare reţea de canalizare în Zona Industrială Murfatlar
 Reabilitare reţea de apă si Înfiinţare reţea de canalizare la Trup BLOCURI PĂDURE
 Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apâ şi Apâ uzatâ (POIM) 2014 -2020 pentru
Rebilitare şi modificare traseu Aducţiune DN 400 şi Reabilitare şi extindere Reţele de apă şi
Canalizare pe strâzile M. Eminescu, M. Kogălniceanu, Al. I. Cuza, N. Titulescu, M. Eliade,
N.Stânescu, Calea Bucuresti şi Calea Dobrogei din Murfatlar)
 Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apâ şi Apâ uzatâ (POIM) 2014 -2020 pentru
Rebilitare şi modificare traseu Aducţiune DN 1200 SENTAB cu DN 900 FONTÂ
 Înfiinţare/reabilitare reţele de alimentare cu apă şi canalizare pentru Trupurile izolate existente şi
propuse aferente Murfatlar şi Siminoc inclusiv Trup alipit Cartier Locuinte Sola A107 (dupâ PUZ)
1.4.3. Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie electrică si de telecomunicaţii:
 Mutarea în subteran a Liniilor Electrice Aeriene LEA 20kv din Vatra Murfatlar şi Siminoc
 Mutarea în subteran a Liniilor de telefonie şi de cablu Tv de pe străzile principale din Vatra Murfatlar
 Înfiinţare/ extindere reţea alimentare cu energie electrică în Cartier Rezidenţial 12 ha
 Înfiinţare reţea de alimentare cu energie electrică cu Post de Transformare pentru Parc
Fotovoltaic şi Ferme Agrozootehnice
 Înfiinţare/extindere reţea alimentare cu energie electrică în Lotizari Siminoc Zona A şi B
 Înfiinţare reţea alimentare cu energie electrică Lotizări CANADIAN din Siminoc
 Înfiinţare sistem de alimentare cu energie electricâ cu Post de transformare propriu la TRUP
Izolat S3 FABRICÂ NUTREŢURI- ABATOR PÂSÂRI şi FERMÂ AVICOLÂ.
 Înfiinţare/ extindere reţea de alimentare cu energie electrică în Trupurile izolate existente si
propuse, aferente Murfatlar şi Siminoc inclusiv Trup alipit Cartier Locuinte Sola A107 (dupâ PUZ)
1.4.4. Dezvoltarea reţelei de gaze naturale şi fluide petroliere:
 Înfiinţare Distribuţie Gaze Naturale în UAT Murfatlar
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Devierea CONDUCTEI “M” PETROTRANS “DN10” FLUIDE PETROLIERE în afara zonei de protecţie
a SURSEI de APÂ Basarabi I.

2)- OBIECTIV STRATEGIC 2 - Creşterea atractivităţii oraşului pentru locuitori şi vizitatori
Politica 2.1. Imbunătăţirea calităţii şi gestionării domeniului public
2.1.1. Cresterea calităţii spaţiului public:
 Amenajarea de sensuri giratorii la intersecţia DN3 cu DN22C
 Reabilitare şi modernizare 26 străzi în oraşul Murfatlar
 Reabilitare şi modernizare 13 străzi în satul Siminoc
 Reabilitare şi modernizare Drum Comunal DC 27 şi Poduri Km 0+ 533 şi Km 4+ 265
 Reabilitarea şi modernizarea tuturor străzilor şi căilor de acces rămase nemodernizate din oraşul
Murfatlar şi satul Siminoc
 Realizarea şi implementarea unui sistemde supraveghere video a spatiilor publice şi obiectivelor
de interes public
Politica 2.2. Mărirea fondului de locuinţe şi creşterea calităţii locuirii
2.2.1. Imbunătăţirea condiţiilor de viaţă/ locuit:
 Construirea de locuinţe tip ANL
 Construirea de locuinţe sociale
2.2.2. Creşterea eficienţei energetice a clădirilor de locuit:
 Reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din oraş
Politica 2.3. Reabilitarea patrimoniului arhitectural şi cultural, clădiri şi zone urbane
2.3.1. Conservarea, restaurarea şi valorificarea patrimoniului cultural:
 Reabilitarea, conservarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentului istoric “Ansamblul
rupestru de la Murfatlar”
2.3.2. Promovarea patrimoniului cultural:
 Construire Centru Naţional de Informare Turistică
 Parc Muzeistic şi Dotări în zona de protecţie a monumentului istoric “Ansamblul Rupestru”
 Reabilitare/consolidare şi acordare de asistență tehnică și de sprijin Financiar proprietarilor de
imobile clasate monumente istorice
Politica 2.4. Asigurarea de servicii şi facilităţi pentru comunitate
2.4.1. Infrastructură educaţie şi învăţămănt local:
 Construire Gradiniţă în Cartierul de Vest al oraş Murfatlar
 Construire Creşă în oraşul Murfatlar
 Reabilitarea Termică a clădirilor Liceului Teoretic Murfatlar, Şcolii Generale nr 2 şi Şcolii
Generale din satul Siminoc
 Reabilitarea termică a cladirilor Grădiniţa nr.1 şi nr.2 din oraş Murfatlar şi Grădiniţa din Siminoc
2.4.2. Infrastructură pentru agrement, sport şi recreere:
 Amenajare Parc de recreere în zona Deversor Cartier Vest
 Ponton de acostare nave de agrement în Portul Basarabi
 Amenajare spaţii verzi şi plantaţii, locuri de odihnă şi recreere în zona blocurilor Murfatlar
2.4.3. Infrastructură sănătate publică:
 Construire/Reabilitare Centru Medical
 Amenajarea unui Centru local de intervenţie pentru situaţii de urgenţă
2.4.4. Infrastructură sport:
 Amenajare “Bază sportivă” cu bazin de înnot în zona Stadion Murfatlar
2.4.5. Infrastructură cultură şi culte:
 “Centru Cultural” cu bibliotecă, sală de festivităţi şi cercuri cultural sportive în zona IAS.
 Înfiintare/Extindere Cimitir în oraş Murfatlar
2.4.6. Înfrastructura servicii sociale:
 Centru Instruire pentru asistenţi personali ai persoanelor cu handicap
 Centru de consiliere/primire pentru părinţi şi copii aflaţi în dificultate.
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Politica 2.5. Peisajul de întămpinare: asigurarea identităţii urbane şi a cadrului natural
2.5.1. Promovarea imaginii oraş Murfatlar şi personalizarea coridoarelor de acces în oraş:
 Promovarea imaginii oraşului şi marcarea traseelor principale din oraş în relaţie cu zona
metropolitană Constanţa
2.5.2. Împlementare sistem adecvat pentru protecţia naturii:
 Protecţia şi conservarea Rezervaţiei Naturale FÂNTÂNIŢA din Situl Natura 2000
Politica 2.6. Asigurarea unui mediu urban nepoluat, cu emisii reduse de CO2, pentru un oraş “verde”
2.6.1. Promovarea energiei din surse regenerabile:
 Construire Parc Fotovoltaic
 Înlocuirea sistemului de încălzire clasic cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse
regenerabile la Liceul Teoretic Murfatlar şi Şcoala din satul Siminoc
 Înlocuirea sistemului de încălzire clasic cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse
regenerabile la Grădiniţa nr.1, nr.2 din oraş Murfatlar şi Grădiniţa din satul Siminoc
 Înlocuirea sistemului clasic de iluminat public cu un sistem economic şi celule fotovoltaice pe stălpi
2.6.2. Managementul deşeurilor menajere şi industriale:
 Construirea unei staţii de colectare selectivă şi tranfer a deşeurilor din oraşul Murfatlar
 Organizare campanii de informare/educare ecologică a populaţiei, începând de la vârste cât mai
mici, de la şcoală, din clasele primare.
2.6.4. Imbunătăţirea calitaţii aerului:
 Amenajare spaţii verzi si plantate pe terenul/taluzul gropii de gunoi/deşeuri rămas după
închiderea acesteia în sep. 2015
 Ecologizare, plantaţii de arbori şi arbuşti extinderi spaţii/zone verzi.
 Igienizarea parcurilor şi a zonelor de agrement
2.6.5. Managementul apelor pluviale şi prevenirea coroziunii terenurilor:
 Amenajare Părău/ Valea Seacă
 Amenajare Valea Basarabi pănă la Deversorul CDMN mal stg. Km23+169
 Amenajare Părău/ Valea Siminoc pe sectorul din Vatra satului Siminoc.
3.4.1. Dezvoltarea prin reorganizare, retehnologizare, rentabilizare a unitatilor existente
Dezvoltarea prin reorganizare, retehnologizare, rentabilizare a unitatilor existente se va completa
si cu propunerile de reorganizare, retehnologizare si rentabilizare primite de la operatorii de utilitati
publice de apa- canal.
- Retehnologizarea Statiei de Epurare Poarta Alba (vezi Aviz/Adresa SC RAJA SA).
- Realizarea Statiilor de clorinare pentru tratarea apei potabile din retelele de transport (Aductiuni) si
distributie. (vezi Aviz/Adresa SC RAJA SA).
- Infiintarea sitem de canalizare pentru Trupurile izolate. (vezi propuneri Cap. 3.9., pct.3.9.3.2., pag.245)
- Gestionarea deseurilor si respectiv de la principalii agenti economici (ex. SC TEMPO INVEST srl care
exploateaza zacamantul mineral de creta) care functioneaza pe teritoriul localitatilor Murfatlar si
Siminoc, carora pe langa avizele solicitate (vezi cazul operatorilor de utilitati publice) li se va solicita sa
prezinte sintetic si programul/tendintele de dezvoltare pe termen scurt (3-4 ani), mediu ( 5- 7 ani) si lung
(9- 10 ani si peste) a respectivelor unitatii economice.(vezi ex. Proiecte SC RAJA SA, la Art..4.5.3., pag. 361)
Turismul în oraşul Murfatlar se doreşte a fi o componentă importantă a vieţii social-economice,
având ca axă principală obiective cultural istorice recunoscute şi ocrotite de lege. Aici se află una dintre
cele 13 destinaţii turistice religioase principale din ţară: complexul monahal rupestru de la Murfatlar,
unul dintre cele mai vechi lăcaşe de cult din România, considerat a fi de o inestimabilă valoare şi
datorită inscripţiilor cu caractere gotice, germanice, greceşti şi slavone din interior.
Printre obiectivele turistice ale oraşului Murfatlar se numără şi rezervaţia naturală “Fântăniţa” în
cadrul căreia există şi popasul cu acelaşi nume. De asemenea, acest oraş este renumit în întreaga ţară şi
peste hotare pentru apreciatele sale soiuri de vin. Astfel, un alt punct de atracţie al oraşului îl reprezintă crama
şi complexul de vinificaţie SC „Murfatlar România” SA., cel mai important producător de vin din România.
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3.4.2. Specificul unitatilor necesar a se realiza
Avand in vedere situatia/starea economica actuala a localitatilor in afara de necesitatea infiintarii
unei/unor unitati economice in sistem public sau privat sau in sistem mixt public- privat care, dupa caz,
sa infiinteze si sa gestioneze o activitate de turism si/sau agrement menit sa puna in valoare potentialul
turistic (vezi Monumentele si siturile istorice de pe teritoriul localitatii si Potgoriile de vita de vie cu
Crama Murfatlar si Punctul Turistic aferent) si potentialul de agrement (vezi Padurea Murfatlar cu
Situl Natura 2000 si Rezervatia Fantanita) in rest nu apare necesitatea infiintarii unor unitati economice
specifice, in afara celor care oricum apar si dispar ca vointa exclusiva a initiativei private (in principal pe
zona comertului si foarte putin in zona servicilor)
In general unitatile din zona serviciilor nu au decat o dezvoltare sporadica/ deficitara aproximativ
asemanatoare cu cea de la nivel national datorata in principal lipsei specialistilor in domeniu si a unei
educatii/conceptii potrivit careia fiecare se pricepe sa repare si sa execute orice fel de lucrare indiferent
ca este pregatit sau nu in domeniul respectiv (vezi: domeniul constructiilor, instalatiilor, reparatiilor
auto, servicilor IT, etc.).
3.4.3. Modul de folosire a rezervelor existente
Singurele rezerve existente in localitatea Murfatlar sunt cele legate de resurse de apa subterana si
zacamantul mineral de creta.
Rezervele de apa subterana
Din punct de vedere hidrogeologic, în Dobrogea de Sud există acumulări de ape în formaţiuni de
vârste diferite cum ar fi Cuaternarul, Pliocenul, Eocenul şi Senonianul, dar acestea au numai extensiuni
reduse şi importanţă locală. Cele mai importante acvifere, atât ca extensiune cât şi ca potenţial
economic, sunt legate de depozitele calcaroase barremian-jurasice şi sarmaţiene.
In zona localitatii Murfatlar, apele freatice sunt cantonate in depozite cuaternare din luncile raurilor, dar
si in depozite deluvio-pluviale, in loess si depozite loessoide, dar si in calcare.
Conform Avizului SC RAJA S.A. nr. 60/2069 din 25-04-20016 cu completarile ulterioare din Adresa
nr. 74889 din 21-09-2017 si Adresa nr. 4195 din 16-01-2018 pe teritoriul UAT Murfatlar exista si
functioneaza:
Sursa subterana Basarabi (Murfatlar) I este situata in partea de Nord a orasului Murfatlar, avand
Frontul de Captare contituit din 20 Puturi forate, din care 8 sunt in functiune cu o adancime de foraj intre
75 si 125 m. Din Sursa Basarabi (Murfatlar) I, in afara de localitatea Murfatlar sunt alimentate si
localitatile Poarta Alba, Valu lui Traian si o parte din mun. Constanta.
Sursa subterana Basarabi (Murfatlar) II este situata la iesirea din localitatea Murfatlar in partea de
Nord-Vest a orasului Murfatlar, avand Frontul de Captare constituit din 4 Puturi forate, din care 1 (unul)
functional si 3 sunt nefunctionale la acest moment. Din Sursa Basarabi II este alimentat orasul Murfatlar.
Sursa subterana Simionoc este sirtuata in partea de Nord-Vest a orasului Murfatlar si are Frontul
de captare constituit dintr-un singur Put forat cu adincimea de 100 m. Din Sursa subterana Simionoc
este alimentat satul Siminoc
Rezervele din zacamantul mineral de creta:
Conform Avizului nr. 22-1 din 20-04-2016 emis de Agentia Nationala de Resurse Minerale
(A.N.R.M.) in baza Notei de constatare nr. 356/14.04.2016, eliberata de C.I.T. Constanta, precum si a
altor documente din arhiva A.N.R.M. rezulta urmatoarele:
Orasul Murfattar este situat pe platforma dobrogeana prebalcanica, intr-o zona joasa a podisului
Dobrogei de Sud, la aproximativ 20 km fata de municipiul Constanta;
Pe teritoriul orasutui este in curs de aprobare Licenta de exploatare nr. 1405/2000, perimetrul Basarabi,
substanta creta, titular SC Tempo Invest SRL; pentru perimetrul Basarabi sunt inregistrate rezerve de creta;

Directia Generala Gestionare, Evaluare si Concesionare Resurse/Rezerve Minerale, Integrare
Europeana face urmatoarele precizari:
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- Coordonatele perimetrului de exploatare Basarabi, Licenta nr. 1405/2000, in sistem Stereo 70, sunt:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
4
10

X
302140
302140
302188
302070
302180
302110
301740
301640
301636
302030

Y
772655
772605
772510
772408
772260
772230
772270
772380
772570
772750

Sursa: Aviz A.N.R.M., nr. 22-1 din 2016

Beneficiarii de lucrari din zona Zacamantului mineral de creta au obligatia de a obtine Avizul A.N.R.M.
pe baza Notei de constatare nr. 356/14.04.2016, eliberata de C.I.T. Constanta.
Din povestirile unor locuitori ai satului Siminoc se afirma ca in trecut a existat (inainte de 1989,
cam la inceputurile infiintarii CAP-ului in anii '60) tentativa, esuata, de a se folosi zacamantul de calcar,
existent intr-o cariera de piatra (exploatata inca de pe vremea stapanirii Otomane), situata pe malul de
Sud al Vaii Siminoc (la circa 500 m Est de Barajul 13), pentru fabricarea varului, in niste cuptoare
improvizate folosind drept combustibili resturile vegetale de pe camp.
Tot o asemenea tendinta, esuata, a fost si intentia de a fabrica, caramida arsa, din argila (loessul)
existent pe malul de Nord al Vaii siminoc (la circa 600 m Est de Barajul 13), tot intr-un cuptor
improvizat unde coacerea caramizilor se facea cu resturi vegetale de pe camp.
Ulterior dupa anul 2005 un investitor din Turcia a realizat o „Fabrica de caramida” utilizand o
parte din constructiile achizitionate, existente pe terenul fostului Complex Zootehnic A.E.I. Siminoc
incercand initial sa foloseasca argila din zacamantul precizat mai sus dar ulterior a trebuit sa aduca argila
si in principal caolina din alta parte (dintr-un zacamant existent pe teritoriul mun. Medgidia).
3.4.4. Asigurarea cu utilitati
In ce priveste asigurarea cu utilitati se propune realizarea urmatoarelor proiecte(vezi exemple):
- Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de apă şi canalizare, prin:
(1)- Extinderea/înfiinţarea sistemului de alimentare cu apâ şi canalizare în lotizâri ca urmare a
extinderii intravilanelor oraşului Murfatlar şi satului Siminoc;(vezi Tabel prop. la Art. 4.5.3., pag.361)
-Modernizarea şi dezvoltarea reţelei de alimentare cu energie electrică şi de telecomunicaţii:
(1)- Înfiinţare/extindere reţea de alimentare cu energie electrică in Lotizari oras Murfatlar si
sat Siminoc. (vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap.4.3.,Art. 4.5.3., pag. 361)
(2)- Mutarea în subteran a Liniilor Electrice Aeriene LEA 20kv din Vatra Murfatlar şi Siminoc
(3)- Mutarea în subteran a Liniilor de telefonie şi de cablu Tv de pe străzile principale din
Vatra Murfatlar
- Dezvoltarea reţelei de gaze naturale si fluide petroliere, prin:
(1)- Înfiinţare Distribuţie Gaze Naturale în UAT Murfatlar (vezi Tabel la Cap.4.3.,Art.4.5.3., pag. 361)
- Cresterea calităţii spaţiului public prin:
(1)- Amenajarea de sensuri giratorii la intersecţia DN3 cu DN22C
(2)- Reabilitare şi modernizare 26 străzi în oraşul Murfatlar şi 13 strazi in satul Siminoc (se
afla in implementare)
(3)- Reabilitare şi modernizare Drum Comunal DC 27 şi Poduri Km 0+ 533 şi Km 4+ 265
(4)- Reabilitarea şi modernizarea tuturor străzilor şi căilor de acces rămase nemodernizate
din oraşul Murfatlar şi satul Siminoc
(5)- Realizarea şi implementarea unui sistemde supraveghere video a spatiilor publice şi
obiectivelor de interes public (in implementare)
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- Promovarea energiei din surse regenerabile prin:
(1)- Construire Parc Fotovoltaic; (vezi Tabel - Planul de Acţiune cu propuneri de investitii la
Cap.4.3., Art. 4.5.3., pag. 361)
(2)- Înlocuirea sistemului de încălzire clasic cu sisteme ce utilizează energia produsă din surse
regenerabile la Liceul Teoretic Murfatlar, Şcoala Generala din satul Siminoc, Gradiniţa nr. 1
şi nr. 2 şi Gradiniţa din Siminoc ;
(3)- Înlocuirea sistemului clasic de iluminat public cu un sistem economic şi celule fotovoltaice
pe stălpi;
3.4.5. Locuri de munca necesar de creat
Necesitatea creerii unor locuri de munca corespunzatoare in domeniul serviciilor, agriculturii,
industriei si turismului inclusiv de tipul agroturism, este o prioritate necesara in ceea ce priveste
dezvoltarea economica. De asemenea realizarea unei posibilitati de transport a fortei de munca din
teritoriu. In intampinarea acestui demers este nevoie a se realiza sondaje de necesar pe specificuri de
forta de munca, facute de Consiliu Local.
Functie de raspunsurile primite de la agentii economici in special cei precizati la Articolull 3.4.1.
sau de proiectele de dezvoltare propuse a se implementa se va costata/stabili care sunt locurile de munca
necesar a fi create.
Turismul în oraşul Murfatlar se doreşte a fi o componentă importantă a vieţii social-economice,
având ca axă principală obiective cultural istorice recunoscute şi ocrotite de lege. Aici se află una dintre
cele 13 destinaţii turistice religioase principale din ţară: Complexul monahal rupestru de la Murfatlar,
unul dintre cele mai vechi lăcaşe de cult din România, considerat a fi de o inestimabilă valoare şi
datorită inscripţiilor cu caractere gotice, germanice, greceşti şi slavone din interior.
Printre obiectivele turistice ale oraşului Murfatlar se numără şi rezervaţia naturală “Fântăniţa” în
cadrul căreia există şi popasul cu acelaşi nume.
De asemenea, acest oraş este renumit în întreaga ţară şi peste hotare pentru apreciatele sale soiuri
de vin. Astfel, un alt punct de atracţie al oraşului îl reprezintă Crama şi complexul de vinificaţie SC
„Murfatlar România” SA., unul dintre cei mai importanti producători de vin din România.

3.5. Evolutia populatiei – vezi si Cap. 2.5
Evolutia populatiei dupa modelul de crestere biologica In vederea realizarii unor proiectii pe
UAT, sunt necesare date si informatii, privind:
a). Structura pe varsta si sex a populatiei la data realizarii analizei (vezi recensamantul din 2011);

Ambele sexe
Masculin
Feminin

POPULATIA
STABILA
TOTAL

GRUPA DE VARSTA
Sub 5
5 - 14
15- 19 20- 24
ani
ani
ani
ani

25 - 64
ani

65- 84
ani

85 ani
si peste

10216

621

1256

603

857

5878

950

51

5100
5116

328
293

657
599

285
318

415
442

3011
2867

386
564

18
33

Ambele sexe
Masculin
Feminin

Sursa: Recensamantul populatiei din 2011.

b). Rata de natalitate (nascuti vii la 1000 de femei) in ultimi 5-10 ani, fiind necesari mai multi ani
pentru o populatie mica cum este cea a orasului Murfatlar.
c). Rata de mortalitate su ratele de deces pe varste si sexe;
d). Statistica plecarilor si sosirilor (schimbarilor de domiciliu);
Evoluţia populaţiei dupa datele recensământului populaţiei :
Evoluţia populaţiei dupa datele recensământului populaţiei :
Conform recensământului populației și locuințelor realizat în 2011 populaţia Oraşului Murfatlar
este de 10.216 de persoane, din care 50% bărbaţi şi 50% femei.
Populaţia oraşului Murfatlar, în intervalul 2000 – 2011, a prezentat oscilaţii, astfel că, aceasta a
scăzut de la 10.746 în anul 2000, la 10.216 în anul 2011 (conform ultimului Recensământ din 2011).
Populația satului Siminoc este de la circa 1000 locuitori la circa 800 de locuitori..
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Orașul Murfatlar în anul 1965 a trecut în categoria localităților cu peste 5000 locuitori iar la
sfarșitul anilor 1980 în categoria celor cu peste 10 000 locuitori din care localitatea Murfatlar (fost
Basarabi) circa 9000 locuitori iar satul Siminoc circa 1000 locuitori.
Populaţia oraşului este de 10.746 de persoane, majoritatea de naţionalitate româna, alături de
care coexistă şi etnici turci, tătari şi rromi.
La recensământul din 2002 au fost numărate 10.857 de persoane. Sub aspect etnic, localitatea era
alcătuită din 9.801 români, 705 tătari, 272 ţigani/romi, 62 turci, 9 lipoveni, 5 unguri, 2 bulgari şi 1
german. Din punct de vedere confesional şi religios, populaţia se compunea din 9.694 ortodocşi, 771
musulmani, 249 penticostali, 78 baptişti, 31 romano-catolici.
Comparativ, în anul 1930 localitatea număra 1.502 locuitori, dintre care 936 români, 268 turci,
96 tătari, 59 germani, 44 ţigani, 27 armeni, 24 greci ş.a. Sub aspect confesional populaţia era alcătuită
din 1.047 ortodocşi, 371 mahomedani, 47 luterani, 19 armeano-gregorieni, 13 romano-catolici ş.a.m.d.
Evolutia populatiei dupa modelul de crestere tendentiala este dificil de prognozat in sensul
propriu al termenului. Evolutia viitoare a populatiei orasului depinde, pe langa datele demografice de
pornire, de modul in care aceasta se va dezvolta, de capacitatea de a atrage populatie din zona sau din tara.

3.6. Organizarea circulatiei , vezi si Cap. 2.6.
3.6.1. Organizarea circulatiei rutiere si a transportului in comun –propuneri
3.6.1.1.Circulatia rutiera propusa in localitatea Murfatlar
Circulatia rutiera propusa in localitatea Murfatlar este influentata in principal de extinderea
intravilanului orasului Murfatlar si anume:
Urmare a alipirii/extinderii VATRA “A” existenta Murfatlar circulatia in loc de 69 strazi proprietatea
orasului + 1 str. proprietatea Statului, existente, se va desfasura pe un număr de 79 +1 de străzi si alei,
dintre care 10 strazi sunt propuse prin aliprea la intravilanul existent a Cartierului Rezidential (vezi: str.
Diamantului, str. Rubinului, str. Prelungirea Rubinului, str. Opalului, str. Coralului, str. Cristalelor, aleea Perlei
si aleea Safirului), respectiv a Trupului Izolat “U1” -Parcul fotovoltaic si Ferme agrozootehnice (vezi: str.
Prelungirea Muzeului si str. Fermelor), ce se întind pe teritoriul intravilan existent + propus al or. Murfatlar, astfel;

1- Alipirea la VATRA “A” existenta Murfatlar a Trupului „Cartier rezidential cu dotari” in
suprafata totala de 13,33Ha (conform Actualizare PUG- pr. nr. 80/2014), 13,26409ha (conform PUZ- proiect
nr. 20/2014) pentru „Cartier rezidențial cu dotări”, „Parcelare 12 ha” si introducere în intravilan oraș
Murfatlar teren proprietate privată) si partial publica (vezi DN 22C- partial si strazile: Murfatlar- partial
si Ion Creanga – partial), situat in nordul localitatii, intre DN22C, str. Murfatlar, Aleea Bachus, str.
Constantin Brancusi si str. Salcamilor, cu acces la drumul national DN 22C – E 81 prin srada Murfatlar
si strada Salcamilor existente.
2- Alipirea la Trup M1-VATRA propusa Murfatlar a Trupului “U1”-Parc fotovoltaic in suprafata
de 15,6954 ha (conform Actualizare PUG pr. nr. 80/2014), 16,00 Ha (conform PUZ – proiect nr. 23/2014)
pentru „Parc tehnologic- fotovoltaic si ferme agro- zootehnice”, pe terenuri proprietate privată situate în
partea de sud a Vetrei orașului Murfatlar, cuprinse intre: Drum Tehnologic de acces la CDMN (strada
Muzeului), Drum de exploatare (De2339), Trupul Izolat“U” fosta Rampa/Groapa de gunoi inchisa alipita
la Vatra M1 si terenul M.Ap.N.- Poligonuil militar, cu acces la DN 3 prin strada Muzeului, existenta.
3- Alipirea la Trup M1-VATRA propusa Murfatlar a Trupului “U”(redenumit M20) fosta Groapa/
Rampa de gunoi inchisa sept. 2015, in suprafata de 2,500ha din acte (2,6876ha din masuratori) ce face
parte integranta din Proiectul 315-14-34/11.2008-RO2006/018-147.04.3.08.02– „Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul Constanța – Închidere depozit neconform Murfatlar (Basarabi)
+ (impreuna cu) Taluz Groapa/Rampa de gunoi in suprafata de 5,34 ha situate la S-E de Vatra, cu acces
prin strada Muzeului, existenta.
4- Extindere intravilan Murfatlar Trup M1-Vatra cu teren neproductiv (S-V) in suprafata de
0,8003 ha reprezentand Teren liber Neproductiv (NDS), situat in partea de S-V la baza Taluzului
Platformei de gunoi menajer, cuprins(a) intre Terenul pentru Parcul Fotovoltaic la Sud, Drumul de exploatare
(De2339) la Vest si Taluzul Platformei de gunoi menajer la N-E, cu acces la DN3 prin strada Muzeului existenta.

5- Extindere intravilan Murfatlar Trup M1-Vatra cu teren neproductiv (S-E) in suprafata de
0,2903 ha reprezentand Teren liber Neproductiv (Np), situat in partea/coltul de SUD-EST la baza
Taluzului Platformei de gunoi menajer, cuprins(a) intre Terenul pentru Parcul Fotovoltaic la Sud,
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Drumul Tehnologic de acces la CDMN la Est si Taluzul Platformei de gunoi menajer la Nord-Vest, cu
acces la DN3 prin strada Muzeului existenta.
6- Extindere intravilan Murfatlar Trup M1-Vatra cu o parte din drumul de exploatare (De 2339),
denumit str. Prelungirea Muzeului in suprafata de 1,0403ha, incepand de la intersectia cu strada
Muzeului aflata deja in intravilan si pana la ultima Ferma agro-zootehnica din Trupul “U1”- Parc
fotovoltaic si Fermele agro-zootehnice”, cu acces la DN3 prin strada Muzeului existenta.
7- Extindere intravilan Murfatlar Trup M1-Vatra cu o parte din drumul tehnologic de acces la
Canal Dunare Marea Neagra in suprafata de 0,6475ha, incepand de la intersectia cu strada Muzeului
aflata deja in intravilan si pana la limita de Sud-Est a Trupului “U1”- „Parc fotovoltaic si Fermele agrozootehnice”, cu acces la DN3 prin strada Muzeului existenta.
8- Extindere intravilan Murfatlar Trup M1-Vatra cu „Drumul blocuri padure” in Suprafata de
0,2051 Ha, pentru accesul la Trupul de intravilan existent „Blocuri Padure”-„L” si „P” ramas izolat dupa
reducerea intravilanului cu 14,1633 Ha TDS ocupati de Unitatea Militara. „Drumul de acces” trece prin
Padurea Murfatlar si asigura cea mai scurta legatura cu Vatra M1 Murfatlar prin drumul national DN3.
9- Extindere intravilan Murfatlar Trup M1-Vatra cu o parte din „Drumul national (DN3) in
suprafata de 0.1841 ha incepand de la limita de Vest a intravilanului existent pana in dreptul „Drumului
de acces” la „Blocuri Padure” (blocurile „L” si „P” din padure). Extinderea intravilanului cu acea
portiune din DN3 este motivata de faptul ca toate lucrarile de infiintare/ reabilitare sau modernizare a
troruarelor din lungul DN3 care trebuie sa asigure accesul locatarilor din Blocurile „L si „P” si al
cadrelor militare catre Unitatea Militara nu se poate face decat pe terenuri situate in intravilanul orasului.
De asemenea retelele tehnico - edilitare inclusiv cele de alimentare cu gaze naturale nu se pot autoriza
decat pe terenuri situate in intravilan.
10- Extindere intravilan Murfatlar cu Trupul izolat M27- „FERMA GEGIU” cu suprafata de
0,9745 ha situata in extravilan, in Sola A 215, Parcela A215/18-partial si Parcela A215/19-partial, situat
langa Padurea Murfatlar, cu acces la drumul national DN3 prin drumul de exploatare (De) existent.
11- Extindere intravilan Murfatlar cu Trupul izolat „M26”-„Locuinte sezoniere” pe Parcela A
225/4 – Loturile 1,2 si 3 cu Suprafata totala de 0,600ha situat in extravilan pe Drumul Comunal DC27,
cu acces la drumul national DN3 prin drumul comunal DC 27 si strada Portului, existente.
Urmare a extinderii intravilanului VATRA M1 a orasului Murfatlar se propun noi strazi
secundare, fara acces direct in DN, si anume:
Tabel cu STRAZILE SECUNDARE propuse (conform Actualizare PUG) in orasul Murfatllar
(marcate cu culoare galben 3 pe Plansa 3.1.“Reglementari Urbanistice- Zonificare Murfatlar”, respectiv
Plansa 1.1. „Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) Murfatlar”)
Nr. Crt. DENUMIREA STRAZII secundare OBS.
Propusa in baza PUZ “Cartier Rezidential cu Dotari”
1
Diamantului
Propusa in baza PUZ “Cartier Rezidential cu Dotari”
2
Coralului
Propusa in baza PUZ “Cartier Rezidential cu Dotari”
3
Rubinului
Propusa in baza PUZ “Cartier Rezidential cu Dotari”
4
Prelungirea Rubinului
Propusa in baza PUZ “Cartier Rezidential cu Dotari”
5
Opalului
Propusa in baza PUZ “Cartier Rezidential cu Dotari”
6
Cristalelor
Propusa in baza PUZ “Cartier Rezidential cu Dotari”
7
Aleea Perlei
Propusa in baza PUZ “Cartier Rezidential cu Dotari”
8
Aleea Safirului
Propusa in baza PUZ “Parc Fotovoltaic si Ferme”
9
Prelungirea Muzeului
Propusa in baza PUZ “Parc Fotovoltaic si Ferme”
10
Fermelor
Prin Avizul nr. 2766 din 16-01-2017 emis de catre Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere (C.N.A.I.R.) S.A.- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (D.R.D.P.) Constanta,
pentru teritoriul administrativ (UAT) al orasului Murfatlar in legatura cu drumurile nationale DN 3 –
E 81; DN 22C – E81 si Autostrada A2, se fac urmatoarele propuneri:
Propuneri privind extinderea intravilanului localitatii in lungul: Autostrada A2; drumul national
DN 3 - E81; drumul national DN 22C - E81:
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Drum national
Autostrada A2

UAT

Pozitii kilometrice fata de DN

Limite intravilan propus oras Murfatlar

Nu e cazul

Limite intravilan propus oras Murfatlar

Km 241+155 dr. -km 244+474 dr.
Km 241+155 stg. - km 244+474 stg.
Extindere pe sectorul .
Km 241+155 stg./dr.- km 241+323 stg./.dr.

DN3 – E81
DN 22C E81
Limite intravilan propus oras Murfatlar

Km 41+308 dr. - km 43+545 dr.
Km 42+383 stg. - km 43+545 stg.

Sursa: Aviz C.N.A.I.R. – D.R.D.P Constanta nr. 2766 din 2017

3.6.1.2. Circulatia rutiera propusa in localitatea Siminoc
Circulatia rutiera propusa in localitatea Siminoc este influentata in principal de extinderea intravilanului
satului Siminoc si anume:
Urmare a alipirii/extinderii VATRA “A1” existenta Siminoc, dintre cele 35 + 1 strazi circulatia se
va desfasura si pe un număr de 6 strazi (din cele 35) propuse (vezi str. Islazului, str. Specialistilor, str.
Stadionului, str. Intrarea Privighetorii si prelungirea strazii Privighetorii care exista doar partial),
mentinute in Vatra “A1” existenta, conform PUD - proiect nr. 22/1994 privind LOTIZARI LOCUINTE
INDIVIDUALE POZITIILE “A”, “B”, “C”, “D” si “E” din SATUL SIMINOC preluat prin PUG –
proiect nr. 3/2000 si mentinut in Actualizare PUG - proiect nr. 80/2014, respectiv +1 propusa (vezi str.
Artarului cu breteua paralela la DC 27) mentinuta in Vatra “A1” existenta ca Trup Alipit „S5”LOTIZARI CANADIAN, conform PUZ – proiect nr. 21/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP
IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT, STATIE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI
SPATIU COMERCIAL.

Urmare a alipirii la intravilanul VATRA S1 sat Siminoc se propun noi strazi secundare, si anume:
Tabel cu STRAZILE SECUNDARE propuse (conform Actualizare PUG) in satul Siminoc
(marcate/ lasate fara culoare pe Plansa 3.2. “Reglementari Urbanistice- Zonificare Siminoc”, respectiv
Plansa 1.2. „Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) Siminoc”).
Nr. DENUMIREA STRAZII secundare
Crt.
1
Artarului

OBS.
Propusa in baza PUZ “Lotizari Canadian”

- Intersectii/Strazi/Alei colectoare:
ln conformitate cu prevederile O.G. 43 11997 - privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare, Art. 19; al.(6): "Extinderea intravilanului localitatii in lungul
drumului comunal se poate face numai cu conditia realizärii unor intersectii si strazi/alei colectoare.
Pentru extinderea intravilanului satului Siminoc cu Cartier Locuinte SOLA A 107 circulatia
rutiera inclusiv pentru zona aferenta drumului comunal DC 27 se va analiza ulterior printr-o
documentatie de urbanism P.U.Z. care va reglementa şi străzile interioare din Parcelare/lotizare cu
respectarea HCJ Constanţa nr. 249/2008 cnform condiţiei din Avizul C.J. Constanţa nr. 10/2021. si in
functie de aceasta va stabili care este solutia de urmat pentru racordurile cu DC 27 si strazile adiacente.
Propuneri privind amenaiarea sau modernizarea unor intersectii noi ale drumului comunal:
1- Intersectia DN 3 (km 241+549) cu DC 27 (str. Portului) - modernizare intersectie existenta;
Sistematizarea geometrica a intersectiei drumului national cu drumul comunal clasificat se va
stabili in baza unor proiecte avizate de catre administratorul drumului national (CNAIR S.A.) si politia
rutiera. La fazele urmatoare (vezi de autorizare aexecutiei) se va prezenta amenajarea acestei intersectii,
in detaliu, conform cu normativele in vigoare, cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se
desfasoara pe drumul national si drumul comunal in conditii de siguranta.
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3.6.1.3. Propuneri de Amenajari in zona drumului national privind reteaua de cai de comunicatie:
1. Drumuri colectoare:
ln conformitate cu prevederile O.G. 43 11997 - privind regimul drumurilor, republicata cu completarile
si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015), Art. 19; al.(6): "Extinderea intravilanului
localitatii in lungul drumului national se poate face numai cu conditia realizärii de drumuri colectoare
paralele cu drumul national, care sä preia traficul generat de obiectivele locale si care sä debuseze în
drumul national in intersectii amenajate conform normativelor tehnice în vigoare. Drumurile colectoare
vor fi preväzute cu facilitäti si pentru traficul pietonal, biciclisti, inclusiv pentru persoanele cu handicap
locomotor." ln acest sens, in zona extinderii intravilanului sunt prevazute spatii pentru realizarea
drumurilor colectoare, pozare retele utilitati, trotuare pietonale, piste pentru biciclisti.
Drumurile colectoare propuse a se realiza in prezenta documentatie sunt:
- Drumul national DN 22C - E81 :
- intre km 40+986 - km 42+426 stg. (2 benzi);
- intre km 42+426 - km 42+755 dr.(2 benzi);
Drumurile colectoare vor debusa in intersectii corespunzator amenajate conformitate cu legislatia si
normativele tehnice in vigoare.
La amplasarea constructiilor noi in lungul drumurilor nationale, in intravilanul localitatii, se va respecta
limita exterioara a zonei de siguranta, limita zonei de protectie precum si distantele de amplasare fata de
marginea partii carosabile a drumului national, in conformitate cu legislatia in vigoare.
La promovarea obiectivelor socio - economice prevazute in PUG, se va avea in vedere ca in
conformitate cu art. 46 din OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, Consiliile Locale sau Judetene
sa impuna prin Avizul tehnic sau Certificatul de Urbanism obtinerea de catre beneficiari a acordului
prealabil al DRDP Constanta, privind amplasarea acestor obiective si amenajarea acceselor rutiere la
drumurile nationale.
2. Propuneri privind amenaiarea sau modernizarea unor intersectii noi la drumurile nationale:
1- Intersectia DN 3 (km 242+585) cu DN 22C (km 43+545) - modernizare intersectie existenta
(sens giratoriu);
2 - Intersectia DN 22C (km 42+426) cu str. Murfatlar - modernizare intersectie existenta (sens
giratoriu);
3- Intersectia DN 3 (km 241+549) cu DC 27 (str. Portului) - modernizare intersectie existenta;
Sistematizarea geometrica a intersectiilor drumurilor nationale cu drumurile clasificate se va
stabili numai in urma unor studii de trafic si in baza unor proiecte avizate de catre administratorul
drumului national (CNAIR S.A.) si politia rutiera, La fazele urmatoare (vezi de autorizare aexecutiei) se
vor prezenta amenajarile acestor intersectii, in detaliu, conform cu normativele in vigoare, cu asigurarea
prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe drumul national in conditii de siguranta.
Zona intersectiilor drumurilor nationale cu principalele strazi laterale si drumuri clasificate,
precum si zonele din interiorul curbelor cu raze mici, vor fi protejate si se vor impune restrictii de
construire pentru rezervarea suprafetelor necesare modernizarii intersectiilor si asigurarea vizibilitatii,
avand in vedere ca aceste suprafete fac parte din zonele de siguranta ale drumului national, conform art.
16 din OG nr. 43/1997, privind regimul drumurilor.
3.6.1.4. Limitele zonei de protectie si de siguranta ale drumului national:
ln conformitate cu prevederile O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015), si anume:
Limita exterioara a zonei de protectie a Autostrazii A2, pe teritoriul administrativ al UAT
Murfatlar. (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit a, alin. 1), pag. 291)
Limitele zonei de siguranta a autostrazii A2, pe teritoriul administrativ al UAT Murfatlar.
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit a, alin. 1), pag. 292)
Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit a, alin. 1), pag. 292)
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Limita exterioara a zonei de protectie a drumurilor nationale DN 3 si DN 22 C, pe intregul
teritoriu administrativ UAT Murfatlar. (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-II, lit a, alin. 2), pag.292)
Limitele zonei de siguranta a drumurilor nationale DN 3 si DN 22C, pe intreg teritoriu administrativ
al orasului (UAT) Murfatlar conform Aviz nr. 2766/2017 al C.N.A.I.R. S.A.- D.R.D.P. Constanta.
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit a, alin. 2), pag. 291-292)
Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit a, alin. 2), pag. 292-293)
3.6.1.5. Limitele zonei de protectie si de siguranta ale drumului judetean si comunal:
ln conformitate cu prevederile O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015), si anume:
Limita exterioara a zonei de protectie a drumului judetean DJ 381 si drumului comunal DC 27,
pe intregul teritoriu administrativ al UAT Murfatlar (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-II, lit a,
alin. 4), pag. 293-294).
Limitele zonelor de siguranta ale drumurilor DJ 381 si drumului comunal DC 27,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit a, alin. 4), pag. 294).

3.6.1.6. Conditiile de amplasare in zona drumului national
Conditiile de amplasare ln zona drumului national DN 3 si DN 22C a diferitelor
constructii/instalatli sau panourl publicltare: Conform OG 43/1997 si Aviz nr. 2766/2017 C.N.A.I.R.
S.A.- D.R.D.P. Constanta, sunt: (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit a, alin. 3), pag. 293)
3.6.1.7. Conditiile de amplasare in zona drumului judetean si a drumului comunal
Conditiile de amplasare ln zona drumului judetean DJ 381 si a drumului comunal DC27 a
diferitelor constructii/instalatli sau panouri publicitare pe teritoriul UAT Murfatlar:
ln conformitate cu prevederile O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015) si Acordul prealabil nr. 5888 din
15.09.2016, pentru amplasare si acces in zona drumurilor publice, emis de catre Consiliul Judetean
Constanta in baza Raportului Tehnic favorabil nr. 21/11-04-2014 prezentat de catre R.A.J.D.P.
Constanta, se stabilesc urmatoarele conditii de amplasare: (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II,
lit a, alin. 5), pag. 294-295).
3.6.2. Organizarea circulatiei feroviare
3.6.2.1.Circulatia feroviara propusa in localitatea Murfatlar
Circulaţia feroviară pe Linia 800 C.F Bucuresti – Constanta
Linia 800 (Magistrala) C.F Bucuresti – Constanta, dublă, electrificată, traversează partea SUD a
orasului despărțind-ul în două. Partea de nord, cu zona centrala preponderent rezidentiala si partea de
sud preponderent cu zona industriala. Prin extinderea intravilanului orasului Murfatlar, propusa,
circulatia feroviara nici nu influenteaza si nici nu este influentata, aceasta desfasurandu-se in continuare
conform normelor legale in vigoare.
Conform Avizului nr. 7/2/1344 din 27-04- 2016 emis de catre Compania Nationala de Cai Ferate
(C.N. C.F.) „CFR” S.A.- Sucursala Regionala de Cai Ferate, limitele Liniei CF 800 / Bucuresti – Constanta,
sunt urmatoarele:
- Incepand de la intrare in UAT Murfatlar [ respectiv de la intrarea „Sectiunii/Sectorului de CF Dorobantu”
pana la intersectia cu Sectiunea/Sectorul de CF Basarabi (imobil cu nr. cadastral 11026)], adica de la km
204+520 pana la km 206+747, limita zonei CF variazä între 12 m si 24 m pe partea stângä a liniei
CF, iar pe partea dreaptä între 5 m si 20 m. (vezi limita zonei CF (conturul zonei CF) pe „Plansa 3.1
Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”)
- Incepand de la Sectiunea/Sectorul de CF Basarabi aferent Statiei CF Basarabi (imobil cu nr.
cadastral 103145), adica de la km 206+747 pana la km 208+760 (de iesire a Sectiunii/Sectorului de
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CF Basarabi din UAT Murfatlar spre Valul lui Traian), limita zonei CF variazä între 10 m si 44 m
pe partea stângä a liniei CF, iar pe partea dreaptä între 3 m si 57 m. (vezi limita zonei CF (conturul
zonei CF) pe „Plansa 3.1 Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”)
O bună accesibilitate înregistrează oraşele care sunt situate pe magistrale feroviare, dar şi cele aflate
la distanţe reduse faţă de reşedinţa de judeţ, printre care se numără şi Oraşul Murfatlar.
3.6.2.2. Propuneri de Amenajari in zona liniei/magistralei de cale ferata:
Faptul ca Linia 800 CF Bucuresti – Constanta (Magistrala CF) separa Zona industriala de zona
de locuinte, pe termen lung, in functie de dezvoltarea activitatii industriale, se propune amenajarea unui
Pasaj pietonal (Pasarela pietonala in zona Statiei (Garii) CFR Murfatlar care sa faciliteze accesul in
principal al angajatilor catre locurile de munca. Aceasta propunere a fost facuta deja in vechiul PUGproiect nr. 3/2000 si este buna de mentinut si in Actualizare PUG proiect nr. 80/2014.
Tot pe termen mediu si lung, functie de lucrarile de modernizare ce se propun a se realiza in
viitor pe Linia 800 CF Bucuresti – Constanta pe portiunea de intravilan Murfatlar care traverseaza zonele
rezidentiale (de locuit) sa se solicite masuri pentru reducerea poluarii sonore in limitele legale.
3.6.2.3. Limitele zonei de protectie si de siguranta ale liniei/magistralei de cale ferata:
Limitele zonelor de protectie si de siguranta ale Liniei (Magistralei) de cale ferata CF 800 –
Bucuresti –Constanta sunt stabilite in conformitate cu Ordonanta 12/1998 si H.G.581/1998.
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit b, alin. 1), pag. 295)
3.6.2.4. Conditiile de amplasare in zona liniei/magistralei de cale ferata:
Conditiile de amplasare in zona liniei/magistralei de cale ferata CF 800 – Bucuresti –Constanta a
diferitelor constructii, instalatii sau amenajari:
Conditiile de amplasare in zona Liniei/Magistralei de cale ferata CF 800–Bucuresti–Constanta a
diferitelor constructii, instalatli sau amenajari sunt stabilite confom Avizului nr.7/2/1344 din 27-04-2016
emis de catre Compania Nationala de Cai Ferate (C.N. C.F.) „CFR” S.A.- Sucursala Regionala Constanta,
astfel: (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit b, alin. 2), pag. 295)
3.6.3 Organizarea circulatiei navale
Canalul Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.) este curs de apa/canal artificial care traverseaza
teritoriul UAT Murfatlar pe o lungime de 5,832 km intre km 20+ 962 in aval si km 26+794 in amonte
din care 2 km prin vatra localitatii Murfatlar.
Din anul 1997, în portul Basarabi, partial a fost înfiinţată Zona Liberă Basarabi, care este situată
în Complexul Portuar Basarabi, Dunăre-Marea Neagră şi cuprinde o suprafaţă de 10,7 ha teren (din care
7,6 ha teritorii portuare).
3.6.3.1. Circulatia navala propusa in localitatea Murfatlar
Circulatia navala la nivelul orasului Murfatlar se desfasoara in conformitate cu prevederile O.G. nr.
79/2000 cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 55/2002 privind „Regimul Navigatiei pe
Canalul Dunare – Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia Navodari” si Avizului Companiei
Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.) S.A. nr. 7333 din 31-07-2017, coroborat cu
conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul
Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/ 30454 din 24-08-2017.
Pe teritoriul UAT Murfatlar circulatia navala se desfasoara pe Canalul Dunăre-Marea Neagră,
rezumandu-se la curse pentru marfuri, cum ar fi produse balastiere, fier vechi şi cereale si ocazional
curse pentru calatori.
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3.6.3.2. Propuneri de Amenajari in zona Canalului Dunare – Marea Neagra:
Canalul Dunare Marea Neagra pe sectorul care traverseaza orasul Murfatlar are malurile
consolidate dar, din precautie lucrarile realizate trebuie intretinute/reparate/reabilitate, dupa caz in
conformitate cu prevederile Proiectului General de realizare a Canalului Navigabil
Portul Murfatlar se încadrează în categoria porturilor fluviale şi se localizează pe malul drept al
Canalului Dunăre – Marea Neagră (CDMN), la km 25.
Prin documentatia de Actualizare PUG oras Murfatlar in programul de dezvoltare al orasului
este propus un proiect care priveste realizarea unor amenajari pentru inscrierea Canalului Navigabil in
circuitul turistic al localitatii.
3.6.3.3. Limitele zonei de protectie si de siguranta ale Canalului Dunare- Marea Neagra:
Limitele zonelor de protectie si de siguranta ale Canalului Dunare – Marea Neagra sunt stabilite in
conformitate cu prevederile art.6, si art.7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 79/24.08.2000,
modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002, a Avizului Companiei Nationale
Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.) S.A. nr. 7333 din 31-07- 2017, coroborat cu conditiile
din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul Ministerului
Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/ 30454 din 24- 08- 2017, respectiv a condiţiei din
Avizul Consiliului Judeţean Constanţa nr. 10/2021, astfel: (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit.
c, alin. 1), pag. 295-296)

3.6.3.4. Conditiile de amplasare in zona Canalului Dunare- Marea Neagra:
Conditiile de amplasare ln zona Canalului Dunare- Marea Neagra a diferitelor constructii sau instalatli:
A) Pentru orice fel de lucrari de constructii, instalatii sau amenajari din Zona de protectie si
respectiv Zona de siguranta a Canalului Dunare-Marea Neagra, pe teritoriul UAT Murfatlar, este
obligatorie obtinerea Avizului Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.)
S.A. si a Acordului Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval.
B) In plus, conform Avizului Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN
A.C.N.) S.A. nr. 7333 din 31-07-2017, coroborat cu conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr.
DPCITAN/N/26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul Ministerului Transporturilor – Directia Transport
Naval nr. 1762/ 30454 din 24- 08- 2017, au mai fost prevazute urmatoarele contditii: (vezi Cap. 3.11., Art.
3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit c, alin. 2), pag. 296-297)

C) Informatiile si conditiile din Acordul Min. Transporturilor, Avizul C.N ACN SA si respectiv
Avizul SC IPTANA SA (cu exceptia conditiei de la pct 2 vezi precizare in Avizul CN ACN) sunt
preluate si prezentate si in RLU:
3.6.4. Organizarea circulatiei aeriene
Singurul aeroport din regiune deschis circulaţiei internaţionale este cel din judeţul Constanţa,
situat în comuna Mihail Kogălniceanu, aflat la aproximativ 27 km Nord de Municipiul Constanţa.
3.6.4. 1. Conditiile de amplasare in zona aeroporturilor privind circulatia aeriana, Nu este cazul.
3.6.5. Organizarea circulatiei pietonale
Circulatia pietonala in localitatile Murfatlar si Siminoc se va desfasura in principal pe trotuarele
existente de-a lungul strazilor. Circulatia pietonala in localitatea Murfatlar se mai desfasoara si pe aleile
pietonale existente/propuse in zona cladirilor colective (blocurilor).
3.6.5.1. Circulatia pietonala propusa in localitatile Murfatlar si Siminoc
Circulatia pietonala in localitatile Murfatlar si Siminoc se propune a se desfasura pe trotuarele si
aleile noi infiintate, aferente strazilor noi din Cartierele/Trupurile cu care au fost extinse cele doua
localitati. (vezi la Cap. 3.6, Atr.3.6.1., pct. 3.6.1.1, pct. 3.6.1.2. si pct. 3.6.1.3., pag. 199-202)
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3.6.5.2. Propuneri de amenajari pietonale in localitatile Murfatlar si Siminoc:
Propuneri de amenajari pietonale
In zona centrala este necesara realizarea unor trasee pietonale comerciale precum si esplanade de
promenada cu spatii verzi. Deasemenea se propun piatete pietonale amplasate in apropierea zonelor de
atractie culturala si turistica (Casa de Cultura, biserici, muzeu de creta, primarie, etc.).
Un aspect important este si realizarea unor piste de biciclete pentru o deplasare facila a locuitorilor
catre locul de munca.

In zona Liniei CF 800/Bucuresti – Constanta (Magistrala CF), pe termen lung, functie de
dezvoltarea activitatii industriale, se propune amenajarea unui Pasaj pietonal (Pasarela pietonala) din
zona de locuinte spre zona Zona industriala, langa Statia (Gara) CFR Murfatlar care sa faciliteze accesul
in principal al angajatilor catre locurile de munca. Propunere preluata din vechiul PUG-proiect
nr.3/2000, buna de mentinut si in Actualizare PUG proiect nr. 80/2014.
Punerea in valoare a malurilor Canalului Dunare – Marea Neagra se va putea realiza printr-o
faleza pietonala de promenada de–a lungul acestora.
3.6.5.3. Limitele propuse ale zonei de protectie ale trotuarelor si aleilor pietonale:
Limitele propuse ale zonei de protectie ale trotuarelor si aleilor pietonale - Limitele propuse ale
zonei de protectie ale trotuarelor si aleilor pietonale sunt similare cu limitele zonei drumului/strazii adiacente,
cu limitele zonei Liniei CF 800 adiacente si/sau limitele Canalului Dunare- Marea Neagra adiacent, si anume:
Limita exterioara propusa a zonei de protectie a trotuarelor aferente drumurilor nationale DN 3 si
DN 22 C, pe teritoriul UAT Murfatlar este similara cu limita zonei de protectie a drumurilor nationale
(vezi la pct 3.6.1.5., pag. 203), astfel: (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit e, alin. 1), pag. 297-299)

Limita propusa zonei de protectie a trotuarelor si aleilor aferente drumului comunal DC 27, pe
teritoriul UAT Murfatlar este similara cu limita zonei drumului comunal, (vezi la pct 3.6.1.5., pag. 203),
astfel: (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit e, alin. 1), pag. 297-298).

Limitele zonelor de protectie a trotuarelor si aleilor, adiacent liniei/magistralei de cale ferata este
similara cu limita zonei de protectie a liniei/magistralei de cale ferata (vezi la pct 3.6.2.3., pag. 204), astfel:
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit e, alin. 1), pag. 298)

Limitele zonelor de protectie a trotuarelor si aleilor, adiacent Canalului Dunare – Marea Neagra
este similara cu limita zonei de protectie a Canalului Navigabil, (vezi la pct 3.6.3.3., pag. 205), astfel:
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit e, alin. 1), pag. 298).

3.6.5.4. Conditiile de amplasare in zona trotuarelor si aleilor pietonale:
Conditiile de amplasare in zona trotuarelor/aleilor pietonale aferente strazilor interioare si
drumului national DN 3 si DN 22C a diferitelor constructii/instalatli sau panouri publicitare sunt
similare cu conditiile de amplasare din zona strazilor/drumurilor: (vezi la pct 3.6.1.6., pag. 203), astfel: (vezi
Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit e, alin. 2), pag. 298).

Conditiile de amplasare in zona trotuarelor/aleilor aferente drumului comunal DC 27 a diferitelor
constructii/instalatii sau panouri publicitare pe teritoriul UAT Murfatlar sunt similare cu conditiile de
amplasare din zona drumului comunal DC 27.(vezi la pct 3.6.1.7., pag. 203). (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5.,
pct. 3.11.5.4.- II, lit e, alin. 2), pag. 298).

Conditiile de amplasare in zona trotuarelor/aleilor pietonale aferente liniei/magistralei de cale
ferata CF 800 – Bucuresti – Constanta a diferitelor constructii, instalatii sau amenajari sunt similare cu
conditiile de amplasare din zona liniei/magistralei CF: (vezi la pct 3.6.2.4., pag. 204), astfel: (vezi Cap.
3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit e, alin. 2), pag. 298).
Conditiile de amplasare in zona trotuarelor/aleilor pietonale aferente Canal Navigabil (C.D.M.N.):
(vezi la pct 3.6.3.4., pag. 205), astfel: (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit e, alin. 2), pag. 298-299).
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3.7. Intravilan propus, Zonificare functionala, Bilant teritorial
3.7.1. Intravilan propus cu suprafete existente, cumulate (cf. PUG 3/2000 + PUZ-uri) si propuse
conform PUG 80/2014
(Vezi Aviz nr.18/11-03-2020 emis de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si P.V. 581/2019 emis de OCPI)
3.7.1.1. Reducerea intravilanului existent (conform PUG pr.3/2000 +PUZ-uri aprobate) al localitatii

Murfatlar
Se propune Reducerea intravilanului existent Vatra „A” Mufatlar de la 394,7404Ha≈394,74Ha
format din: 381,4096Ha≈381,41Ha (conform PUG pr.3/2000) + 13,3308Ha≈13,33Ha (conform PUZ pr. 20/2014)
cu suprafata totala de 14,2125Ha formata din: 14,1633Ha (teren Cazarma 1384) + 0,0492Ha (suprafata
reprezentand reducerea intravilanului existent urmare a mutarii/corectarii liniei de intravilan existent in zona Padurii
Murfatlar ca efect al scoaterii din intravilan a Cazarmii 1384) la 380,5279Ha≈ 380,53Ha suprafata care contine si
suprafata de 0,4226Ha (necorectata) aferenta Blocuri Padure “L si P”in Trup„A”Vatra ramasa Mufatlar.

Suprafata de 380,5279Ha reprezinta Trup „A” Vatra existenta Mufatlar ramasa dupa reducere.
Suprafata de 14,1633 Ha reprezinta teren TDS (Teren cu Destinatie Speciala) ocupat de Cazarma 1384
situata in Padurea Murfatlar iar conform propunerii actuale padurea ramane in extravilan.
Suprafata de 0,0492Ha reprezinta diferenta teren Padure cu care a fost redus intravilanul existent Murfatlar
Suprafata de 0,4226Ha „Blocuri Padure L si P” a fost corectata la 0,4397Ha (cu +0,0171Ha) conform
masuratori actualizare baza topografica (Avizata/Receptionata O.C.P.I cu P.V. 581/2019), desi in prima faza
devine Trup izolat „Blocuri Padure” urmare a reducerii intravilanului oras Murfatlar cu 14,1633Ha
teren TDS, ramane in intravilanul existent- Vatra “A” Murfatlar ramasa dupa reducere, adica in
suprafata de 380,5279Ha, cu propunere de alipire la Trup „M1” VATRA propusa Murfatlar.
3.7.1.2. Extindere intravilan existent cumulat pe U.A.T. Murfatlar, ramas dupa reducere
Intravilanul existent cumulat pe UAT Murfatlar, ramas dupa reducere este de 555,58Ha
=[569,80Ha(vezi Bilant Teritorial existent, cumulat la Art. 2.7.3, lit.B) - 14,2125Ha (vezi explicatii mai sus la pct. 3.7.1.1. )
Se propune extinderea INTRAVILAN EXISTENT, cumulat (conform PUG pr.3/2000 + PUZ-uri
aprobate ulterior) rams dupa reducere pe UAT Murfatlar de la 555,5875Ha 555,59Ha la 568,9376Ha≈
568,94Ha INTRAVILAN PROPUS extins cu suprafata de 13,3409Ha≈13,34Ha din care:[ 4,2733Ha
este teren agricol + 6,43Ha teren neproductiv (Np) +2,64Ha teren Cai de comunicatie (Drumuri)], respectiv:
Suprafata de 568,9370Ha≈ 568,94Ha INTRAVILAN PROPUS defalcat(a) pe localitati si Trupuri
izolate este format(a) din: {[ 380,5279Ha≈380,53Ha Trup “A”-Vatra existenta ramasa dupa reducere
Murfatlar de la 394,74Ha adica [381,41ha (conf. PUG 3/2000) +13,33Ha (conf. PUZ pr.20/2014) – (redus(a)
cu) 14,2125Ha adica (14,1633Ha teren TDS +0,0492Ha reducere intravilan existent urmare mutare limita in
zona Padurii Murfatlar)] + 26,89Ha total extinderi +alipiri Vatra M1 propuse adica [2,69Ha alipire Trup“U”
(Fosta Groapa Gunoi inchisa in sept. 2015) + 15,69Ha alipire Trup “U1” Parc Fotovoltaic si Ferme conf. PUZ
pr.23/2014 + 8,51Ha terenuri neproductive (Np) si Drumuri)] = 407,4185Ha≈ 407,42 Ha Trup M1- Vatra
propusa Murfatlar] + 23,5740Ha Trupuri izolate existente si propuse Murfatlar adica [21,4997ha
(existente conf. PUG pr. 3/2000) + 0,4998Ha extindere Trup M19 (conform PUZ- pr. 5/2013)] + 1,5745Ha
Trupuri propuse M26 + M27 (conform PUG- pr. 80/2014)] = 430,9925Ha≈ 430,99Ha Intravilan propus
Murfatlar]} + {[104,82Ha Trup “A1”-Vatra existenta Siminoc adica [99,82Ha (conform PUG 3/2000) +
5,00Ha (conform PUZ pr.21/2006)] + 3,26Ha total extinderi Vatra S1 propuse adica [2,3533Ha Trup alipit
(Cartier locuinte Sola A107/1-7) + 0,3455Ha Trup alipit (Ferma Dumitrescu in Parcela A148/1/2-5) +
0,56Ha drum comunal (DC27)] =108,0816Ha≈108,08Ha Trup S1-Vatra propusa Siminoc]+ 29,8635Ha
Trupuri izolate existente Siminoc adica [26,56Ha (conform PUG 3/2000) + 3,30Ha (conform PUZ
pr.20/2006) = 137,9451 ha≈ 137,95Ha Intravilan propus Siminoc]}, astfel:
Mai intai se propune schimbarea indicativelor pentru VATRA si Trupuri: Indicativul „A” inlocuit cu
indicativul Trup „M1” pentru VATRA Murfatlar si indicativul „A1” inlocuit cu indicativul Trup „S1”
pentru VATRA Siminoc iar Trupurile izolate aferente Mrfatlar cu indicative de la „B” pana la „Za-c”
inlocuite cu indicative de la „M2” pana la „M27” si idem pentru Trupurile izolate Siminoc de la
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indicativ „B1” pana la „J1” inlocuite cu indicativ „S2” pana la „S11” si dupa caz, corectarea suprafetelor
Trupurilor conform masuratori actualizare baza topografica realizate in vederea Actualizarii PUG si anume:
(I)- Localitatea MURFATLAR TOTAL INTRAVILAN PROPUS,
Stotal Intravilan Propus oras Murfatlar= 430,9925 Ha ≈ 430,99 Ha, format din:
a)- TRUP „M1”-VATRA PROPUSA Murfatlar cu StotalVatra= 407,4185Ha ≈ 407,42Ha din care:
380,5279Ha VATRA „A”Murfatlar existenta cumulata ramasa dupa reducere [394,7404ha (cf. PUG
3/2000 +PUZ-uri) –14,2125Ha(vezi pct. 3.7.1.1.)] +26,8906Ha TOTAL EXTINDERI/ALIPIRI propuse, respectiv:
- ALIPIRE TRUP „U” (FOSTA) RAMPA GUNOI INCHISA in sept. 2015 cu S=2,6876Ha, Teren degradat.
- ALIPIRE TRUP „U1” PARC FOTOVOLTAIC si FERME AGRO-ZOOTEHNICE cu S=15,6954Ha,
introdus in intravilan prin PUZ- pr. 23/2014, aprobat cu HCL nr. 26/2016, Teren neproductiv (Np)
- EXTINDERE TRUP„M1”-VATRA cu „TALUZ RAMPA GUNOI”, S= 5,3400 HA, Teren neproductiv (Np),
- EXTINDERE TRUP „M1”- VATRA cu „TEREN NEPRODUCTIV (S-E), S= 0.2903 Ha, idem precedent,
- EXTINDERE TRUP „M1”- VATRA cu „TEREN NEPRODUCTIV (S- V),S= 0,8003Ha, idem precedent,
- EXTINDERE TRUP „M1”- VATRA cu o parte din De 2339 (str. Prel. Muzeului), S= 1,0403 Ha ;(Drum),
- EXTINDERE TRUP „M1”- VATRA cu o parte din Drumul Tehnologic de Acces la Canal NavigabilC.D.M.N., S= 0,6475 HA (Drum pietruit), urmare a preluarii propunerii din PUZ proiect nr. 23/2014;
- EXTINDERE TRUP „M1”-VATRA cu „Drum de Acces la BLOCURI PADURE”, S=0,2051Ha (Idem Drum);
- EXTINDERE TRUP „M1”- VATRA cu o parte din DRUMUL NATIONAL DN3, S= 0,1841 HA(Drum);
Stotal extinderi intravilan propuse Vatra „M1” Murfatlar = 26,8906Ha
b)- TRUPURI IZOLATE Murfatlar existente si propuse Stotal Trupuri= 23,5740Ha≈23,57Ha, din care:
Trupuri izolate existente cumulate redenumite prin Actualizare PUG pr. 80/2014; Stotal= 21,9995Ha
TRUP IZOLAT „M2” – FERMA 3 – a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE I.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,6800 Ha
TRUP IZOLAT „M3” – ANEXĂ FERMA 3, proprietari idem ca la TRUP „M2”, S= 0,1725Ha
TRUP IZOLAT „M4” – PUNCT TURISTIC, S= 0,3100 Ha
TRUP IZOLAT „M5”– FERMA 4- a , proprietari idem ca la TRUP „M2”, S= 0,2600 Ha
TRUP IZOLAT „M6”– SECTOR MECANIC FERMA 4 - a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE I.G.
SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL, S= 0,4099Ha
TRUP IZOLAT „M7”– FERMA 1-2- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE I.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL +SC MURFATLAR ROMANIA SA (ptr. Ferma 1), S= 3,6126 Ha
TRUP IZOLAT „M8” –ANEXĂ FERMA 1- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE I.G. SRL + SC
GEMARCO INDUSTRY SRL +SC MURFATLAR ROMANIA SA ( Ferma 1), S= 0,6747 Ha
TRUP IZOLAT „M9”– FERMA 5-6 LOT1- a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE I.G. SRL (Ferma5) si
COMPANIA DE SUPRAVEGHERE I.G. SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL (ptr. Ferma6), S= 2,0981Ha
TRUP IZOLAT „M10”–FERMA 5-6 LOT2 a COMPANIEI DE SUPRAVEGHERE I.G. SRL (Ferma5) si
COMPANIA DE SUPRAVEGHERE I.G. SRL + SC GEMARCO INDUSTRY SRL (Ferma 6), S= 1,2013 Ha
TRUP IZOLAT „M11”– FERMA 1- CRAMA VECHE, S= 2,7082Ha
TRUP IZOLAT „M12”– PUNCT AMĂRĂSCU, S= 1,0600 Ha
TRUP IZOLAT „M13”– FERMA 2- SC MURFATLAR ROMANIA SA, S=0,9729 Ha
TRUP IZOLAT „M14”– FERMA 3 SCVV MURFATLAR, S= 1,0500 Ha
TRUP IZOLAT „M15”– FERMA 4 - SC MURFATLAR ROMANIA SA, S= 1,9595 Ha
TRUP IZOLAT „M16”– OCOLUL SILVIC MURFATLAR, S= 0,3529 Ha
TRUP IZOLAT “M17”– FAZANERIE, S= 1,9799 Ha
TRUP IZOLAT “M18”– S. P. BASARABI PĂDURE, S= 1,3533 Ha
TRUP IZOLAT „M19” – POPAS TURISTIC „FÂNTÂNIȚA”, S= 0,6998 Ha dupa extinderea de la
0,2000Ha cu 0,4998Ha conform PUZ proiect nr. 5/2013, aprobat cu HCL nr. 99 din 26-09-2013.
TRUP IZOLAT “M20” – FOSTA RAMPĂ (GROAPA) GUNOI INCHISA, S= (vezi alipita la Vara M1 Murfatlar)
TRUP IZOLAT “M21” –HIDROFOR CRAMĂ SC MURFATLAR ROMANIA SA, S= 0,1868 Ha
TRUP IZOLAT “M22”– STATIE HIDROFOR SCDVV Murfatlar, S= 0,1100Ha
TRUP IZOLAT ”M23”– PUȚ FORAT SC RAJA SA, S= 0,0386 Ha
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TRUP IZOLAT “M24”– PUȚ FORAT SC RAJA SA, S= 0,0386 Ha
TRUP IZOLAT “M25”– PUȚ FORAT SC RAJA SA, S= 0,0699 Ha
Trupuri izolate propuse prin Actualizare PUG proiect nr. 80/2014; Stotal= 1,5745Ha
TRUP IZOLAT PROPUS “M 26”-“LOCUINTE SEZONIERE”, S= 0,6000 Ha
TRUP IZOLAT PROPUS “M27”-“FERMA GEGIU”, S= 0,9745 Ha.
Stotal Trupuri izolate existente + propuse Murfatlar= 23,5740 Ha
(II) - Localitatea SIMINOC TOTAL INTRAVILAN EXISTENT si PROPUS,
Stotal intravilan propus sat Siminoc = 137,9451 Ha ≈ 137,95 Ha, format din:
a)- TRUP „S1”- VATRA PROPUSA Siminoc la Stotal Vatra =108,0816Ha ≈ 108,08Ha din care:
104,8228Ha VATRA „A1” Siminoc existenta [99,8193Ha (conform PUG pr. 3/2000) + 5,0034Ha (conform
PUZ- pr. 21/2006 aprobat legal)] + 3,2588Ha TOTAL EXTINDERI PROPUSE si anume:
- EXTINDERE TRUP „S1”- VATRA Siminoc cu TRUP ALIPIT – „CARTIER LOCUINTE SOLA
A 107”- partial, cu S=2,3533 HA teren arabil, Parcela A 107/1 partial si 107/2,107/3, 107/4,...107/7;
- EXTINDERE TRUP „S1”-VATRA cu o parte din DRUMUL COMUNAL DC 27, S= 0,5600 HA;
- EXTINDERE TRUP „S1”-VATRA cu TRUP ALIPIT „FERMA DUMITRESCU”, S= 0,3455 Ha, in
Parcela A148/1/2, Loturile 2, 3, 4, si 5.
Stotal extinderi intravilan propuse Vatra Siminoc= 3,2588 Ha
b)- TRUPURI IZOLATE Siminoc existente Stotal= 29,8635 Ha ≈ 29,86 Ha, din care:
Trupuri izolate existente redenumite prin Actualizare PUG pr. 80/2014; Stotal= 29,8635Ha

TRUP IZOLAT „ S2” – FERME AGRICOLE, S= 10,000 Ha;
TRUP IZOLAT „S3”- FABRICĂ NUTREȚURI SI FERMA AVICOLA, S= 3,301Ha (vezi detalii la
Cap. 2.7., Art. 2.7.1., pct. 2.7.1.1. lit.B,, pag. 62);
TRUP IZOLAT „S4”– OBIECTIVE INDUSTRIALE SI AGRICOLE, S= 7,1424 Ha din care pentru
4,6327Ha prin preluare PUD proiect nr. 219/2007, aprobat cu HCL nr. 101/30-10-2008;
TRUP ALIPIT “S5”– LOTIZARI CANADIAN, S= (Vezi detalii la Cap. 2.7., Art. 2.7.1., pct. 2.7.1.1.,
lit.B, pag. 62 si explicatii mai sus la lit.a) EXTINDERE/ALIPIRE + 5,0035Ha conform PUZ proiect
nr. 21/2006, aprobat cu HCL nr. 105/31-10-2007);
TRUP IZOLAT „S6”– FOSTE BAZINE DE DEJECȚIE, S= 6,1902 Ha;
TRUP IZOLAT „S7”– STAȚIE TRANSFORMARE 110 KV, S= 2,5474 Ha;
TRUP IZOLAT „S8”– S.P.P. Nr 2, S= 0,1100 Ha;
TRUP IZOLAT „S9” – S.P.P. 8-9, S= 0,1453 Ha;
TRUP IZOLAT „S10”–BAZIN APĂ 150 MC CU STAȚIE POMPARE, S= 0,3000 Ha;
TRUP IZOLAT „S11”– FERMA BRĂNESCU, S= 0,1281 Ha;
Stotal Trupuri izolate existente in Siminoc=29,8635 Ha
(III)- Prezentarea detaliata a suprafetelor propuse pentru extindere intravilan si justificarea
propunerilor de extindere intravilan, conform Actualizare P.U.G. proiect numarul 80/2014, avizat de
catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu Avizul nr. 18 din 11-03- 2020:
A- Extinderea intravilanului orasului Murfatlar propusa prin Actualizare PUG pr. 80/2014
1- Extindere intravilan, VATRA „M1”Murfatlar cu Trup alipit „Anexa Trup U” redenumit Trup
„M20”- Taluz groapa de gunoi cu suprafata de 5,3400 Ha Teren Neproductiv (Np), proprietatea orasului,
situata la baza si in jurul Trupului izolat „U” motivat de alipirea Trupului izolat “U” si a Trupului izolat
“U1” Parc Fotovoltaic si Ferme agrozootehnice. Extindere propusa pentru amenajare ca Spatii Verzi si
Plantate (SP) prin Actualizare PUG pr. 80/2014.

2- Extindere intravilan, VATRA „M1” Murfatlar cu suprafata de 0,2903 ha reprezentand Teren
liber Neproductiv (Np), proprietatea orasului, situat in partea/coltul de SUD-EST la baza Taluzului
Rampei/Gropii de gunoi menajer, cuprins(a) intre Terenul pentru Parcul Fotovoltaic la Sud, Drumul
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Tehnologic de acces la CDMN la Est si Taluzul Rampei/Gropii de gunoi menajer la Nord-Vest ca efect
al alipirii Trup izolat “U1”. Extindere propusa pentru amenajari de utilitate publica.
3- Extindere intravilan, VATRA „M1” Murfatlar cu Suprafata de 0,8003 ha reprezentand Teren
liber Neproductiv (Np), proprietatea orasului, situat in partea de SUD-VEST la baza Taluzului
Rampei/Gropii de gunoi menajer, cuprins(a) intre Terenul pentru Parcul Fotovoltaic la Sud, Drumul de
exploatare (De) 2339 la Vest si Taluzul Rampei de gunoi menajer la Nord-Est, ca efect alalipirii Trup
izolat “U1” Parc Fotovoltaic si Ferme agrozootehnice, propus pentru amenajari de utilitate publica.
4- Extindere intravilan, VATRA „M1” Murfatlar cu o parte din Drumul de exploatare (De) 2339
(denumit strada Prelungirea Muzeului) in suprafata de 1,0403 ha, proprietatea orasului, incepand de la
intersectia cu strada Muzeului aflata deja in intravilan si pana la ultima Ferma agro-zootehnica propusa
prin PUZ- pr. 23/2014 pentru „Parc Tehnologic- Fotovoltaic si Fermele agro-zootehnice” motivat de
necesitatea de a asigura accesul auto si pietonal si utilitatile pentru Parcul Tehnologic-Fotovoltaic si la
Fermele Agro- zootehnice printr-o strada oraseneasca, modernizata cu trotuare si rigole pluviale, lucrari
care se poat autoriza legal doar in intravilan.
5- Extindere intravilan, VATRA „M1” Murfatlar cu o parte din Drumul Tehnologic de acces la
Canal Dunare Marea Neagra (denumit si str. Muzeului) in suprafata de 0,6475 ha, proprietatea statului,
concesionat de CN ACN, incepand de la intersectia cu strada Muzeului aflata deja in intravilan si pana la
„Parcul Tehnologic- Fotovoltaic si Fermele agro-zootehnice”, pentru aceleas motive ca la punctul 4, precedent.
6- Extindere intravilan, VATRA „M1” Murfatlar cu „Drumul de acces” in Suprafata de 0,2051 Ha,
in litigiu cu ROMSILVA, drept pentru care s-au facut demersurile pentru modificarea in mod
corespunzator a Anexei nr. 3 prevazuta conform Legii nr. 165/2013. Drumul asigura accesul la Trupul
de intravilan existent „Blocuri Padure L si P” ramas izolat dupa reducerea intravilanului, vezi explicatii la
pct. 3.7.1.2. pag. 207. „Drumul de acces” cu toate ca trece prin Padurea Murfatlar, conform Codului
Civil, reprezinta singura si cea mai scurta clae de acces a proprietarilor locuintelor la calea publica,
drumul national (DN3). Necesitatea introducerii in intravilan a acestui drum este motivata si de faptul ca
reprezinta singura cale prin care proprietarii locuintelor se pot racorda la retelele publice de apa,
canalizare, energie electrica, etc si singura posibilitate de autorizare legala a modernizarii acestui drum
ca strada orasaneasca, pentru deservirea locuitorilor din „Blocurile Padure” „L” si „P” si pentru Unitatea Militara.

7- Extindere intravilan, VATRA „M1” Murfatlar cu o parte din „Drumul National (DN) 3, cu
suprafata de 0.1841 ha, proprietatea publica a statului, avizata de catre C.N.A.I.R. (fostul C.N.A.D.N.R.)
– D.R.D.P. Constanta, incepand de la limita de Vest a intravilanului existent pana in dreptul „Drumului
de acces” la „Blocuri Padure „L” si „P”. Extinderea acestei portiuni din DN3 este motivata de faptul ca,
pe langa asigurarea accesului la locuintele din Blocurile „L si „P” si Unitatea Militara, toate lucrarile de
infiintare/reabilitare sau modernizare a retelelor edilitare si trotuarelor de pe str. Calea Dobrogei, de o parte si
de alta, in lungul DN3, nu se poat autoriza decat pe terenuri situate in intravilan.

8- Extindere intravilan Murfatlar cu Trupul izolat „M26”-„Locuinte sezoniere” pe Parcela A 225/4
– Loturile 1, 2 si 3 cu suprafata totala de 0,6000 ha, terenuri proprietate privata persoane fizice, situate in
extravilan langa Drumul Comunal DC27 (aproximativ in dreptul km 0 + 800), langa latura/extremitatea
de Est a Padurii Murfatlar, la circa 250-300 m de intravilanul existent al orasului Murfatlar. Extinderea
cu acest Trup izolat a fost motivata de apropierea foarte mare fata de vatra localitatii si implicit fata de
toate utilitatile publice si de solicitarea proprietarilor pentru a putea obtine autorizatiile dorite.
Functiunea propusa pentru intreaga suprafata este rezidentiala pentru locuinte cu regim de inaltime
propus P÷P+1÷2E, tinand cont si de lipsa posibilitatii de extindere a localitatii pentru functiunea de
locuinte sezoniere care sa deserveasca sectorul agricol privat.
9- Extindere intravilan Murfatlar cu Trupul izolat „M27”- FERMA GEGIU” cu suprafata totala de
0,9745 ha, teren proprietate privata persoana fizica, situat in extravilan, Parcela A215/18-partial
(0,5859ha) si A215/19-partial (0,3886ha), langa Padurea Murfatlar. Extinderea cu acest Trup izolat este
motivata de intentia proprietarului de a dezvolta ferme agricole la solicitarea acestuia.
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B- Extinderea intravilanului satului Siminoc propusa prin Actualizare PUG pr. 80/2014
1- Extindere intravilan VATRA Siminoc cu Trup alipit in suprafata de 2,3533 ha pentru „Cartier
Locuinte individuale in Sola A107”. Suprafata de 2,3533 ha, este formata din partial De 107/1 si 107/14
si Parcelele: A107/2, A107/3, A107/4, A107/5, A107/6, A107/10? si A107/7, situate langa limita de Vest
a intravilanului satului Siminoc, la iesirea din localitate pe latura de Nord/ Vest a Drumului Comunal
DC27, pe o lungime de circa 432 m, pe terenuri proprietatea privata a persoanelor fizice si partial
proprietatea privata a orasului (partial De107/1 si De107/14). Extinderea cu aceasta suprafata „Trup
alipit” a fost solicitata de proprietarii de terenuri din Sola A 107 si este motivata de lipsa acuta de
terenuri pentru construirea de locuinte, aceasta reprezentand practic ultima si singura oportunitate pentru
extinderea cu zone rezidentiale a localitatii. Un alt motiv este de natura urbanistica privind asigurarea
unei simetrii urbanistice, prin aceea ca peste drum, adica pe latura de Sud a Drumului Comunal DC 27 a
fost deja introdus in intravilan si functioneaza un Cartier de case proprietatea privata a unui investitor
Canadian, ceea ce ar intregi un aspect urbanistic ramas asimetric. Functiunea pentru care se doreste
introducerea in intravilan a acestui Trup alipit in Suprafata de 2,3533 ha este pentru „Locuinte
individuale P÷ P+ 1E ÷ 2E. Aceasta suprafata de 2,3533 ha teren, dupa caz, face obiectul unei analize
printr-o documentatie de urbanism de tipul Plan Urbanistic Zonal (PUZ) sau Plan Urbanistic de Detaliu
(PUD) prevazut in continutul „Actualizarii PUG” pentru completarea propunerilor din Regulamentul
Local de Urbanism (RLU) aferent Actualizarii PUG- proiect nr. 80/2014. Cate o fasie de teren langa
Drumul DC27 si Drumurile de exploatare De 107/1 si De107/14 partial vor fi transformate in alei si
strazi de acces la loturi si vor fi utilizate ca strazi publice pe care se vor putea amplasa instalatii tehnicoedilitare. Fasia/breteua de langa DC27 de circa 3,50-4,00m pentru acces la DC27 si Aleile/ strazile de acces
formate partial din De107/1, De107/14 pot fi amenajate, sau dupa caz, largite de la circa 4,00m pana la 8,00m sau
10,00m (chiar 12,00m) prin vointa tuturor proprietarilor vecini cu DC27 si De107/1 De 107/14 care inteleg sa
cedeze in proprietatea orasului cate o fasie din terenul lor proprietate pentru accese la loturi si la utilitatile publice.

2.- Extindere intravilan VATRA Siminoc cu o parte din „Drumul Comunal DC 27” cu Suprafata
de 0.5600 Ha incepand de la limita de Vest a intravilanului existent al satului Siminoc, pe o lungime de
circa 432 m pana la capatul Parcelei A107/7 propusa la punctul anterior, 2, pentru introducerea in
intravilan. Extinderea cu aceasta portiune din DC27 este necesara avand in vedere dezvoltarile lucrarilor
edilitare si rezolvarile legale de trafic pentru cele doua zone rezidentiale din intravilan, cat si datorita
faptului ca aceasta portiune de drum se va afla intre doua portiuni de terenuri intravilane iar toate
imobilele situate stanga-dreapta Drumului comunal trebuie sa aiba adrese, adica trebuie sa fie inscrise in
Nomenclatorul stradal si de adresa al orasului. Pentru aceasta, fasiile de teren situate de o parte si de alta
a Drumul Comunal DC27 pe portiunea introdusa in intravilan se vor numi „Strada Murfatlar”, adica se
va extinde si denumirea actualei strazi care strabate satul de la Est la Vest. Functiunea acestei portiuni va
fi tratata astfel: Partea de carosabil si acostamentul DC 27 este considerat Drum Comunal, iar fasiile de
teren ramase stanga- dreapta DC 27, respectiv intre limita de SUD a acostamentului drumului si limita
loturilor/parcelelor din Cartierul investitorului Canadian, inclusiv breteaua alipita la DC 27, cedata deja
in proprietatea orasului, va constitui str. Murfatlar si va fi utilizata pentru amenajari de trotuare, rigole si
dupa caz, spatii verzi pe care vor putea fi amplasate instalatii tehnico-edilitare necesare deservirii zonei
de locuinte, respectiv fasia de teren ramasa intre limita de NORD a acostamentului drumului si limita
loturilor din Sola A 107 va constitui str. Murfatlar si va fi utilizata pentru amenajari de trotuare, rigole si
dupa caz, spatii verzi pe care deasemeni vor putea fi amplasate instalatii tehnico- edilitare necesare
deservirii zonei de locuinte.
3. Extindere intravilan VATRA Siminoc cu Trupul alipit (ANEXA) „FERMA DUMITRESCU”
situat in extravilan, Sola A148, Parcela A148/1/2, Loturile 2, 3, 4 si 5 cu suprafata totala de 0,3455 Ha,
situata(e) lipit de limita de SUD a intravilanului existent al satului Siminoc, pe str. Agricultorului.
Extinderea a fost motivata de cererile de construire „Anexe a exploatatiei agricole” cu „locuinta
temporara si magazie unelte” necesare exploatarii terenului agricol extravilan proprietate, formulate de
proprietarului terenului extravilan Dumitrescu Victor. Acesta intre timp a impartit terenul si la dat altor
proprietari care au cumparat loturi de teren de la acesta. Functiunea pentru care se doreste introducerea
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in intravilan este de Anexa /Ferma agricola si Locuinte conform Anexei la Legea 50/1991, republicata,
Anexe pe care le poate foarte usor racorda la retelele publice de apa si energie electrica exstente in zona.
C. Dezvoltari viitoare pe ambele localitati
In acest caz sunt de mentionat si cele trei mari zone de dezvoltare strategica ca si rezerve posibile
de directii de dezvoltare a intravilanului care sunt desemnate schematic in Memoriu ca „Rezerve
imobiliare” ale Murfatlarului. Aceste trei zone sunt:
a) La intersectia denivelata a Autostrazii A2 cu DJ 381 unde poat fi amenajate in viitor zone de comert
si agrement la nivel de importanta judeteana si/sau metropolitana continand functiuni de comert, parc de
distractie, birouri, hi-teck avand in vedere relatia imediata cu autostrada pe baza unui studiu prin PUZ;
b) Parc industrial si logistic la intersectia A2 cu DN3 si spatiu de servicii al A2, care poate fi studiat in
viitor printr-un PUZ, luand in consideratie accesul rutier favorizat de autostrada si Portul Murfatlar.
c) Creerea unei zone rezidentiale de lux pe cele doua parti ale DC27 intre satul Siminoc si orasul
Murfatlar, la marginea Padurii Murfatlar, care poate fi studiata in viitor printr-un PUZ, menit sa dea
raspuns pentru cei care vor sa locuiasca intr-un mediu rural, dar totusi cu dotari urbane si cu legaturi
rutiere excelente in zona metropolitana a Constantei. (locuinte unifamiliare, locuinte colective, dotari).
3.7.2. Zonificare functionala
Zonificarea functionala a fost realizata pe suportul fostului PUG-proiect nr. 3/2000 la care se
adauga modificarile propuse prin „Actualizarea PUG”, si cu respectarea Ghidului privind Metodologia
de Elaborare si Continutul – Cardru al PUG- INDICATIV- GP038/99, astfel:
Prezentarea zonelor functionale s-a realizat la nivelul limitei administrative a UAT Murfatlar
functie de activitatile dominante.
In functie de zona s-au prezentat concluziile studiilor de diagnosticare a disfunctiilor privind:
-factori de agresivitate;
-incompatibilitate;
-conditionari impuse de siguranta in exploatatre;
-d.p.d.v.estetic, gradul de confort;
-lipsa amenajarilor specifice;
-conditionari impuse de asigurarea protectiei ,impotriva zgomotului, asupra concentrarii si conformarii
zonelor, subzonelor, ansamblurilor urbane;
3.7.2.1. Principalele zone funcţionale propuse:
- Zona Rezidentiala (Locuinte) si Functiuni complementare „L”, cu subzona L1- locuinte
individuale (pe parcele) cu regim redus de inaltime si subzona L2- locuinte colective/individuale, astfel:
- Limita Zona Centrală
- L1a: Zona locuinte: locuinte individuale cu regim redus de inaltime pana la P+2E situate in
tesut urban Murfatlar;
- L1b: Zona locuinte: locuinte individuale cu regim redus de inaltime pana la P+2E situate in
tesut rural Siminoc;
- L2a: Zona locuinte:locuinte colective/individuale cu inaltimi reduse P÷ P+1E ÷ 3 E si dotari
Complementare in Murfatlar.
- L2b: Zona de locuinţe in colective cu inaltimi medii si mari in ansambluri de locuinte P+3E si
P+4E si dotari complementare in Murfatlar, propuse pentru reabilitare/modernizare/completare.
- Zona „IS” : Institutii si Servicii publice[Zona centrala/ Zona Mixta (]
- Zona „ISM”: Servicii de interes general (Servicii comerciale)
- Zona „ID”: Unitaţi Industriale si Depozite
- Zona „A” : Unitaţi Agricole/Agro- Zootehnice;
- Zona „SP”: Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, protectie;
- Zona „GC”: Gospodărie Comunală, Cimitire;
- Zona „TE”: Contructii Tehnico- Edilitare;
- Zona „DS”: Terenuri cu Destinatie Speciala
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- Zona „C”: Căi de comunicaţii si Transport, cu subzonele:
- „CR”: Cai de Comunicatie Rutiera si constructii aferente;
- „CF”: Cai de Comunicatie Feroviara si amenajari aferente;
- „CN”: Cai de Comunicatie Navala si constructiile/ amenajarile aferente;
- Zona „TR”: Cursuri de apa /Vai inundabile;
- Zona „TH”: Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii;
- Zona „TN”: Ternuri neproductive.
3.7.2.2. Prezentarea principalelor caracteristici ale zonelor functionale propuse;
(cu suprafetele corectate conform baza topografica actualizata intre 2014-2019) (vezi si Cap. 2.7.,
Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., pag. 69÷82)
Prezentarea sub forma de TABEL a principalelor caracteristici ale Zonelor functionale propuse cu
adresa/localizare, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, astfel:
(L) Zone Rezidentiale(Locuinte) si functiuni complementare propunere, cu subzona (L1)locuinte individuale din care: (L1a) si (L1b) si subzona (L2) locuinte colective din care: (L2a) si (L2b);
Zona Rezidentiala(Locuințe) (L) cu subzona (L1) si (L1a si L1b), respectiv subzona (L2) si (L2a si
L2b), conform Actualizare PUG - proiect nr. 80/2014, ocupa 130,40 ha din VATRA „M1” a orasului
Murfatlar, respectiv 76,01 ha din VATRA „S1” a satului Siminoc, adica un procent de 32,00% din
VATRA orasului Murfatlar si un procent de 70,33% din VATRA satului Siminoc. În cadrul zonei de
locuinte din orasul Murfatlar se evidențiază două ansambluri de locuințe colective, în blocuri de tip
P÷P+1E÷4E în partea de nord-est si altul cu locuinte P + 3E în zona centrală cu o prelungire în lungul DN.
In anul 2017 s-a construit 1(un) bloc de locuinte pentru tineret tip (ANL), pe str. Al. Ioan Cuza,
FN, având P + 2E, cu doua scari si un total de 24 apartamente.
In anul 2016 a fost extins intravilanul exixtent al orasului Murfatlar (VATRA “A) cu Trup alipit in
suprafata de 13,33 Ha formata din: 13,264 Ha reprezentand suprafata studiata (conf. PUZ pr. 20/2014
pentru „CARTIER REZIDENȚIAL CU DOTĂRI introducere în intravilan oraș Murfatlar și parcelare 12
ha teren proprietate privată”) + 0,0668Ha reprezentand diferenta de suprafata conform PUG-pr.80/2014.
(L) Zona Rezidentiala (cu Locuinte) cu subzona (L1)- locuinte individuale cu regim redus de
inaltime- si (L1a) pana la P+2E, marcate cu culoare galben 3 pe Plansa 3.1. situate in tesut urban
Murfatlar si (L1b) pana la P+2E marcate cu culoare galben 3 pe Plansa 3.2., situate in tesut rural
Siminoc, respectiv subzona (L2)- locuinte colective/ individuale cu (L2a) avand inaltimi reduse pana la
P÷P+1E÷3E marcate cu culoare portocaliu 5 pe Plansa 3.1. si (L2b) avand inaltimi medii si mari in
ansambluri de locuinte P+3E si P+4E marcate cu culoare portocaliu 5, pe Plansa 3.1. (vezi si Tabel de
la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2.,lit. (LM), (LMp), (Lp) si (L), pag. 69)
Nr.
Crt.

DENUMIREA

0

1

1

LOCUINTE “L”cu:
- “L1” din care:

ADRESA/
LOCALIZAREA
2
Murfatlar, Intravilan

“L1a- cu P÷P+1÷2E” si
“L2” din care:
“L2a” cu P+1÷3E si
“L2a” cu P+1÷P+3E si P+4E
INTRAVILAN MURFATLAR

2

LOCUINTE “L”cu:
- “L1” din care:
“L1a- P÷P+2E”, TRUP M26
INTRAVILAN MURFATLAR

Murfatlar, Intravilan
extins cu Trup “M26”
LOCUINTE Sezoniere
cu acces din DC 27

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA
3
CONSTRUCTII ptr.
LOCUINTE si
DOTARI/FUNCTIUNi
COMPLEMENTARE

CONSTRUCTII ptr.

LOCUINTE
TEMPORARE si

SUPRAFATA
(Mp)

OBS.

4

5

1.314.659,54

TERENURI din
categ. CURTI
CONSTRUCTII

prin Autorizatia
de construore

-

DOTARI/

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –(L) cu L1-(L1a ) MURFATLAR

1.304.000,00

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –(LM + LMp + Lp + L) MURFATLAR

1.314.659,54

S=6000,0mpsup
r. Teren Agricol
Trup Izolat M 26
aferent Murfatlar
propus in intrav.
S=6000,0mp cf.
PUG pr 80/2014
S=1129100,0 mp
cf.Bilant PUG 3/
2ooo fara puz- uri
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TOTAL EXISTENT + PROPUS [L cu L1-(L1a) si L2- (L2a+L2b)]
oras MURFATLAR
Siminoc, Intravilan
CONSTRUCTII ptr.
1
LOCUINTE “L”cu
LOCUINTE si
- “L1” din care:
DOTARI/FUNCTIUNi
“L1b cu P÷P+1÷2E” din
LOCUINTE “L”cu
- “L1” din care:
“L1b cu P÷P+1÷2E” din
Trup ALIPIT SIMINOC

736.600,00

Situatia propusa
conf. Actualizare
PUG nr. 80/2014
TERENURI din
categ. CURTI
CONSTRUCTII

COMPLEMENTARE

INTRAVILAN SIMINOC

2

1.310.000,00

Siminoc,
Intravilan
extins cu Trup alipit
Locuinte
Individuale
din Sola A107,

CONSTRUCTII ptr.
LOCUINTE si
DOTARI

23.533,00

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –(L) cu L1 – (L1b) SIMIONOC

23.533,00

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –(L) SIMIONOC

736.600,00

TOTAL EXISTENT + PROPUS –[L cu L- (L1b)] pentru satul SIMINOC

760.133,00

TOTAL GENERAL EXISTENT + PROPUS (L) pentru U.A.T. MURFATLAR

2.070.133,00
(2.069.600,00
conf. Bilant propus)

Teren Agricol
din Trup Alipit
Loc. Individuale
SolaA107 ce va fi
studiat prin PUZ
Sit. Propusa cf.
PUG pr 80/2014
S=712400,0 mp
cf. BilantfaraPUZ
Situatia propusa
cf.PUG 80/2014
Intrv.UATdincare

S=6000,00mp
in Trup Izol.M26
S=5500,0cf.Bilat

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016 si PUG initial -pr. 3/2000

(IS) Zone Institutii si Servicii publice propunere sunt raspandite pe tot teritoriul intravilan
VATRA „M1” a(l) orasului Murfatlar si VATRA „S1” a satului Siminioc. Amplasamentul/locatia
acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare este prezentata in tabelul de mai jos:
Zone Instituţii şi Servicii de interes public propuse (IS)–(marcate cu culoare rosu 8 pe Plansele 3.1.si 3.2.)
(vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2.,lit. (IS), pag. 70-71)

Nr.
Crt.
0

DENUMIREA
1

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA
(Mp)

3

4

5

64.029,68

Cf.PUGpr.80/2014

ADRESA/
LOCALIZAREA
2

TOTAL SUPRAFATA propusa – “IS” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA – “IS” MURFATLAR
TOTAL EXISTENT + PROPUS “IS+ IS” pentru orasul MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“IS” ptr. Satul SIMINOC
TOTAL GENERAL EXISTENT + PROPUS “IS” pentru UAT MURFATLAR

64.029,68
10.208,24
77.776,92

OBS.

Cf. Tabel Cap. 2.7,
pct.2.7.2.2.(IS)plus
S=3529mpTr. M16
InVatra Murfatlar

In Vatra Siminoc
Pe Intrav.UATdin
care S=3529,0mp
inTrup Izolat M16

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016 si PUG initial -pr. 3/2000

(ISM) Zone Servicii de interes general propunere sunt raspandite pe tot teritoriul intravilan
VATRA „M1”al orasului Murfatlar si VATRA „S1”a satului Siminioc. Amplasamentul/locatia acestora
cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare este prezentata in tabelul de mai jos:
Zone Servicii de interes general propuse(ISM) (marcate cu culoare rosu mai deschis pe Plansele 3.1. si3.2.)
(vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (ISM), pag. 71-72)
Nr.
Crt.
0

DENUMIREA
1

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA

2

3

4

5

35.064,51

Cf.PUGpr.80/2014

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“ISM” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA – “SERVICII” MURFATLAR
TOTAL EXISTENT + PROPUS “SERV ISM”pentru orasul MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA PROPUSA – “ISM” SIMINOC
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA – “SERVICII” SIMINOC

OBS.

(Mp)

35.064,51
13.153,40

Cf. Tabel Cap. 2.7,
pct.2.7.2.2.(ISM)pl
us S=10101,34mp
in Trupuri Izolate
In Vatra Murfatlar
Cf.PUGpr.80/2014
Cf. Tabel Cap. 2.7,
pct. 2.7.2.2.(ISM)
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TOTAL EXISTENT + PROPUS “SERV+ ISM”pentru satul SIMINOC

13.153,40

In Vatra Siminoc

TOTAL GENERAL EXISTENT+ PROPUS “SERV+ISM” pentru UAT MURFATLAR

58.319,25

Intrav.UATdincare
S=10101,34 mp in
Tr. Izol.M4 si M19

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016 si PUG initial -pr. 3/2000

(ID) Zone Unitati industriale si Depozite propunere sunt de regula concentrate pe teritoriu specific
din intravilan VATRA „M1” a orasului Murfatlar si VATRA „S1” a satului Siminioc. Amplasamentul/locatia
acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, este prezentata in tabelul de mai jos:
Zone Unitati industriale si Depozite propuse (ID) (marcate cu culoare maro 22 pe Plansele 3.1. si 3.2.)
(vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2.,lit. (I), pag. 73-74)
Nr. DENUMIREA
ADRESA/
FUNCTIUNEA/ SUPRAFATA OBS.
(Mp)
Crt.
LOCALIZAREA
UTILIZAREA
0

1

2

3

4

5

516.318,71

Cf.PUGpr.80/2014

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“I + ID” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA PROPUSA – “ID” SIMINOC
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA – “I” SIMINOC

600.623,71
5.826,00

InVatraMurfatlar

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“I + ID” SIMINOC

5.826,00
669.559,21

In Vatra Siminoc

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“ID” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“I” MURFATLAR

TOTAL GENERAL EXISTENT+ PROPUS “I + ID” pentru UAT MURFATLAR

Cf. Tabel Cap. 2.7,
pct. 2.7.2.2. (I)plus
S=84305,0mpTrU1
Cf.PUGpr.80/2014
Cf. Tabel Cap. 2.7,
pct. 2.7.2.2.(I) iar
S=63109,5mpTr.Iz
Pe Intrav.UATdin
careS=63109,50mp
in Trupuri Izolte

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016 si PUG initial -pr. 3/2000

(A) Zone Unitati agricole propunere sunt situate de regula in Trupurile izolate aferente
intravilanului VATRA „M1” a orasului Murfatlar si VATRA „S1” a satului Siminioc.
Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, este
prezentata in tabelul de mai jos:
Zone Unitati Agricole propuse (A) (marcate cu culoare vede 16 pe Plansele 3.1. si 3.2.) (vezi si Tabel de
la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2, lit. (A), pag. 74-76)
Nr. DENUMIREA
ADRESA/
Crt.
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA

OBS.

(Mp)

0

1

2

3

4

5

1

FERMA GEGIU

Murfatlar,Trup “M 27”

ACTIVITATI

-

S=9745,0 mp

Partial din Pacela A215/18 si

AGRO-ZOOTEHNICE

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“A” MURFATLAR

-

S=9745,0 mp

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“A” MURFATLAR

11.636,00

partial din Parcela A215/19

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“A + A” MURFATLAR
1
Siminoc str. Agricultorului ACTIVITATI
FERMA
Trupalipit Ferma Dumitrescu AGRICOLE si
DUMITRESCU

Trup Iz.M27Murfatlar
prop.cf. PUG 80/2014
Conf.PUG pr.80/2014
Cf.Tabel Cap.2.7,pct.
2.7.2.2.(A)+AlipitVatr
S=42226,0mpdinTrU1
S=188396,0mpTr.Izol

53.862,00
3455,00

InVatra prop..Murf.

TOTAL SUPRAFATA PROUSA –“A” SIMINOC
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“A” SIMINOC

3.455,00
16.224,50

Conf.PUG pr.80/2014

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“A + A” SIMINOC

19.679,50
476.744,50

InVatraprop.Simino

partial din A148/1/2 Lot2,3,4si5

ANEXE Temporare

TOTAL GENERAL EXISTENT+ PROPUS “A + A” pentru UAT MURFATLAR

S=3455,00 mp Alipit
VatraSiminoc partial
inA148/1/2 Lot2,3,4,5

Conf. Tabel Cap. 2.7,
Pct. 2.7.2.2. (A) plus
S=205062,5mpTrupIz
Pe Intrav.UATdincare
S=403203,00mp in
Trupuri Izolate UAT

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016 si PUG initial -pr. 3/2000
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(SP) Zone Spatii Verzi/Plantate Agrement Sport protectie propunere sunt raspandite pe tot
teritoriul intravilan (VATRA „M1”) a(l) orasului Murfatlar si (VATRA „S1”) a satului Siminioc.
Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare este
prezentata in tabelul de mai jos:
Zone Spatii Verzi/Plantate Agrement Sport protectie propunere(SP) (marcate cu culoare verde 17(mai deschis)
pe Plansele 3.1.si3.2.) (vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit..(P), pag. 76-77)
SUPRAFATA
(Mp)
4

OBS.

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“SP” MURFATLAR

53.400,00

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“P” MURFATLAR

73.956,99

PropSpatiuverde(SP
Cf. PUG 80/2014
Conf.TabelCap. 2.7,
Pct. 2.7.2.2.(P) plus
S=26405,80mp din
TrupU1aliptVatraM
InVatra pr.Murfatla

Nr.
Crt.

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

0

1

2

3

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“P + SP” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“SP” SIMINOC
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“P” SIMINOC

153.762,79
28.312,00

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“P + SP” SIMINOC

28.312,00

TOTAL GENERAL EXISTENT+ PROPUS “P+ SP” pentru UAT MURFATLAR
182.074,79
Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016

5

Cf.PUG pr. 80/2014
Conf.TabelCap. 2.7,
Pct. 2.7.2.2. (P)
InVatra pr.Simino
Pe Intrav.prop.UAT

(GC) Zone Gospodarie comunala/Cimitire propunere, sunt situate in zonele marginale de langa
limita intravilanelor VATRA „M1” a orasului Murfatlar si VATRA „S1” a satului Siminioc.
Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata, obs., in tabelul de mai jos:
Zone Zone Gospodarie comunala/Cimitire propunere (GC) (marcate cu culoare ocru 20 pe Plansele
3.1. si 3.2.) (vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit.. (GC), pag. 77)
Nr.
Crt.
0

1

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

1

2

EXTINDERE CIMITIR
CRESTIN PROPUNERE

Murfatlar, str. Murfatlar, FN

3
SERVICII FUNERARE

SUPRAFATA
(Mp)
4

OBS.
5
Sevastudia prinPUZ
cf.PUG 80/2014 Se
intr. in Bilant Terit.

10.000,00
(Propus inIntrav.
existent)

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“GC” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“GC” MURFATLAR

Cf. PUG pr.80/2014

10.000,00
43.201,17

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“GC+GC” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“GC” SIMINOC

80.077,17
11.265,00

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROPUSA – “GC” SIMINOC

11.265,00
91.342,17

Cf.Tabel Cap..2.7,
pct.2.7.2.2.(GC)plus
S=26876,0mp Trup
U alipitVatraMurfat
In Vatra Murfatlar
Cf.Tabel Cap..2.7,
Pct.2.7.2.2.(GC)

In Vatra .Siminoc
PeIntrav. UAT

TOTAL GENERAL EXISTENT+ PROPUS “GC+ GC” pentruUAT MURFATLAR
Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016 si PUG initial -pr. 3/2000

(TE) Zone Constructii Tehnico- Edilitare propunere sunt raspandite pe teritoriul intravilan
(VATRA- Trupul „M1”a)(al) orasului Murfatlar si (VATRA- Trupul „S1”a) satului Siminioc.
Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare este
prezentata in tabelul de mai jos:
Zone Constructii Tehnico-Edilitare propunere(TE)( marcate cu culoare ocru inchis 21 pe Plansele 3.1 si3.2.)
(vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2, lit. (TE), pag. 77-79)
ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

SUPRAFATA

1

2

4

5

STATIE POMPARE

Murfatlar, Teren DOTARI

3
SERVICII Furnizare

120,00

APE UZATE SP Parc
fotovoltaic si Ferme

si UTILITATI PUBLICE din

UTILITATI PUBLICE

(Propus in
Intravilan
existent)

Colecteaza/evac-za
apele uzate dinzona
ParcFotovoltaic si
Ferme cf..PUG 80

Nr.
Crt.

DENUMIREA

0

1

zona Parc fotovoltaic si
Ferme, str.Prel. Muzeului, FN

OBS.

(Mp)
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2

3

POSTTRANSFORMARE
(PT Parc Fotov. si
Ferme) 20/0,40 kv

Murfatlar, TerenDOTARI

SERVICII Furnizare

30,00

si UTILITATI PUBLICE
din zona Parc Fotovoltaic +
Ferme str. Muzeului, FN

UTILITATI PUBLICE

(Propus in
Intravilan
existent)

SERVICII

16,00

UTILITATI PUBLICE

(Propus in Intrav.
existent)

POSTTRANSFORMARE Murfatlar, CARTIER
(PTCartierRezidential) REZIDENTIAL , str. Ion
20/ 0,40 kv

Creanga, prelungire

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“TE” MURFATLAR

166,00

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TE” MURFATLAR

28.250,93

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“TE+TE” MURFATLAR
1
Siminoc, strValeaMare,Fn SERVICII
STATIE POMPARE

28.416,93
100,00(Info-tiv

UTILITATI PUBLICE

Prp.Intrv.existent)

APE UZATE SP Siminoc

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“TE” SIMINOC

-

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TE” SIMINOC

1.708,50

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“TE + TE” SIMINOC

1.708,50

TOTAL GENERAL EXISTENT+ PROPUS “TE+ TE” pentru UAT MURFATLAR

63.038,43

Alimenteaza cu
Energie Electrica
Parc Fotovoltaic si
Ferme propus conf.
PUG 80/2014
Pentr.Alimentarecu
Energie Electrica
Cartier rezidential
Cf.PUG pr.80/2014
Intra in BilantTerit.
Cf. Tabel Cap..2.7,
pct.2.7.2.2(TE)plus
S=4439,0mpTr.Izol
In Vatra Murfatlar
Colecteaza apele
uzate din Siminoc
Cf.PUG pr.80/2014
100,0mpNuinBilant
Cf. Tabel Cap..2.7,
pct.2.7.2.2(TE)plus
S=28474,0mpTr.Iz.
InVATRA Siminoc
PeIntrv.UATdincar
e S=32913,00mp
in Trupuri Izolate

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016 si PUG initial -pr. 3/2000

(DS) Zone Terenuri cu Destinatie Speciala propunere, sunt raspandite pe 3 locatii din teritoriul
intravilan al orasului Murfatlar. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare functionala,
suprafata si explicatii ajutatoare este prezentata in tabelul de mai jos:
Zone Constructii aferente lucrarilor Tehnico- Edilitare propunere (DS) ( marcate cu culoare roz 9 pe Plansele
3.1. si 3.2.) (vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (S), pag. 79)
Nr.
Crt.
0
1
2

DENUMIREA
1
M.A.I. - POLITIA
ORAS Murfatlar
UNITATE M.A.I.

ADRESA/
LOCALIZAREA
2
Murfatlar, Intravilan, str.
Calea Dobrogei, nr. 1, EtajII

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA
3
DESTINATIE
SPECIALA

SUPRAFATA
(Mp)
4

Murfatlar, in extravilan, in
Padurea Murfatlar cu acces

DESTINATIE
SPECIALA

(Doar informativ

S=42000mp

nu intra in Bilantul de
Intravilan)

Teren extrav. Dom.
public al Statului

DESTINATIE
SPECIALA

141.633,00se scade

Propunere prin

din intravilan existent

PUGpr..80/2014

605.267,00

Din care sescade

din drumul national DN3

3

Murfatlar, cu acces din DN
3 (str. Clea Dobrogei)
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA “S” MURFATLAR
CAZRMA 1384

OBS.
5
S=432,0mpau fost

-

trecuti inTabel la IS
Cap.2.7,pct.2.7.2.2

141.633,00mp
TOTAL GENERAL EXISTENT scazut PROPUNERE “S-DS” pentru UAT
MURFATLAR

463.634,00

Pe Intrav. UAT

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016 si PUG initial -pr. 3/2000

Conditionari impuse de protectia fata de obiective cu Destinatie Speciala (DS) (vezi la Cap. 3.11. Art. 3.11.8,
pct. 3.11.8.2., lit. a, alin. 1), 2) si 3, pag. 334-335)

(CR) Zone Cai de Comunicatie Rutiera si constructii aferente propunere, sunt reprezentate de
drumurile nationale DN 3- E81 si DN 22C- E81 care trec prin intravilanul (VATRA- Trupul „M1”a)
orasului Murfatlar, de drumul comunal DC 27 care trece prin intravilanul (VATRA) orasului Murfatlar
si (VATRA- Trupul „S1”a) satului Siminioc, respectiv de strazile interioare care asigura circulatia
rutiera si pietonala in intravilanele (VETRELE „M1” si „S1” ale) celor doua localitati.
Amplasamentul/Locatia acestora cu utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, este
prezentata in tabelul de mai jos:
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Zone Cai de Comunicatie Rutiera si constructii aferente propunere (CR) (marcate cu culoare rosu DN3
si DN22C, cu galben 3 DC27 si DC3 si cu gri hasurat strazile interioare din Murfatlar si Siminoc pe
Plansele 3.1. si 3.2.) (vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (C) cu (Cr), pag. 80)
Nr.
Crt.
0

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA

1
2
3
TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“CR” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“Cr” MURFATLAR

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROPUSA –“Cr+ CR” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“CR” SIMINOC
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“Cr” SIMINOC

SUPRAFAT
A
(Mp)
4
20.770,00
426.398,71

451.151,91
5.600,00
214.292,89

OBS.

5
Cf.PUG 80/2014
Cf.TabelCap..2.7,
pt.2.7.2.2(Cr)plus
S=3983,2mp din
Tr.U1alipitVtrM1
In VatraMurfatlar
Cf.PUG 80/2014
Cf.TabelCap..2.7,
Pct. .2.7.2.2. (Cr)
In Vatra Siminoc

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA + PROUSA –“Cr + CR” SIMINOC
219.892,89
Pe Intrav. UAT
TOTAL GENERAL EXISTENT+ PROPUS “TE+ TE” pentru UAT MURFATLAR 671.044,80
Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL, SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

(CR)EXTRAVILAN Cai de Comunicatie Rutiera si constructii aferente in extravilan UAT
Murfatlar: Autostrada A2 Tronsonul 6 Cernavoda Constanta traverseaza teritoriul extravilan al UAT
Murfatlar pe lungime de 8,892 km si suprafata de 581.991,15 mp.
In tabelul de mai jos se prezinta totalul suprafetelor din extravilan la nivel de UAT Murfatlar;
In Extravilan UAT Murfatlar (pentru Bilantul teritorial din extravilan).
Zone Cai de Comunicatie Rutiera si constructii aferente (CR) (marcate cu culoare verde si rosu pe Plansa 1)
Nr.
Crt.
0
1

DENUMIREA
1
AUTOSTRADA A2
Tronsonul
Cernavoda-Constanta

ADRESA/
LOCALIZAREA
2
Murfatlar, Etravilan de la
Nord-intrare in UAT
Murfatlar pana la Sud- iesire
spre UAT Valul lui Traian

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA
3
CAI RUTIERE DE
COMUNICATIE

SUPRAFATA
(Mp)
4
-

TOTAL GENERAL EXISTENT - “CR” Extravilan UAT MURFATLAR
Sursa: Actualizare baza topografica SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

OBS.
5
Extravilan
Lungime 8,892km,
Supraf=581991,15mp
581.991,15mp extrv.UAT

(CF) Zone Cai de Comunicatie Feroviara si amenajari aferente propunere, sunt reprezentate de
Linia (Magistrala ) CF 800 Bucuresti- Constanta si Linia CF Industriala a SC TEMPO INVEST SRL
care trec prin intravilanul orasului Murfatlar. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa, utilizare
functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, au fost prezentate in Tabelul de la Cap. 2.7, Art.2.7.2 , pct. 2.7.2.2,
pag. 80. In tabelul de mai jos se prezinta totalul general al suprafetelor la nivel de UAT Murfatlar, astfel:
Zone Cai de Comunicatie Feroviara si amenajari aferente propuse (CF) (marcate cu culoare mov 11
pe Plansele 3.1. si3.2.) (vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit (C) cu (Cf), pag .80)
Nr.
DENUMIREA
ADRESA/
FUNCTIUNEA/
SUPRAFATA
OBS.
Crt.
LOCALIZAREA
UTILIZAREA
(Mp)
0
1
2
3
4
5
In Vatra Murfatlar
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“Cf” MURFATLAR
100.972,87
Pe Intrav. UAT
TOTAL GENERAL EXISTENT - (“Cf”) -“CF” pentru UAT MURFATLAR
100.972,87
Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL, SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016 si PUG -pr. 3/2000

(CN) Zone Cai de Comunicatie Navala si amenajari aferente propunere, sunt reprezentate de
Canalul Dunare- Marea Neagra care trec prin intravilanul (VATRA- Trupul „M1”a) orasului Murfatlar.
Amplasamentul/locatia acestuia cu adresa, utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, au fost
prezentate in Tabelul de la Cap. 2.7, Art. 2.7.2 , pct. 2.7.2.2., lit. (C) cu (CN), pag. 81. In tabelul de mai
jos se prezinta totalul general al suprafetelor din intravilan la nivel de UAT Murfatlar, astfel:
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Zone Cai de Comunicatie Navala si amenajari aferente propuse (CN) (marcate cu culoare albastru
deschis 15 Canalul Navigabil si albastru inchis 15 amenajarile de maluri, Danele Portuare si Molul, pe
Plansele 3.1 si 3.2.) (vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (C) cu (Cn), pag. 81).
Nr.
DENUMIREA
ADRESA/
FUNCTIUNEA/
SUPRAFATA
Crt.
LOCALIZAREA
UTILIZAREA
(Mp)
0
1
2
3
4
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA–“Cn” MURFATLAR
602.950,33
TOTAL GENERAL EXISTENT--(“Cn”)-“CN” pentru UAT- MURFATLAR
602.950,33
Sursa: Actualizare baza topografica SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

OBS.
5
In Vatra Murftalar

Pe Intrav. UAT

(TR) Zone Cursuri de Apa/Vai inundabile propunere sunt reprezentate de Paraul Valea Seaca si
Paraul Valea Serpelea care trec prin intravilanul (VATRA- Trupul „M1”a) orasului Murfatlar, respectiv
de Paraul Valea Siminoc care trece prin intravilanul satului Siminoc. Amplasamentul/locatia acestora cu
utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare, au fost prezentate in Tabelul de la Cap. 2.7, Art.
2.7.2 , pct. 2.7.2.2., lit. (TR), pag. 81. In tabelul de mai jos se prezinta totalul general al suprafetelor din
intravilan UAT Murfatlar:
Zone Cursuri de Apa/Vai inundabile propunere (TR) (marcate cu culoare albastru deschis 13 pe
Plansele 3.1. si 3.2.) (vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (TR), pag. 81).
Nr.
Crt.
0

DENUMIREA

ADRESA/
LOCALIZAREA

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA
1
2
3
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TR” MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TR” SIMINOC
TOTAL GENERAL EXISTENT- “TR” pentru UAT MURFATLAR
Sursa: SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

SUPRAFATA
(Mp)
4
57.007,50
10.573,00
67.580,50

OBS.
5
In Vatra Murfatlar
In Vatra Siminoc

Pe Intrav. UAT

(TH) Zone Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii propunere, sunt reprezentate de
Canalul/Sistem irigatii Valea Seaca ce trece prin intravilanul (VATRA-Trupul „M1”a) orasului
Murfatlar, aproape paralel cu Paraul Valea Seaca pana la iesirea din UAT Murfatlar si intrarea in Valul lui Traian.

Amplasamentul/locatia acestora din intravilan cu adresa, utilizare functionala, suprafata si
explicatii ajutatoare, au fost prezentate in Tabelul de la Cap. 2.7, Art. 2.7.2 , pct. 2.7.2.2.,lit.(TH),pag.81.
In tabelul de mai jos se prezinta totalul general al suprafetelor din intravilan pe UAT Murfatlar, astfel:
Zone Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii propunere (TH) (marcate cu culoare albastru
deschis 13 pe Plansele 3.1. si 3.2.) (vezi si Tabel de la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit.(H), pag. 81).
Nr.
Crt.
0

DENUMIREA

ADRESA/
FUNCTIUNEA/
LOCALIZAREA
UTILIZAREA
1
2
3
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –(“H”), “TH” MURFATLAR

SUPRAFATA
(Mp)
4
15.000,00

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –(“H”), “TH” SIMINOC

-

TOTAL GENERAL EXISTENT- “TH” pentru INTRAVILAN UAT
MURFATLAR

31.086,00

OBS.
5
Cf.Tabel Cap..2.7,
Pct. 2.7.2.2.(H) plus
S=13533,0mpTrup Iz.
Cf. Tabel Cap..2.7,
Pct. 2.7.2.2.(H) plus
S=2553,0mp Tr. Izol.
PeIntrav.UATdin care

S=16086,00mp
in Trupuri Izolate

Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL, SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

Limitele de protectie si de siguranta in cazul Zonelor cu Terenuri aflate permanent sub
ape/Canale de irigatii (TH) (vezi la Cap.3.11., A rt. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-IV, lit. a, alin. 1) si 2), pag. 301-303)
(TH) EXTRAVILAN Zone Terenuri din extravilan aflate permanent sub ape/Canale de irigatii;
In extravilanul UAT Murfatlar exista: Aductiunea-Canalul 648 in lungime de 9,357 km si suprafata de
64.714,00 mp, Canalul de irigatii CN 648- Sistem Carasu spre Negru Voda in lungime de 8,12 km cu
suprafata de 136.659,00 mp Canalul de irigatii CA1 cu lungimea de 6,87 km si suprafata de 64.282, 00
mp si Canalul de irigatii CD 11 cu lungimea de 10,915 km si suprafata de 27.182,00 mp care trece prin
extravilanul satului Siminoc. In tabelul de mai jos se prezinta totalul general al suprafetelor din
intravilan la nivel de UAT Murfatlar, astfel:
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In Extravilan UAT Murfatlar (pentru Bilantul teritorial din extravilan)
Zone Terenuri aflate permanent sub ap/Canale de irigatii din extravilan (TH)(marcate cu culoare albastru
deschis 13 pe Plansa 1)
Nr.
Crt.
0
1

2

DENUMIREA
1
ADUCTIUNEA
(Canalul 648)

ADRESA/
LOCALIZAREA
2
Murfatlar, Extravilan de la

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA
3
SERVICII CANALE

Nord-intrare in UAT
Murfatlar pana la TRUP
“M18”SP Basarabi- Padure

si STATII de
POMPARE ptr.
IRIGATII

SERVICII
CANALE si
STATII de
POMPARE ptr.
IRIGATII
3
SERVICII
CANAL Irigatii
(CA1) prin viile
CANALE si
SCVV Murfatlar pana la
Statiunii SCVV
STATII de
iesirea din UAT Murfatlar
Murfatlar
POMPARE ptr.
spre UAT Valul lui Traian
IRIGATII
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA–“TH”in EXTRAVILAN MURFATLAR
1
Siminoc, Extravian SudSERVICII CANALE
CANAL Irigatii
Vest de la intrare din UAT
si STATII de
(CD 11)
CANAL Irigatii
(CN 648) spre
Negru Voda

Murfatlar, Extravilan-Sud
de la SP Basarabi- Padure
pana la iesirea din UAT
Murfatlar spre UAT
Baraganu
Murfatlar, Extravilan, in
Nord prin viile Statiunii

Ciocarlia pana la Statia SP
din spatele fostului Complex
Zootehnic (AEI) Siminoc

SUPRAFATA
(Mp)
4
-

OBS.

-

Extravilan
Lungime 8,12km
Supraf=136659,0mp

-

Extravilan
Lungime 6,87 km
Supraf=64282,0mp

-

265.655,00 mp
Extravilan
Lungime 10,92 km
Supraf=27182,0mp

POMPARE ptr.
IRIGATII

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA–“TH”in EXTRAVILAN SIMINOC
TOTAL GENERAL SUPRAFATA EXISTENTA“TH” in EXTRAVILAN
UAT MURFATLAR
Sursa: Actualizare baza topografica SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

5
Extravilan Lungime
9,54km,
Supraf=64714,0mp

27.182,00 mp
292.837,00 mp pe
Extravilan UAT

Limitele de protectie si de siguranta in cazul Zonelor cu Terenuri aflate permanent sub
ape/Canale de irigatii (TH) (vezi la Cap.3.11., A rt. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-IV, lit. a, alin. 1) si 2), pag. 301-303)
(TN) Zone Terenuri Neproductive propunere sunt reprezentate de cateva amplasamente mici din
intravilanul (VATRA- Trupul „M1”a) orasului Murfatlar. Amplasamentul/locatia acestora cu adresa,
utilizare functionala, suprafata si explicatii ajutatoare sunt prezentate in Tabelul, astfel:
Zone Terenuri Neproductive propunere (TN) (marcate cu culoare gri si maro pe Plansele 3.1. si 3.2.)
Nr.
Crt.
0
1

DENUMIREA

2

TEREN
NEPRODUCTIV(S-E)

1
TEREN
NEPRODUCTIV(S-V)

ADRESA/
LOCALIZAREA
2
Murfatlar, Intravilan, Str.
Intr.Muzeului, propus pentru
Utilitati/dotari
Murfatlar, Intravilan, Sud
Drum Tehnologic al
C.D.M.N. (Str. Muzeului)

TOTAL SUPRAFATA PROPUSA –“TN” in MURFATLAR
TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA –“TN” in MURFATLAR

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA
3
TEREN
UTILITATI

SUPRAFATA
(Mp)
4
2903,00

OBS.

TEREN
UTILITATI

8003,00

Cf.PUG 80/2014
Alipit Vatra M1
prop. Murfatlar

10.906,00
52.802,67

Cf.PUG 80/2014

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA +PROPUSA–“TN”in MURFATLAR
63.708,67
TOTAL GENERAL SUPRAFATA EXISTENTA“TN” in UAT MURFATLAR
63.708,67
Sursa: Actualizare baza topografica S.C. A&C Topo SRL din perioada 2014-2016

5
Cf.PUG-80/2014
Alipit Vatra M1
prop. Murfatlar

Cf.Tabel Cap.2.7
Pct. 2.7.2.2.(TN)
InVatraMurfatlar

Pe Intrav.UAT

(TN) EXTRAVILAN Zone Terenuri neproductive din extravilan; In extravilanul UAT Murfatlar
exista: Zacaminte/Depozite minerale de creta, respectiv Depozite de steril ramase de la lucrarile la
Canalul Dunare Marea Neagra a caror suprafata ocupata poate fi asimilata la terenuri neproductive (NP)
si anume: - CARIERA DE CRETA in suprafata de 186.550,00 mp conform acte respectiv, 127.238,78 mp
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conform masuratori, situata in partea de Sud al orasului Murfatlar, inconjurata de Drumul Tehnologic de
acces la C.D.M.N. denumit si str. Muzeului;
- DEPOZIT DE STERIL indicativ NDS 2165 in suprafata de 153.853,66 mp, ramas de la
lucrarile Canalului Navigabil Dunare Marea Neagra, situat in partea de Sud a orasului Murfatlar, cuprins
intre taluz deal Fabrica de creta- taluz mal Canal Navigabil si plantatiile de vita de vie ale SCVV Murfatlar.
In tabelul de mai jos se prezinta totalul suprafetelor din extravilan pentru UAT Murfatlar, astfel:
In Extravilan UAT Murfatlar (pentru Bilantul teritorial din extravilan)
Zone Terenuri neproductive din extravilan (TN) (marcate cu culoare gri pe Plansa 1)
Nr.
Crt.
0
1

DENUMIREA

2

DEPOZIT DE
STERIL indicativ
NDS 2165
ASIMILAT TEREN
NEPRODUCTIV
TEREN
NEPRODUCTIV
TEREN
NEPRODUCTIV

3
4

5

1
CARIERA DE
CRETA ASIMILAT
CA TEREN
NEPRODUCTIV

TEREN
NEPRODUCTIV

ADRESA/
LOCALIZAREA
2
Murfatlar, ExtravilanSud, inconjurat de
Drumul tehnologic de
acces la C.D.M.N
(str Muzeului, FN)
Murfatlar,Extravilan-Sud
Cuprins la N-Taluz Deal
Fabrica de creta- VTaluz Deal malul CDMN
si E- Plantatii Vie SCVV
Murfatlar,Extravilan-S-E
langa Ferma 4, str. Muzeului,fn

Murfatlar, Extravilan-Est
Intre: V-Taluz Deal de
creta, E- limita UAT cu
Valul lui Traian si la
S-langa str. Minerului
Murfatlar,Extravilan-Nord
de o parte si alta E siV de
ADUCTIUNEA Canal irigatii

FUNCTIUNEA/
UTILIZAREA
3
ZACAMINT
MINERAL DE
CRETA asimilat ca
teren NP

SUPRAFATA
(Mp)
4
-

OBS.

TEREN
NEPRODUCTIV

-

Extravilan
Supraf=153853,66mp
conform acte, respectiv
Supraf=127238,78mp
conf masuratori

TEREN
NEPRODUCTIV
TEREN
NEPRODUCTIV

-

Extravilan
Supraf=1605,00mp
Extravilan
Supraf=81549,00mp

TEREN
NEPRODUCTIV

-

Extravilan
Supraf=49639,58mp

TEREN
NEPRODUCTIV

-

Extravilan
Supraf=8353,43mp

TEREN
NEPRODUCTIV

-

Extravilan
Supraf=32401,29mp

TEREN
NEPRODUCTIV

-

Extravilan
Supraf=21231,00mp

-

5
Extravilan
Supraf=186550,0mp
Pentru Bilantul
Teritorial

648 de la intrare din UAT
Poarta Alba pana la
Paraul/Valea Siminoc

6

7

8

TEREN
NEPRODUCTIV

Murfatlar, Extravilan, de o

TEREN
NEPRODUCTIV

Murfatlar, Extravilan, de

TEREN
NEPRODUCTIV

Murfatlar, Extravilan, de

parte si alta S si N lanaga Valea
Siminocului pe portiunea dintre
ADUCTIUNEA Canal irigatii
648 si C.D.M.N.

o parte si alta S si N
deParaul /Valea Siminoc in
zona Barajului nr. 15.
o parte si alta S si N de
Paraul/Valea Siminoc in zona
dintre Barajul 14 si 15.

TOTAL SUPRAFATA EXISTENTA–“TN”in EXTRAVILAN MURFATLAR TOTAL GENERAL SUPRAFATA EXISTENTA“TN” in EXTRAVILAN
UAT MURFATLAR
Sursa: Actualizare baza topografica SC Topocad Serv SRL din perioada 2014-2016

397.162,96 mp
397.162,96 mp pe
extravilan UAT
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3.7.3. Bilant teritorial intravilan existent si propus in VATRA Murfatlar si VATRA Siminoc
(cu suprafete corectate conform Actualizare baza topografica avizata /Receptionata de OCPI Constanta
cu Proces Verbal de Receptie Tehnica nr. 581/19.03.2019).

A- Bilant existent si propus in intravilan Trup „M1” VATRA Murfatlar
Existent
Propus
Nr.
Procent%
Crt.
Zone funcţionale
Suprafaţă
Suprafaţă Procent%
din total
intravilan

(ha)
0

1

2

Locuinţe şi funcţiuni complementare
Instituţii şi servicii de interes public
Servicii de interes general
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro-zootehnice
Spaţii verzi/plantate, agrement, sport,
protecţie
7
Gospodărie comunală, cimitire
8
Construcţii tehnico -edilitare
9
Terenuri cu Destinaţie Specială
10 Căi de comunicaţii şi transport din
care:
a rutier
b feroviar
c naval
11 Cursuri de apa/Vai inundabile
12 Terenuri permanent sub ape/ Canale de
irigatii
13 Terenuri neproductive
1
2
3
4
5
6

Total intravilan existent /propus

3

din total
intravilan

(ha)
4

5

131,47
6,40
3,51
51,63
1,16
7,39

33,31
1,62
0,90
13,08
0,29
1,87

130,40
6,40
3,51
60,06
5,39
15,37

32,00
1,57
0,86
14,74
1,32
3,77

4,32
2,82
60,52
113,04

1,09
0,71
15,33
28,64

8,01
2,84
46,36
115,51

1,97
0,70
11,38
28,35

42,64
10,10
60,30
5,70
1,50

10,80
2,56
15,28
1,44
0,38

45,11
10,10
60,30
5,70
1,50

11,07
2,48
14,80
1,40
0,37

5,28

1,34

6,37

1,56

394,74

100,00

407,42

100,00

B- Bilant existent si propus in intravilan Trup „S1”-VATRA Siminoc
Existent
Propus
Nr.
Procent%
Procent%
Crt.
Zone funcţionale
Suprafaţă
Suprafaţă
din total
intravilan

(ha)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Locuinţe şi funcţiuni
complementare
Instituţii şi servicii de interes public
Servicii de interes general
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro-zootehnice
Spaţii verzi/plantate, agrement,
sport, protecţie
Gospodărie comunală, cimitire
Construcţii tehnico -edilitare
Terenuri cu Destinaţie Specială
Căi de comunicaţii şi transport din
care:

2

3
73,66

4
70,27

din total
intravilan

(ha)
5
76,01

70,33

1,02
1,32
0,58
1,62
2,83

0,97
1,26
0,55
1,55
2,70

1,02
1.32
0,58
1,97
2,83

0,94
1,22
0,54
1,82
2,62

1,13
0,17
21,43

1,08
0,16
20,45

1,13
0,17
21,99

1,04
0,16
20,35
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a rutier
b feroviar
c naval
11
Cursuri de apa/Vai inundabile
12
Terenuri permanent sub ape/
Canale de irigatii
13
Terenuri neproductive
Total intravilan existent /propus

21,43
1,06
-

20,45
1,01
-

21,99
1,06
-

20,35
0,98
-

104,82

100,00

108,08

100,00

3.7.3.1. Bilanţ teritorial al suprafetelor de intravilan propuse in UAT Murfatlar:
(cu suprafete corectate conform Actualizare baza topografica Receptionata OCPI cu PV 581/2019)

Bilanţul teritorial al suprafetelor cuprinse in intravilanul UAT propus
Nr Zone funcţionale
Murfatlar Siminoc Trupuri
Crt
izolate
(ha)
(ha)
(ha)
0
1
2
3
4
1

Locuinţe şi funcţiuni complementare

Total
(ha)
5
206,96

Procent
%din total
intravilan
6
36,38

130,40

76,01

0,55

Instituţii şi servicii de interes public

6,40

1,02

0,35

7,77

1,37

3

Servicii de interes general

3,51

1,32

1,01

5,84

1,02

4
5

Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro-zootehnice

60,06
5,39

0,58
1,97

6,31
40,32

66,95
47,68

11,77
8,38

15,37

2,83

-

18,20

3,20

8,01
2,84
46,36
115,51

1,13
0,17
21,99

3,29
-

9,14
6,30
46,36
137,50

1,61
1,11
8,15
24,17

45,11
10,10
60,30
5,70
1,50

21,99
1,06
-

1,61

67,10
10,10
60,30
6,76
3,11

11,80
1,77
10,60
1,18
0,54

6,37

-

-

6,37

1,12

407,42

108,08

53,44

568,94

100,00

2

Spaţii verzi/plantate, agrement, sport,
protecţie
7 Gospodărie comunală, cimitire
8 Construcţii tehnico -edilitare
9 Terenuri cu Destinaţie Specială
10 Căi de comunicaţii şi transport din
care:
a rutier
b feroviar
c naval
11 Cursuri de apa/Vai inundabile
12 Terenuri permanent sub ape/ Canale
de irigatii
13 Terenuri neproductive
6

Total intravilan propus
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3.7.4. - Bilanţul teritorial propus pe UAT Murfatlar:
(cu suprafete corectate conform Actualizare baza topografica Receptionata OCPI cu PV 581/2019)

Bilantul teritorial al suprafetelor cuprinse in limita teritoriului administrativ:
Bilantul
Categorii de folosinta (ha)
teritoriului
Agricol
Neagricol
UATPaduri Ape
Arabil Pasune
Vii/
Cai de comunicatie
Curti Nepro
propus
fanete livezi
constr
. ductiv
drumuri cai
cai

Extravilan
Intravilan
TOTAL
%din total

Total

inclusiv
TDS si
Situri
Istorice

ferate

navig.

74,94
60,30

569,84
415,20

39,72
6,37

2744,39

208,13

1745,94

580,62

29,28

99,90

-

-

-

-

9,87

76,10

4,82
10,10

2744,39

208,13

1745,94

580,62

39,15

167,00

14,92

135,24

985,04

46,09

6097,58
568,94
6666,52

41,17

3,12

26,19

8,71

0,59

2,50

0,22

2,03

14,78

0,69

100

3.8. Masuri in zonele cu riscuri naturale – vezi si Cap. 2.8
Riscul este o estimare matematica a posibilitatii producerii de pierderi umane si materiale pe o
perioada de referinta viitoare si intr-o zona data pentru un tip de dezastru si anume:
Masurile propuse in prezentul capitol vor fi intarite si detaliate in cadrul Regulamentului Local de
Urbanism (RLU)
Legile/ actele normative, Documentele si Avizele avute in vedere la intocmirea acestui capitol;
- Legea nr. 575 din 22-10-2001 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea a V-a – Zone de risc natural”;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completările şi modificările ulterioare;
- O.G. nr. 79/2000 cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 55/2002 privind „Regimul Navigatiei
pe Canalul Dunare – Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia Navodari”.
- H.G. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie
sanitară şi hidrogeologicâ.
- H.G. 1705 din 21- 12 2006, cu modificarile si completarile ulterioare pentru ,,Aprobarea inventarului
centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
- H.G. nr. 382 din 16-04- 2003 pentru aprobarea „Normelor Metodologice privind exigentele minime
de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele cu riscuri
naturale”;
- Datele si informatiile explicative ale Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor
(I.N.H.G.A.), referitor la Hartile de Hazard la inundatii si Hartile de Risc la inundatii pentru aplicarea
Directivei 2007/60/CE, pentru zonele cu risc potențial semnificativ la inundații identificate și raportate
în cadrul primei etape de implementare a Directivei la nivelul fiecarei Administrații Bazinale de Apă,
respectiv la nivelul Administratiei Bazinale de Apa (A.B.A.) „DOBROGEA – LITORAL” din care face
parte si Unitatea Administrativ Teritoriala (U.A.T.) Murfatlar, in extras;
- Datele si informatiile din Avizul Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN
A.C.N.) S.A. nr. 7333 din 31-07-2017, coroborate cu:
- Conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017, aprobate prin:
- Acordul Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/30454 din 24-08-2017;
- Datele din Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 36 din 08-09- 2016 emis de Administraţia Bazinala de
Apa „DOBROGEA - LITORAL" si din Documentatia pentru Obtinerea Avizului de Gospodarire a
Apelor intocmita de catre S.C FLUID DEVELOPMENT S.R.L. dr. Ing. Nicolae Pitu, in extras;
- Date si informatii extrase din Planul de Management al Riscului la Inundatii, de pe site-ul
Administratiei Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral.
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- Studiul Geotehnic pentru Actualizare P.U.G. oras Murfatlar intocmit de catre SC ANA PROIECT
DESIGN SRL, inginer autorizat RUR Ana Gh. Ionescu, in extras;
- Conditiile din Acordul Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/30454 din
24-08-2017,
- Conditiile din Avizul Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.) S.A. nr.
7333 din 31-07- 2017,
- Conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017,
- Date si informatii extrase din Planul de Management al Riscului la Inundatii, de pe site- ul
Administratiei Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral.
- Studiul Geotehnic pentru Actualizare P.U.G. oras Murfatlar intocmit de catre SC ANA PROIECT
DESIGN SRL, inginer autorizat RUR Ana Gh. Ionescu, in extras;
3.8.1. Masuri propuse pentru eliminarea sau diminuarea efectelor in zonele cu riscuri naturale
3.8.1.1. Interdictii/Restrictii de construire in zonele afectate de inundatii periodice
Cursuri de apa pe teritoriul UAT Murfatlar
Canalul Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.) este curs de apa/canal artificial care traverseaza
teritoriul UAT Murfatlar pe o lungime de 5,832 km intre km 20+ 962 si km 26+794 din care 2 km (I,98
km) prin VATRA localitatii Murfatlar si nu prezinta risc de inundare pentru UAT Murfatlar.
In conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2000, cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr.
55/2002 privind „Regimul Navigatiei pe Canalul Dunare – Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia
Navodari, in zona Canalului Navigabil au fost constituite,
Interdictii/Restrictii de construire in zona C.D.M.N. pe teritoriul UAT Murfatlar:
Conform prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.79/ 24.08.2000, asa cum a fost
modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002.(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct.
3.11.9.1., lit. a, alin. 1), paragraf 1.1., pag. 335-336)
- In plus, conform Avizului Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.) S.A.
nr. 7333 din 31-07-2017, coroborat cu conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/26 din
18-05-2017, aprobat prin Acordul Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/
30454 din 24-08-2017, au fost prevazute urmatoarele:
1) pana la 4), vezi prezentare in Cap.3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a, alin.1, paragraf 1.1., pag.335-336;
5)- Prin Acordul nr. 1762/30454 din 24-08-2017, emis de Ministerul Transporturilor- Directia Transport
Naval, cerut de catre CN ACN SA prin aviz si documentatia in baza careia a fost emis acesta, pentru
documentatia Actualizare Plan Urbanistic General (PUG), oras Murfatlar, judetul Constanta, Ministerul
Transporturilor – Directia Transport Naval;
- Aproba din punct de vedere al oportunitatii documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General
(PUG) si Regulament Local de Urbanism (RLU) oras Murfatlar, judetul Constanta – proiect nr. 80/2014,
cu respectarea celor prevazute in documentatia transmisa, precum si a atentionarilor, recomandarilor si
conditiilor cuprinse in documentele emise de CN ACN SA si SC IPTANA SA – in calitatea sa de
proiectant general al (C.D.M.N.);
6)- Prezentul aviz are valabilitate si se va utiliza numai insotit de documentul de aprobare emis de
Ministerul Transporturilor - Directia Transport Naval;
7)- Prezentul aviz nu va fi utilizat la obtinerea avizului Consiliului Local al orasului Murfatlar si a
Avizului Unic al Consiliului Judetean Constanta, daca nu s-a obtinut documentul de aprobare emis de
catre Ministerul Transporturilor - Directia Transport Naval, conform conditionarii nr. 5 de mai sus;
8)- Beneficiarul prezentului aviz va transmite la C.N. A.C.N. S.A., in copie, avizele/ autorizatiile emise
de A.B.A.D.L.Constanta, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Avizul Unic al Consiliului
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Judetean Constanta pentru documentatia ,,Actualizare Plan Urbanistic General (PUG), oras Murfatlar,
judetul Constanta", dupa obtinerea avizului Consiliului Judetean Constanta;
7)- Respectarea documentatiilor de cadastru verificate si receptionate de catre O.C.P.I. Constanta
pentru urmatoarele obiective aflate in concesiunea si administrarea C.N. A.C.N. S.A., situate pe
Teritoriul Administrativ Basarabi: ,,Canalul Dunare- Marea Neagra" (nr.cadastral 1779), „Radioreleu
Basarabi" (nr. cadastral 291) si ,,Drum acces Radiorelu Basarabi (nr. cadastral 10078),
8)- Toate documentatiile care se vor elabora ulterior aprobarii documentatiei ,,Actualizare Plan
Urbanistic General (PUG), oras Murfatlar, judetul Constanta: pentru fazele de proiectare P.U.Z., P.U.D.,
D.T.A.C., PT+CS+DDE, D.T.0.E. si D.T.A.D., si care au legatura directa sau indirecta (vezi Zonele de
siguranta de 10 m si 1,00 m si de protectie de 100 m ale C.D.M.N), cu obiectivele aflate in concesiunea
sau administrarea C.N.A.C. N. S.A., se vor depune spre avizare la C.N. A.C.N. S.A. si spre aprobare la
Ministerul Transporturilor, conform reglementarilor aplicabile in vigoare;
9)- Documentatiile elaborate la fazele mentionate la punctul nr. 8 de mai sus, vor contine toate
elementele (piese scrise/desenate) prevazute in Continutul-cadru conform reglementarilor aplicabile in vigoare;

10)- Realizarea lucrarilor care se vor propune prin documentatiile mentionate la punctul nr.8 de mai sus,
nu trebuie sa aiba impact asupra zonei de protectie si de siguranta a Canalului Navigabil, cat si asupra
teritoriilor aferente C.D.M.N., asupra calitatii apei freatice si asupra calitatii apei din Canalul Navigabil
care este sursa de apa pentru potabilizare pentru localitatile limitrofe.
11)- Totodata, prin realizarea lucrarilor propuse trebuie sa se respecte legislatia in vigoare privind
protectia mediului, protectia apelor, gestionarea colectarii si transportul deseurilor de orice tip.
12)- Daca documentatia in baza careia a fost emis prezentul aviz va suporta modificari se va solicita un
nou aviz de la C.N. A.C.N. S.A.
13)- In situatia in care se constata nerespectarea unei singure conditii precizate mai sus, ne rezervam
dreptul de a va retrage prezentul aviz.
14)- Prezentul aviz favorabil are durata de valabilitate pana la data aprobarii documentatiei „Actualizare
Plan Urbanistic General (PUG), oras Murfatlar, judetul Constanta" de catre Consiliul Judetean Constanta
conform legislatiei aplicabile in vigoare.
Informatiile si conditiile din Acordul Min Transporturilor, Avizul C.N ACN SA si respectiv Avizul
SC IPTANA SA (cu exceptia conditiei de la pct 2 vezi precizare in Avizul CN ACN) sunt preluate si
prezentate si in RLU:
Vai/ Parauri inundabile de pe teritoeriul UAT Murfatlar
Conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederilor H.G. 930/2005 pentru aprobarea “Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară şi hidrogeologicâ” se stabilesc:
Interdictii/Restrictii de construire in zonele de risc la inundare pe Vaile/ Paraurile din UAT Murfatlar:
A)- Interdictii/Restrictii de construire generale, stabilite prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr.36
din 08-09-2016 emis de Administraţia Bazinala de Apa „DOBROGEA - LITORAL", in afara referirilor
la “Programul de dezvoltare al orasului Murfatlar” aprobat de catre Consiliul Local or. Murfatlar, astfel:
1)- pana la pct. 4)-, interdictiile/restrictiile sunt preluate/prezentate in Cap. 3.11., Art. 3.11.9.,
pct.3.11.9.1., lit. a, alin. 2), paragraf 2.1., pag. 336-337 ;
5)- Bunurile din administrarea Administraţiei Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral situate pe raza oraşului
Murfatlar vor fi reprezentate în anexele Planului Urbanistic General al localitatii, astfel încât dezvoltarea
edilitar - rurală a comunei să se facă nestingherit, dar cu respectarea proprietăţii publice a statului.
(Vezi Plansele 1, 3.1., 3.2., 5.1. , 5.2., 1.b.1. si 1.b.2. anexa la Actualizare PUG).
6)- pana la pct. 13), interdictiile/restrictiile sunt preluate/prezentate in continuare tot in Cap. 3.11.,
Art.3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a, alin. 2, paragraf 2.1., pag. 336-337;
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B)- Interdictii/Restrictii de construire specifice pentru fiecare Vale/Parau in parte;
Valea Seaca/ Paraul Valea Seaca (denumit in PUG „Canalul Pluvial Valea Seaca”), fara debit
permanent, desi pe teritoriul orasului Murfatlar nu prezinta risc de inundare pe torenti totusi din
prudenta, este propus(a)/incadrat(a) intr-un grad de risc redus, pana la implementarea proiectului
A.B.A. Dobrogea – Litoral, „Lucrări de aparare împotriva inundaţiilor in Bazinul Hidrografic Valea Seaca”,
determinat de starea tehnica a Canalului Pluvial Valea Seaca, avand sectiunea trapezoidala deteriorata si
aproape colmatata. Conform Anexei nr. 2, lit „a” din Legea Apelor nr 107/1996, se vor respecta urmatoarele:
- Latimea zonei de protectie pentru Valea Seaca/Paraul Valea Seaca/Canalul Pluvial Valea Seaca
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.4.-III, lit. a, alin. 1), paragraf 1.1., pag. 299)
Pentru orice fel de lucrare/interventie prevazuta in zona de protectie a sectorului din albia Valea
Seaca/Paraul Valea Seaca ce traverseaza UAT Murfatlar, se vor respecta conditiile generale prevazute mai
sus in Avizul nr. 36 din 08-09- 2016, emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral.
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a, alin. 2), paragraf 2.2., pag. 337-338).
Zonele inventariate si delimitate pe firul Valea Seaca/Paraul Valea Seaca/Canalul Pluvial Valea
Seaca, pot fi vazute pe Plansele ajutatoare, respectiv pe: Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN
TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE cu Relief” si Plansa 1.b.2
“INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE fara Relief”
aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, extrase din Hartile de Hazard la inundatii si Hartile de
Risc la inundatii, I.N.H.G.A.
Valea/Paraul Serpelea fără a avea debit permanent, prezinta risc redus de inundare pe
torenti, in special pentru terenurile agricole, Padurea Murfatlar si terenurile M.Ap.N. din Padurea
Murfatlar (vezi Cazarma 458, Cazarma 1385). Conform Anexei nr. 2, lit „a” din Legea Apelor nr
107/1996 se vor respecta urmatoarele:”
- Latimea zonei de protectie pentru Valea/ Paraul Serpelea (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.4.-III,
lit. a, alin. 1), paragraf 1.2., pag. 299-300)
Pentru orice fel de lucrare/interventie prevazuta in zona de protectie a sectorului din albia
Valea/Paraul Serpelea ce traverseaza UAT Murfatlar, se vor respecta conditiile generale prevazute mai sus
in Avizul nr. 36 din 08-09-2016, emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral (vezi
Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a, alin. 2), paragraf 2.2, pag. 337-338).
Zonele inventariate si delimitate pe firul Vaii Serpelea, pot fi vazute pe Plansele ajutatore,
respectiv pe: Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la
INUNDARE cu Relief” si Plansa 1.b.2 “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE
RISC la INUNDARE fara Relief” aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, extrase din Hartile de
Hazard la inundatii si Hartile de Risc la inundatii, I.N.H.G.A.
Derogare pentru (zona hasurata cu albastru) Zona inundabila din capatul Vaii Serpelea din
vecinatatea Deversorului unde a fost largita Albia vaii Serpelea si construit Deversorul de al km 23+ 369
al Canalului Navigabil, din zona strazilor: Ciocarliei (partea de sud de la str. Nicolae Iorga), Junimii,
Fantanitei (partea de sud de la str. Nicolae Iorga), Intrarea Fantanitei si Deversorului, considerata initial
ca suprafata afectata de inundatii, deoarece prin implementarea Proiectului nr. 1724/2014 – „Reabilitare
si Modernizare 26 strazi din orasul Murfatlar, jud. Constanta”, autorizat cu Autorizatia nr 07 din 08-032016 s-a rezolvat si problema preluarii/colectarii, canalizarii si evacuarii apelor pluviale din zona
respectiva in albia largita a Vaii Serpelea. (vezi Cap. 3.11., Art.3.11.5, pct.3.11.5.4.-III, lit. a, alin. 1,pag.299-300).
Valea/ Paraul Siminoc fără a avea debit permanent, prezinta risc de inundare pe torenti, pe
partea din intravilanul satului Siminoc iar limita zonei inundabile este in zona hasurata cu albastru
(vezi hasura cu albastru ca zone inundabile pe: Plansa 2.2 si Plansa 3.2), incepand de la intrare prin SudVest, prin curti (gradini) si eventualele anexe ale proprietarilor situati pe stanga si dreapta Vaii, in zona
albiei minora, pe strada Izvor, Drumul comunal DC 27, Podetul de la km 4+ 265 al DC27, pe firul
natural/neamenajat al Vaii pana la iesirea in extravialnul satului, la Barajul de acumulare nr. 13.
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.4.-III, lit. a, alin. 1), paragraf. 1.3., pag. 300)
227

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
Pe toata latimea zonei hasurate se va interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire
cu obtinerea obligatorie a avizului de Gospodarirea Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa
Dobrogea – Litoral pana la regularizarea cursului de apa pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi
Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a, alin. 2), paragraf 2.2, pag. 337-338).
Zonele cu risc de inundabillitate (hasurate cu albastru) pot fi vazute pe: Plansa 2.2. SITUATIA
EXISTENTA- ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI-SIMINOC si Plansa 3.2 REGLEMENTARI
URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC.
Conform Anexei nr. 2, lit „a” din Legea Apelor nr 107/1996” se vor respecta urmatoarele:
- Latimea zonei de protectie pentru Valea/Paraul Siminoc (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5, pct. 3.11.5.4.-III,
lit. a, alin. 1), paragraf 1.3., pag. 300)
Pentru orice fel de lucrare/interventie prevazuta in zona de protectie a sectorului din albia Vaii/Paraului
Siminoc ce traverseaza UAT Murfatlar, se vor respecta conditiile generale prevazute mai sus in Avizul nr.36
din 08-09- 2016, emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral. (vezi Cap. 3.11., Art.
3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a, alin. 2), paragraf 2.2, pag. 337-338).
Zonele inventariate si delimitate pe firul Vaii Serpelea pot fi vazute pe Plansele ajutatore, respectiv pe:
Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE cu
Relief” si Plansa 1.b.2 “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la
INUNDARE fara Relief” aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, extrase din Hartile de Hazard
la inundatii si Hartile de Risc la inundatii, I.N.H.G.A.
Valea Basarabi fără a avea debit permanent, prezinta risc de inundare pe torenti, pe partea din
intravilanul orasului Murfatlar pe zona imobilelor situate intre strada Alexandru Ioan Cuza si Nicolae
Balcescu pana la intersectia acestora cu DN 3. Conform prevederilor din Actualizare PUG limita zonei
inundabile (hasura cu albastru ca zone inundabile) (vezi Cap.3.11., Art 3.11.5, pct. 3.11.5.4.-III, lit. a, alin.
1), paragraf 1.4., pag. 300)

Pe toata latimea zonei hasurate se va interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire
cu obtinerea obligatorie a avizului de Gospodarirea Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa
Dobrogea – Litoral, pana la regularizarea cursului de apa pe baza unui proiect avizat si aprobat legal.
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a, alin. 2), paragraf 2.2., pag. 337-338).
Zonele afectate de inundatii (hasurate cu albastru) pot fi vazute pe: Plansa 2.1 SITUATIA EXISTENTA
– ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI – MURFATLAR si Plansa 3.1 REGLEMENTARI
URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR, aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014
Afluent Valea Siminoc fără a avea debit permanent, prezinta risc redus de inundare pe
torenti, pe partea din intravilanul satului Siminoc pe zona intersectiei strazilor Prunului cu Marului.
Conform prevederilor din Actualizare PUG (vezi hasura cu albastru ca zone inundabile pe: Plansa 2.2 si
Plansa 3.2)
- Pe toata latimea zonei hasurate se va interzice/restrictiona autorizarea lucrarilor de construire cu

obtinerea obligatorie a avizului de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa
Dobrogea – Litoral, pana la regularizarea cursului de apa pe baza unui proiect avizat si aprobat legal.
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a, alin. 2), paragraf 2.2., pag. 337-338).

Zonele afectate de inundatii (hasurate cu albastru) pot fi vazute pe: Plansa 2.2 SITUATIA EXISTENTAZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATI-SIMINOC si Plansa 3.2 REGLEMENTARI
URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC, aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Valea Garbu fără a avea debit permanent, nu prezinta risc de inundare pe torenti, deoarece
este situata in extravilanul orasului si nu afecteaza terenuri sau cladiri. (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct.
3.11.9.1., lit. a, alin. 2), paragraf 2.2., pag. 338).

Lucrări hidrotehnice de atenuare a viiturilor/ Baraje pentru atenuarea viiturilor aflate in administrarea
ABA Dobrogea – Litoral de pe teritoriul UAT Murfatlar
Conform prevederilor Anexei nr. 2 din Legea Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare,
prevederilor H.G. 930/2005 pentru aprobarea “Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară şi hidrogeologica” se stabilesc:
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Interdictii/Restrictii de construire in zonele de risc la inundare cu Lucrări hidrotehnice de atenuare a
viiturilor/ Baraje pentru atenuarea viiturilor din UAT Murfatlar:
A)- Interdictii/Restrictii de construire generale, stabilite prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr.36
din 08-09-2016 emis de Administraţia Bazinala de Apa „DOBROGEA - LITORAL" (vezi mai sus la
punctul Vai/ Parauri inundabile) (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. b, alin. 1), pag.338.
B)- Interdictii/Restrictii de construire specifice Lucrări hidrotehnice de atenuare a viiturilor/ Baraje
Baraj Siminoc 16, NR.MF. 64148, in lungime de 363,13 m, suprafaţa ocupata 16000 mp, curs de
apa parau Serpelea; (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. b, alin. 2), paragraf “a”, pag. 338).
Conform Anexei nr. 2, lit „f” din Legea Apelor nr 107/1996” se vor respecta urmatoarele:
- Latimea zonei de protectie pentru Baraj Siminoc 16 si lucrari - anexe, (vezi Cap.3.11., Art 3.11.5, pct.
3.11.5.4.-III, lit. b, alin. 1), paragraf 1.1., pag. 301)
Canton Basarabi 9, NR MF.65070, suprafaţa teren 3041 mp, suprafaţa constructie 141,66 mp,
deserveste din punct de vedere al gospodăririi apelor toate bunurile enumerate la punctele anterioare
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. b, alin. 2), paragraf “b”, pag. 338).
Baraj Siminoc 13, NR.MF. 64146, in lungime de 373,90 m, suprafaţa ocupata 22407 mp, curs de
apa parau Siminoc; (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. b, alin. 2), paragraf “c”, pag. 338).
Conform Anexei nr. 2, lit „f” din Legea Apelor nr 107/1996” se vor respecta urmatoarele:
- Latimea zonei de protectie pentru Baraj Siminoc13, (vezi Cap.3.11.,Art 3.11.5, pct.3.11.5.4.-III, lit b,
alin. 1, paragraf 1.3., pag. 301)
Baraj Siminoc 14, NR.MF. 64141, in lungime de 245,60 m, suprafaţa ocupata 19800 mp, curs de
apa parau Siminoc; (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. b, alin. 2), paragraf “d”, pag. 338).
Conform Anexei nr. 2, lit „f” din Legea Apelor nr 107/1996” se vor respecta urmatoarele:
- Latimea zonei de protectie pentru Baraj Siminoc 16, si lucrari - anexe, (vezi Cap.3.11., Art 3.11.5,
pct. 3.11.5.4.-III, lit. b, alin. 1), paragraf 1.4., pag. 301)
Baraj Siminoc 15, NR.MF. 64147, in lungime de 137,64 m, suprafaţa ocupata 7900 mp, curs de apa
parau Siminoc; (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. b, alin. 2), paragraf “e”, pag. 338).
Conform Anexei nr. 2, lit „f” din Legea Apelor nr 107/1996” se vor respecta urmatoarele:
- Latimea zonei de protectie pentru Baraj Siminoc 16, si lucrari - anexe, (vezi Cap.3.11., Art 3.11.5, pct.
3.11.5.4.-III, lit. b, alin. 1), paragraf 1.5., pag. 301)
3.8.1.2.Interdictii/Restrictii privind Construibilitatea terenurilor si conditiile de fundare a constructiilor
Interdictii/Restrictii privind Costruibilitatea terenurilor si conditiile de fundare a constructiilor pentru UAT
Murfatlar:
Conform prevederilor Studiului Geotehnic intocmit de catre SC ANA PROIECT DESIGN SRL,
A)- Interdictii/Restrictii de construire generale avand in vedere Zonarea Seismica
Din punct de vedere seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata.
Din punct de vedere al zonarii teritoriului Romaniei in termenii de valori de vârf ale acceleraţiei
terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 ani, localitatea
Murfatlar conform P100/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g şi o perioadă de control
Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns (vezi Studiul Geotehnic intocmit pentru Actualizare PUG oras
Murfatlar) (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.2., lit. a, alin. 1), pag. 339).
B)- Interdictii/Restrictii de construire avand in vedere Factori de Risc Geotehnic
Dupa Normativ NP 074 – 2014 pentru stabilirea categoriei geotehnice a amplasamentului s-au
analizat : (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.2., lit. a, alin. 2), pag. 339).
C)- Interdictii/Restrictii de construire functie de Conditiile estimative de fundare:
Avand în vedere:
- succesiunea litologica evidentiata prin lucrarile de cercetare;
- caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor ce constituie zona de influenţă a fundatiilor;
- categoria geotehnică a amplasamentului
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Pentru extinderea intravilanului celor doua localitati Murfatlar si Siminoc, se recomanda (vezi Cap.
3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.2., lit. a, alin. 3), pag. 339-340).
D)- Interdictii/Restrictii de construire avand in vedere Riscul la Cutremure si Alunecari de teren
pentru UAT Murfatlar
Incadrarea in zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei pe care se gaseste UAT
Murfatlar se face in conformitate cu Legea nr. 575/noiembrie 2001, privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului National (PATN) – Sectiunea a V-a: Zone de Risc Natural: in care in Anexa nr.
3, Tabelul cu, Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane amplasate in zone pentru care intensitatea
seismica, echivalenta pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului romaniei,
este minimum VII (EXPRIMATA IN GRADE MSK), pentru judetul Constanta, “Intensitatea seismica
exprimata in grade MSK”, UAT Murfatlar (fost Basarabi) este trecuta la gradul VII de intensitate
seismica, iar in Anexa nr.5, Tabelul cu, Unitati Administrativ – Teritoriale Afectate de Alunecari de
Teren pentru judetul Constanta, UAT Murfatlar (fost Basarabi) nu este trecuta cu “Potential de
producere a alunecarilor” nici de Tipul primara si nici de Tipul reactiva. (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9.,
pct. 3.11.9.2., lit. a, alin. 4), pag. 340).
Cutremurele de pamant: zona de intensitate seismica pe scara MSK este de 7 in zona studiata cu
o revenire de cca. 50 ani. (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.2., lit. a, alin. 4), pag 340).
Alunecarile de teren: aria studiata, UAT Murfatlar, se incadreaza in zona fara potential de
producere a alunecarilor de teren.
3.8.2. Promovare Proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc in Zonele de risc
3.8.2.1. Lucrări hidrotehnice si de aparare împotriva inundaţiilor
1. Amenajarea Vaii Murfatlar (fost Basarabi), pentru protectia împotrivă inundatiilor pe sectorul ce strabate
localitatea pana la deversorul existent pe malul stang al Canalului Dunăre- Marea Neagra km 23+ 169;
2. Amenajarea Vaii Siminoc si a afluentului acesteia pe sectorul ce strabate localitatea
3. Amenajare Valea Seacă prin Proiectul privind „Lucrări de aparare împotriva inundaţiilor in Bazinul
Hidrografic Valea Seaca, jud. Constanta”, care se desfasoara pe teritoriul a doua localitati- com. Valul lui
Traian si oraşul Murfatlar, pe toata partea de sud a intravilanului localitătii Murfatlar, pe o lungime de
aproape 3,111 km pana la varsarea in deversorul de la km 23+ 169, mal stang al C.D.M.N.
3.8.2.2. Lucrari edilitare pentru imbunatatirea Construibilitatii si conditiilor de fundare a constructiilor
1. Executarea unor puţuri de apa pentru irigarea unor suprafeţe care nu dispun de resurese suficiente din
sistemul public cum este cazul Stadionului oraşului Murfatlar si chiar al unor parcuri sau grădini izolate.
2. Lucrări pentru infiintare/extindere alimentari cu apa si canalizare urmare a extinderii intravilanelor
oraşului Murfatlar si satului Siminoc (vezi propuneri proiecte de la Cap 3.9 Dezvoltarea echiparii Edilitare):
3. Reabilitarea si modernizarea sitemului de alimentare cu apa si canalizare in trupurile alipite sio trupurile
izolate aferente localitatilor Murfatlar si Siminoc. (vezi propunerile de la Cap 3.9 Dezvoltarea echiparii Edilitare)
3.8.2.3. Lucrari pentru imbunatatirea calitatii mediului (aer, apa, sol)
1. Infiintari de noi surse de apa si/sau propuneri de noi de staţii de epurare sau de staţii de preepurare a
apelor industriale. (vezi propuneri proiecte de la Cap 3.9 Dezvoltarea echiparii Edilitare)
2. Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate prin
construirea unei staţii de colectare selectivă şi/sau transfer a deşeurilor provenite din oraşul Murfatlar.
3. Amenajarea unei plantaţiii cu rol de agrementare pe terenul din zona Parcului Fotovoltaic si dupa caz, pe
terenul rămas după închiderea gropii de deşeuri a oraşului în vederea reducerii factorilor de poluare a mediului.
3.8.3. Prioritati de interventie imediata a proiectelor pentru eliminarea cauzelor ce le produc in zonele de risc
3.8.3.1. Lucrări hidrotehnice si de aparare împotriva inundaţiilor (vezi Tabel la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
1 Amenajarea Vaii Murfatlar (fost Basarabi), pentru protectia împotrivă inundatiilor pe sectorul ce strabate
localitatea pana la deversorul existent pe malul stang al Canalului Dunăre- Marea Neagra km 23+ 169;
2 Amenajarea Vaii Siminoc si a afluentului acesteia pe sectorul ce strabate localitatea
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3.8.3.2. Lucrari edilitare pentru imbunatatirea Construibilitatii si conditiilor de fundare a constructiilor
1. Lucrări pentru infiintare/extindere alimentari cu apa si canalizare urmare a extinderii intravilanelor
oraşului Murfatlar si satului Siminoc (vezi Tabel cu propuneri investitii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
2. Reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in trupurile alipite si trupurile
izolate aferente localitatilor Murfatlar si Siminoc. (vezi Tabel cu propuneri investitii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
3.8.3.3. Lucrari pentru imbunatatirea calitatii mediului (aer, apa, sol)
1. Infiintari de noi surse de apa si/sau propuneri de noi de staţii de epurare sau de staţii de preepurare a
apelor industriale. (vezi Tabel cu propuneri investitii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
2. Amenajarea unei plantaţiii cu rol de agrementare pe terenul din zona Parcului Fotovoltaic si dupa caz, pe
terenul rămas după închiderea gropii de deşeuri a oraşului în vederea reducerii factorilor de poluare a mediului.

3.9. Dezvoltarea echiparii edilitare

vezi si Cap. 2.9.
In cadrul Capitolului Dezvoltarea echiparii edilitare s-au avut in vedere urmatoarele documente si avize:
- STUDIU de Fundamentare INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA pentru Actualizare PUG oras
Murfatlar intocmit de catre S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L,
- AVIZ DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA Constanta nr. 473R/ 19.04.2016.
- Aviz ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA “DOBROGEA – LITORAL”nr. 36 din 08-09- 2016 si
“DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A
APELOR” pentru Actualizare PUG oras Murfatlar intocmita de catre SC FLUID DEVELOPMENT SRL
- AVIZUL S.C. RAJA S.A. nr. 60/2069 din 25-04-20016 cu valabilitatea mentinuta prin Adresa
70/28210/02-04-2020 si completarile transmise cu Adresele nr. 74889/21.09.2017 si nr. 4195/16.01.2018,
- AVIZUL S.C. ENEL Distributie Dobrogea SA nr. 157478104 din 27-04-2020 ca si completarile/
confirmarile transmise cu Adresa S.C. E-DISTRIBUTIE SA nr. 205791 din 15-03-2018
- AVIZUL TRANSELECTRICA – Sucursala de Transport Constanta nr. 9121 din 27-07-2016,
- AVIZUL SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A. nr. 1447/22.09.2017,
- AVIZUL SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE (“STS”) nr. 13526 din 08-04-2020,
- AVIZUL SC ORANGE ROMANIA SA nr. 1339/1312 din 28-04-2016 si conditiile stabilite de catre
S.C. PROTELCO S.A. sub nr. 1339/727 din 28-04-2016 la Avizul nr. 1339 din 07-04-2016 al S.C.
ORANGE ROMANIA SA,
- AVIZUL SC RCS&RDS S.A. nr . 2841 din 06-04-2020,
- AVIZ SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” SA
MEDIAS nr. 21282/642 din 19-05-2016 cu valabilitatea prelungita prin adresa 17133/19.03.2020,
- AVIZ SC PETROTRANS S.A. Ploiesti nr. 086/09.05.2016,
- AVIZ SC CONPET S.A. nr. 12360/01.04.2020.
3.9.1 Gospodărirea apelor
3.9.1.1. Lucrari hidrotehnice si de aparare impotriva inundatiilor propuse:

1-Amenajarea Vai Basarabi), pentru protectia impotriva inundatiilor pe sectorul ce strabate localitatea
pana la Deversorul existent pe malul drept al Canalului Dunare Marea Neagra km 23+116;
2 - Amenajarea Vaii Siminoc si a afluentului acesteia pe sectorul ce strabate localitatea
3 - Amenajare Valea Seacă prin Proiectul nr. 75 din mai 2013 privind „Lucrari de aparare impotriva
inundatiilor in Bazinul Hidrografic Valea Seaca, jud. Constanta”, intocmit la comanda A.B.A. Dobrogea
Litoral care se desfasoara pe teritoriul a doua localitati - com. Valul lui Traian si orasul Murfatlar, pe
toata partea de sud a intravilanului localității Murfatlar, pe o lungime de aproape 3,111 km pana la
varsarea in Deversorul de la km 23+ 116 mal stang al C.D.M.N.
4- Executarea unor puturi de apa pentru irigarea unor suprafete care nu dispun de resurse suficiente din
sistemul public cum este cazul Stadionului orasului Murfatlar si chiar al unor parcuri sau gradini izolate.
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3.9.2 Alimentarea cu apă. Vezi si Cap. 2.9.2
3.9.2 1. Imbunatatiri si extinderi ale Capacitatilor/Instalatiilor de alimentare cu apa
Conform Studiului de fundamentare Infrastructura Tehnico- Edilitara pentru Actualizare PUG Murfatlar
- proiect nr. 80/2014 intocmit de catre S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L,
a). Surse de apa
Apele freatice sunt cantonate în depozitele cuaternare din luncile râurilor, dar și în depozite deluvioproluviale, în loess și depozite loessoide și în calcare. Alimentarea orizonturilor acvifere se realizează pe
toată suprafața lor din precipitații (reduse cantitativ) şi din condensarea vaporilor de apă în porii rocilor.
Din orizontul acestor strate acvifere apar izvoare, mai ales la contactul dintre baza versanților și luncile
organismele fluviatile, dar și din depozitele cretacice.
Pentru alinierea la Directiva 98/83 a Comunităţii Europene cu privire la calitatea apei destinate
consumului uman precum şi la Directiva 91/271 a Comunităţii Europene privind tratarea apei uzate
urbane, Ministerul Mediului şi Pădurilor a elaborat Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu).
Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti - referitoare la sectorul de apă sunt în mare măsură în conformitate cu acquis-ul comunitar. Serviciul public de alimentare cu apă,
canalizare şi epurare a apelor uzate este reglementat prin Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului
de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificări şi completări ulterioare.
Cerinţele directivelor europene specifice acestui domeniu sunt transpuse în totalitate în legislatia
românească prin:
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificări şi completări ulterioare.
- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificări şi
completări ulterioare;
- Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificări şi
completări ulterioare;
- Ordin nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare;
- Ordin nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
- Ordin nr. 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei
şi a energiei termice la populatie, instituşii publice şi agenţi economici;
- Ordin nr. 92 din 16 februarie 2007 pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a
consumatorilor, persoanelor fizice, de către operatorii economici prestatori de servicii în cadrul
contractelor preformulate folosite de către aceştia;
Obiectivul principal privind calitatea apei potabile este de a proteja sănătatea oamenilor de efectele
adverse ale contaminării apei destinate consumului uman şi de a asigura că apa destinată consumului
uman este potabilă şi curată.
- Îmbunătăţiri şi extinderi ale capacităţilor instalaţiilor de alimentare cu apă (surse de apă, staţii de
tratare, reţea de distribuţie) potrivit noilor dezvoltări propuse pentru localităţi şi teritoriu;
- Modificări parţiale de trasee ale reţelei de distribuţie existente, impuse de noile propuneri urbanistice;
Referitor la Sursele de apa din intravilanul si extravilanul U.A.T. Murfatlar, propus prin Actualizare
PUG oras Murfatlar cu satul component Siminoc si majoritatea Trupurilor izolate aferente beneficiaza
de sistem de alimentare cu apa din: Sursa Basarabi I, Sursa Basarabi II si Sursa Siminoc.
Conform prevederilor din HG 930/2005 pentru “Aprobarea Normelor privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara” si Studiului hidrogeologic efectuat de I.N.H.G.A. ptr. SC RAJA S.A.,
transmis cu Avizul nr. 60/2069 din 25-04-20016 mentinut prin Adresa 70/28210/ 02-04-2020 si completarile
din Adresele nr. 74889/21.09.2017 si nr. 4195/16.01.2018, au fost constituite limite zone de protectie si anume:

Pentru imbunatatirea calitatii apei potabile din sursele de apa prin protejarea acestora impotriva
oricaror infestari provocate sau accidentale se impune respectarea limitelor zonelor de protectie sanitara
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si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie apa potabila SC RAJA SA, pentru orice fel
de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie a Surselor de apa subteramna
dupa cum urmeaza:
- Zonele de Protectie Sanitara pentru Sursele de Apa,
(vezi Cap. 3.11, Art.3.11.5., pct. 3.11.5.3.- I, lit. a, alin. 1), pag. 281)
b). Rezervoare inmagazinare/Staii Pompare/Instalatii Tratare
Referitor la Rezervoare inmagazinare/Staii Pompare/Instalatii Tratare din intravilan UAT
Murfatlar propus prin Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Pentru imbunatatirea calitatii apei potabiloe din Rezervoare de inmagazinare, Statii de Pompare
si Instalatiile de Tratare prin protejarea acestora impotriva oricaror infestari provocate sau accidentale se
impune respectarea limitelor zonelor de protectie sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului
de distributie apa potabila SC RAJA SA pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la
limita sau in zona de protectie a Rezervoarelor de apa, statiilor de pompare apa potabila si Instalatiilor
de tratare apa potabila, dupa cum urmeaza:
- Zonele de Protectie Sanitara pentru Rezervoare inmagazinare/Staii Pompare/Instalatii Tratare,
(vezi Cap. 3.11, Art.3.11.5., pct. 3.11.5.3.- I, lit. a, alin. 2), pag. 281-282)
c). Aductiuni de apa
Referitor la Aductiuni de apa ce traverseaza sau exista in UAT Murfatlar propus prin Actualizare
PUG – proiect nr. 80/2014.
Pentru imbunatatirea calitatii apei potabile din Aductiunile de apa prin protejarea acestora
impotriva oricaror infestari provocate sau accidentale se impune respectarea limitelor zonelor de
protectie sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie apa potabila SC RAJA SA
pentru orice fel de interventie/lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie a Conductelor
de aductiune apa subteramna, dupa cum urmeaza:
- Zonele de Protectie Sanitara Aductiuni de apa, (vezi Cap. 3.11, Art.3.11.5., pct. 3.11.5.3.- I, lit. a, alin.
3), pag. 282)
d). Retelele de distributie apa potabila
Referitor la Retelele de distributie apa potabila din (VATRA M1) + (TRUPURILE IZOLATE M2÷M25)
din (VATRA S1) + (TRUPURILE IZOLATE S2÷S11) aferente intravilanului propus pentru U.A.T.
Murfatlar conform Actualizare PUG,
Pentru imbunatatirea calitatii apei potabile din Retelele de distributie apa prin protejarea acestora
impotriva oricaror infestari provocate sau accidentale se impune respectarea limitelor zonelor de
protectie sanitara si obtinerea avizului Operatorului de furnizare apa potabila SC RAJA SA pentru orice
fel de interventie/lucrare care urmeaza a se va executa la limita sau in zona de protectie a conductelor de
distributie apa potabila, dupa cum urmeaza:
- Zonele de Protectie Sanitara pentru Retelele de distributie apa potabila din intravilan UATMurfatlar,
(vezi Cap. 3.11, Art.3.11.5., pct. 3.11.5.3.- I, lit. a, alin. 4), pag. 282)
e). BREVIAR DE CALCUL DISTRIBUTIE APA
1). Oras Murfatlar
Necesarul de apa calculat pentru populatia orasului Murfatlar (estimare la nivelul anului 2022)
1.1.Consumatori - Oras Murfatlar
1.1.1.Populatie - 10792 locuitori
1.1.2.Animale
Se propune pentru dezvoltarea orasului Murfatlar la nivelul anului 2022 următoarele categorii de
animale :
bovine:
253 capete
ovine:
2.390 capete
porcine:
651 capete
păsări: 34 976 capete
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Consumuri specifice:
- populatie: q1 = 120 l/loc.zi ;
animale :
bovine:
70 l/ cap;
ovine:
10 l/ cap;
porcine:
30 l/ cap;
păsări:
0,35 l/cap
Coeficienti:
Kp = 1,45 (Coeficient de pierderi in reteaua de distributie );
Ks = 1,05 (Coeficient pentru acoperirea nececesarului de apa pentru funct folosintele tehnologice ale
Sistemului de alimentare cu apa);
Calculul Necesarului de Apa (conform STAS 1343/1 – 2006)
Populatie si Animale raportate la anul 2022-oras Murfatlar
1.2. Debitul Mediu Zilnic
l
Qmed zi = ------------- x Kp x Ks x Ni x qsp
1000

[mc/zi ]

Ni – numarul de utilizatori
qsp – debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti, conform STAS 1343/1-2006, pct 4.3.1. tab. 1,
pentru zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea
individuala a apei calde
→ qsp = 100 ….. 120 l/om, zi
Kp – coeficientul care reprezinta suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de apa in
obiectele sistemului de alimentare cu apa pana la bransamentele utilizatorilor ; Conf. datelor din Master
Plan Kp = 1,45
Ks – coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu apa;
Ks = 1,05
-populatie oras Murfatlar
10 792 loc x 120 l/om zi x 1,45 x 1,05
Qmed zi = --------------------------------------------- = 1971,69 mc/zi = 22,82 l/s
1000
-animale- conform STAS 1343-1/2006
Qmed zi = 1/1000 ( 253 x70 + 2390 x10 + 651 x 30 + 34976 x 0,35) = 73,38mc/zi=0.849 l/s
TOTAL Qmed zi = 1971,69 mc/zi + 73,38 mc/zi = 2045,07 mc/zi = 23,66 l/s
1.3. Debitul Maxim Zilnic
Q max zi = Q med zi x K zi
[mc/zi ]
Kzi – coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic fata de
medie, adimensional, conform STAS 1343/1-2006 , pct 4.3.1. tab. 1,
→ Kzi = 1,30 (populatie) ; Kzi = 1,1 (animale)
-populatie
Ni x qsp x Kp x Ks xKzi
Qmax zi = ------------------------------ = Qmed zi x Kzi
1000
Kzi = 1,3 (conform STAS 1343/1-2006, tab.1)
Qmax zi = 2045,07 mc/zi x 1,3 = 2563,19 mc/zi = 29,66 l/s
-animale
Q max zi = 73,38 mc/zi x 1,1 = 80,71 mc/zi =0,93 l/s
TOTAL Qmax zi = 2563,19 mc/zi + 80,71 mc/zi = 2643,90mc/zi = 30,60 l/s
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1.4. Debitul Maxim Orar
Qmax zi
Q max orar = ----------------- x Ko
[ mc/h]
24
Ko – coeficient de variatie orara care se stabileste pentru fiecare tip de necesar de apa, se determina
functie de numarul de locuitori din fiecare zona de presiune a retelei, conform STAS 1343/1-2006, pct
5.2. tab. 3
→ Ko = 2,50
-populatie
Q max zi
Q max orar =------------------- x Ko
24
2643,90 mc/zi
Q max orar = ----------------- x 2,5 = 275,40 mc/h = 76,50 l/s
24

-animale
80,71 mc/zi
Q max orar = ----------------- x 2,5 = 8,40 mc/h = 2,33 l/s
24
TOTAL Qmax orar = 275,40 mc/h + 8,40 mc/h = 283,80 mc/h = 78,83 l/s
2). Satul Siminoc
Necesarul de apa calculat pentru populatia satului Siminoc (la nivelul anului 2022)
2.1. Consumatori - Oras Murfatlar
2.1.1.Populatie - 1400 locuitori
2.1.2.Animale
Se propune pentru dezvoltarea orasului Murfatlar la nivelul anului 2022 următoarele categorii de
animale:
bovine:
64 capete
ovine:
598 capete
porcine: 164 capete
păsări:
8744 capete
Consumuri specifice:
- populatie: q1 = 120 l/loc.zi ;
- animale :
bovine:
70 l/ cap;
ovine:
10 l/ cap;
porcine:
30 l/ cap;
păsări:
0,35 l/ cap
Coeficienti:
Kp = 1,45 (Coeficient de pierderi in reteaua de distributie);
Ks = 1,05 (Coeficient pentru acoperirea nececesarului de apa pentru funct. folosintele tehnologice ale
Sistemului de alimentare cu apa);
Calculul Necesarului de Apa (conform STAS 1343/1 – 2006)
Populatie si Animale raportate la anul 2022 - sat Siminoc
2.2. Debitul Mediu Zilnic
1
Qmed zi = ------------- x Kp x Ks x Ni x qsp
[mc/zi ]
1000
Ni – numarul de utilizatori
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qsp – debit specific de apa pentru nevoi gospodaresti, conform STAS 1343/1-2006, pct 4.3.1. tab. 1,
pentru zone cu gospodarii avand instalatii interioare de apa rece, calda si canalizare, cu prepararea
individuala a apei calde
→ qsp = 100 ….. 120 l/om, zi
Kp – coeficientul care reprezinta suplimentarea cantitatilor de apa pentru acoperirea pierderilor de apa
in obiectele sistemului de alimentare cu apa pana la bransamentele utilizatorilor; Conf. datelor din
Master Plan Kp = 1,45
Ks – coeficientul de servitute pentru acoperirea necesitatilor proprii ale sistemului de alimentare cu apa;
Ks = 1,05
1400 loc x 120 l/om zi x 1,45 x 1,05
Qmed zi = --------------------------------------------- = 255,78 mc/zi = 2,96 l/s
1000
-animale- conform STAS 1343-1/2006
Qmed zi = 1/1000 ( 64 x70 + 598x 10 + 164 x 30 + 8744 x 0,35) = 18,442 mc/zi=0,213 l/s
TOTAL Qmed zi = 255,78 mc/zi + 18,44 mc/zi = 274,22 mc/zi = 3,17 l/s
2.3. Debitul Maxim Zilnic
Q max zi = Q med zi x K zi
[mc/zi ]
Kzi – coeficient de variatie zilnica; se exprima sub forma abaterii valorii consumului zilnic fata de
medie, adimensional, conform STAS 1343/1-2006 , pct 4.3.1. tab. 1,
→ Kzi = 1,30 (populatie) ; Kzi = 1,1 (animale)
-populatie
Ni x qsp x Kp x Ks xKzi
Qmax zi = ------------------------------ = Qmed zi x Kzi
1000
Kzi = 1,3 (conform STAS 1343/1-2006, tab.1)
Qmax zi = 255,78 mc/zi x 1,3 = 332,51 mc/zi = 3,84 l/s
-animale
Qmax zi = 18,44 mc/zi x 1,1 = 20,28 mc/zi =0,23 l/s
TOTAL Qmax zi = 332,51 mc/zi + 20,28 mc/zi = 352,79 mc/zi = 4,08 l/s
2.4. Debitul Maxim Orar
Qmax zi
Q max orar = ----------------- x Ko
[ mc/h]
24
Ko – coeficient de variatie orara care se stabileste pentru fiecare tip de necesar de apa, se determina
functie de numarul de locuitori din fiecare zona de presiune a retelei; conform STAS 1343/1-2006, pct
5.2. tab. 3
→ Ko = 2,50
-populatie
Qmax zi
Q max orar =------------------- x Ko
24
352,79 mc/zi
Q max orar = ----------------- x 2,5 = 36,74 mc/h = 10,20 l/s
24

-animale
20,28 mc/zi
Q max orar = ----------------- x 2,5 = 6,95 mc/h = 1,93 l/s
24
TOTAL Qmax orar = 36,74 mc/h +6,95 mc/h = 43,69 mc/h=12,13 l/s
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3.9.2.2 Dezvoltari propuse pentru alimentari cu apa in localitatile Murfatlar, Siminoc si UAT Murfatlar
Urmare a anlizei critice de la Cap 2.9., pct. 2.9.3.5, pag. 118, privind situatia existenta/disfunctionalitati
constatate la retelele hidro-edilitare se impun dezvoltari ale retelelor de alimentare cu apa, astfel:
a). Surse de apa subterana
1)- Proiect de dezvoltare privind Infiintare Sursa proprie pentru alimentare cu apa potabila TRUP
IZOLAT S3 – FABRICA NUTRETURI SI FERMA conform PUZ – proiect nr. 20/2006,, prin
realizarea unui put forat de adancime ce va fi echipat cu o pompa submersibila. Proiectul de foraj se
intocmeste in baza unui studiu hidrogeologic si al Referatului de expertizare intocmit de Institutul
National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor si Avizul Administratiei Nationale Apele Romane
Directia Apelor „Dobrogea Litoral” Constanta.
Putul forat va avea o adancime de 100 m protejat de o cabina subterana. In aceasta cabina subterana se
vor monta instalatiile hidraulice de pe conducta de refulare a pompei submersibile. Forajul se va echipa
cu cate o pompa - submersibila din otel inoxidabil.
TRUPUL IZOLAT „S3”- FABRICĂ NUTREȚURI SI FERMA AVICOLA introdus in intravilan
conform PUZ – proiect nr. 20/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (B2)
PENTRU ABATOR PASARI, FABRICA NUTRETURI, DEPOZITE, LOCUINTA DE SERVICIU SI
HALE CRESTERE PUI, S= 3,3001 Ha nu are sursa de apa si nu este racordat la reteaua de alimentare cu apa.
2)- Proiect privind Mutarea CONDUCTEI „M” PETROTRANS DN 10” de pe traseul actual pe un
alt traseu pentru a nu mai afecta zona de protectie sanitara de regim sever si zona de protectie
hidrologica a Sursei Basarabi I (vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- Sursa Basarabi (Murfatlar) I este traversata in partea de NORD- EST de conducta de transport produse
petroliere apartinand PETROTRANS.
b). Aductiuni de apa subterana
1)- Proiect de dezvoltare privind Reabilitare Aductiunea apa DN 1200 SENTAB, prin sistemul
relining (conducta de FONTA DUCTILA, DN 900 prin conducta SENTAB DN 1200) pe lungime de
1.598 ml si chiar mutarea traseului acesteia, pe unele portiuni, pe un alt traseu pe lungime de 1.552 ml
(vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
Aductiunea subterana DN 1200 mm SENTAB este intr-o stare avansata de degradare si prezinta
multe defectiuni care creeaza disconfort locuitorilor din zona limitrofa. In plus Aductiunea DN 1200
trece pe langa/la limita loturilor proprietate privata introduse in intravilan - Cartierul Rezidential in
suprafata de 13,33 ha. Acest fapt impune restrictii de construire (prin zona de protectie de 10 m) tuturor
proprietarilor de terenuri limitrofe si prezinta riscuri de inundare si afectare a constructiilor acestora, in
cazul producerii unor defectiuni.
2)- Proiect de dezvoltare privind Reabilitare cu schimbare traseu Aductiune apa Dn 400 Fonta in
lungime de L=1.032 ml si mutarea acesteia pe un alt traseu pe lungime de 995 ml cu conducta DN 400
PEHD, de la caminul de pe strada Mihai Eminescu-str. Calea Bucuresti (DN3) paralel si cu
subtraversare DN 3 pana la racordul cu traseul existent al conductei DN 400 FONT, de la limita dintre
UAT Murfatlar si UAT Valul lui Traian.( vezi Tabel prop. de investiţii la Cap. 4.5.,Art. 4.5.3., pag. 361)
Aductiunea subterana DN 400 mm FONTA trece pe sub o parte din loturile proprietate privata din
componenta Cartierului Rezidential de 13,33 ha. Zona de protectie de 10 m de la generatoarea acesteia
aduce mari prejudicii proprietarilor terenurilor in cauza prin interdictia de construire pe care o impune.
Tot Aductiunea subterana DN 400 FONTA trece pe sub o parte din casele construite inainte de 1989
(vezi „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Edilitara- Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare”)
c). Retele de distributie apa potabila
1)- Retelele de distributie apa potabila din orasul Murfatlar sunt in general bune ,dar pe unele strazi
datorita vechimii prezinta defectiuni dese, ceea ce conduce la intreruperi dese in alimentarea cu apa
potabila pentru locuitorii din zonele respective, drept pentru care se fac urmatoarele propuneri:
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2)- Proiect de dezvoltare privind Extindere retea de distributie apa pe unele strazi din localitatea
Murfatlar, cu conducte din PEHD, PE 100, SDR 27.6, PN6, Dn 110 mm pe o lungime Ltotal= 854 m, .
( vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Extindere retea distributie Murfatlar
Nr.
Denumire strada
L (m) Diametru (mm) Material
1
Drum National DN22C (Str. Calea Bucuresti)
663
110
PEHD
2
Nichita Stanescu
191
110
PEHD
Total
854
Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

3)- Proiect de dezvoltare privind Reabilitare retea distributie apa pe unele strazi din localitatea
Murfatlar, cu conducte din PEHD, PE100, SDR27.6, PN6, Dn 110 mm, pe o lungime Ltotal= 2.677 m, .
( vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Reabilitare retea distributie Murfatlar
Denumire strada
L
Diametru
Diametru
(m)
proiectat
Existent
(mm)
(mm/mat.)
Mihail Kogalniceanu
348
110
50/OL
Mihai Eminescu
433
110
100/OL
Calea Dobrogei (DN3)
810
110
100/OL
Alexandru Ioan Cuza
944
110
80/OL
Zona Mircea Eliade-Primarie 142
110
100/OL
110
Total
2677

Nr.
1
2
3
4
5
-

Material
Proiectat

Justificari

PEID
PEID
PEID
PEID
PEID
PEID

Avarii/Pierderi
Avarii/Pierderi
Avarii/Pierderi
Subdimensionata
Avarii/Pierderi
-

Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

• Pe reteaua de distributie s-au prevazut bransamente la consumatori, PEHD, PE100 SDR, PN6, Dn 20
mm (Dn 25mm) pentru case si Dn 40 mm (Dn 32 mm) pentru blocuri P+4E.
• Pe reteaua de distributie apa potabila s-au prevazut camine de vane, camine de aerisire, camine de
golire, camine de monitorizare a presiuni pe strazile DN 3 (Calea Dobrogei), DN 22C (Calea Bucuresti),
Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogalniceanu si Mihai Eminescu si camine de monitorizare a debitului pe
strada DN 3 (Calea Dobrogei).
4)- Proiect de dezvoltare privind Infiintare/Extindere retea de distributie apa in localitatea Murfatlar
CARTIER REZIDENTIAL, PARC FOTOVOLTAIC si FERME AGROZOOTEHNICE si ZONA
INDUSTRIALA Murfatlar cu conducte din PEHD, PN6, Dn 110 mm, pe o lungime Ltotal= 5.164m,
(vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Infiintare /Extindere retea distributie apa Murfatlar
Nr.
1
2
3

Denumire strada/ZONA
Diamantului in CARTIER. REZIDENTIAL
Rubinului in CARTIER. REZIDENTIAL
Prel. Rubinului in CARTIER. REZIDENTIAL

4
5
6
7

Opalului in CARTIER. REZIDENTIAL
Coralului in CARTIER. REZIDENTIAL
Ion Creanga partial in CARTIER. REZIDENTIAL
Cristalelor in CARTIER. REZIDENTIAL

8
9
10

L (m)
441
300
180

Diametru (mm)
110
110
110

Material
PEHD
PEHD
PEHD

302
170
135
330

110
110
110
110

PEHD
PEHD
PEHD
PEHD

Muzeului in PARC FOTOVOLTAIC si FERME

324

110

PEHD

Prel. Muzeului in PARC FOTOVOLTAIC si FERME
Fermelor in PARC FOTOVOLTAIC si FERME

1012
255

110
110

PEHD
PEHD
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11
12

Minerului in ZONA INDUSTRIALA
Industriala 1 in ZONA INDUSTRIALA

820
231

110
110

PEHD
PEHD

13

Industriala 2 in ZONA INDUSTRIALA

664

110

PEHD

-

Total

5164

-

-

Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

Prin propunerea de mai sus se va rezolva lipsa unor retele de alimentare cu apa potabila,
respectiv a retelelor de apa subdimensionate pentru Cartiere/lotizari propuse pentru a fi introduse in
intravilan prin Actualizare PUG. Anume: CARTIERUL REZIDENTIAL si DOTARI 13.33 ha PUZ –
proiect nr. 20/2014; PARCUL TEHNOLOGIC FOTOVOLTAIC SI FERMELE AGROZOOTEHNICE
PUZ – proiect nr. 23/2014; Trupul Izolat S3 – FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA”
introdus in intravilan conform P.U.Z. – proiect nr. 20/2006 pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN
TRUP IZOLAT (B2) PENTRU ABATOR PASARI, FABRICA NUTRETURI, DEPOZITE,
LOCUINTA DE SERVICIU SI HALE CRESTERE PUI; TRUPUL ALIPIT „S5”- LOTIZARI
CANADIAN – conform PUZ – proiect nr. 21/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP
IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT, STATIE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL,
LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL; LOTIZARI INDIVIDUALE SIMINOC ZONELE „B”, „C”,
„D”, si „E” PUD –proiect nr.22/1994 sau retele de apa existente, dar subdimensionate cum sunt cele din
ZONA INDUSTRIALA MURFATLAR, ceea ce conduce la conditii grele de trai pentru locuitorii
respectivi fara racordarea lor la retelele publice de apa-canal dimensionate corect, astfel:
5)- Proiect de dezvoltare privind Infiintare retea de distributie apa TRUP IZOLAT „S3” aferent
localitatii Siminoc cu conducte din PEHD, pe o lungime Ltotal= 420 m, .( vezi Tabel cu propuneri de
investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Nr.
Denumire
L (m)
Diametru (mm)
Material
1
TRUP IZOLAT„S3” FABRICA NUTRETURI si FERMA
420
110
PEHD
Total
420
Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

6)- Proiect de dezvoltare privind Infiintare/Extindere retea de distributie apa in localitatea Siminoc
cu conducte din PEHD, pe o lungime Ltotal=2.363,0m(veziTabel cu prop. de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3.),astfel:
Infiintare /Extindere retea distributie apa Siminoc
Nr.
1
2

Denumire strada
Specialistilor LOTIZARI POZ B
Islazului LOTIZARI POZ B

3
4
5
6
-

L (m)
310
310

Diametru (mm)
110
110

Material
PEHD
PEHD

Stadionului LOTIZARI POZ C

425

63

PEHD

Privighetorii LOTIZARI POZ D
Intrarea Privighetorii LOTIZARI POZ E
Artarului + aleea la DC 27
TRUP S5- LOTIZARI CANADIAN
Total

752
94
472

63
63
80

PEHD
PEHD
PEHD

2363

-

-

Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

7)- Proiect de dezvoltare privind Infiintare/Extindere retea de distributie apa in CARTIER
LOCUINTE SOLA A107 se va analiza printr-un PUZ ulterior aprobarii Actualizare PUG-pr. 80/2014.
3.9.2.3. Lucrari prioritare/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru alimentari cu apa in UAT
Murfatlar.(vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap.4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
NOTA: In Tabel proiectele prioritare de dezvoltare/investitii pentru alimentari cu apa sunt comune cu cele pentru
canalizari deoarce privesc acelasi obiect si zone, strâzi sau amplasamente.
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3.9.3 Canalizare
3.9.3.1. Imbunatatiri si extinderi ale retelei de canalizare
Pentru alinierea la Directiva 98/83 a Comunităţii Europene cu privire la calitatea apei destinate
consumului uman precum şi la Directiva 91/271 a Comunităţii Europene privind tratarea apei uzate
urbane, Ministerul Mediului şi Pădurilor a elaborat Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu).
Din punct de vedere legislativ, prevederile actelor normative româneşti - referitoare la sectorul de apă sunt în mare măsură în conformitate cu acquis-ul comunitar.
Serviciul public de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate este reglementat prin Legea
nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificări şi completări
ulterioare.
Cerinţele directivelor europene specifice acestui domeniu sunt transpuse în totalitate în legislatia
românească prin:
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificări şi completări ulterioare.
- Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificări şi
completări ulterioare;
- Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificări şi
completări ulterioare;
- Ordin nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare;
- Ordin nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
- Ordin nr. 29 din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind contorizarea apei
şi a energiei termice la populatie, institutii publice şi agenţi economici;
- Ordin nr. 92 din 16 februarie 2007 pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a
consumatorilor, persoanelor fizice, de către operatorii economici prestatori de servicii în cadrul
contractelor preformulate folosite de către aceştia;
Obiectivul privind epurarea apelor uzate orăşeneşti este de a proteja mediul înconjurător de efectele
adverse ale descărcărilor în receptorii naturali a apei uzate colectate de pe teritoriul localităţilor şi a apei
uzate provenite din anumite sectoare industriale, în special în industria alimentară.
- Îmbunătăţiri şi extinderi ale retelelor de canalizare potrivit noilor dezvoltări propuse pentru localităţi şi teritoriu;
a). Statii de Epurare ape uzate/Statii de pompare ape uzate
Referitor la Statiile de epurare ape uzate aferente U.A.T. Murfatlar, propus prin Actualizar PUG,
Orasul Murfatlar are canalizare pe aproape toata trama stradala, insa satul component Siminoc si
majoritatea Trupurilor izolate aferente Murfatlar si Siminoc nu sunt racordare la retelele publice de
canalizare ape uzate.
Conform precizarilor de la Cap. 2.9.3, Art. 2.9.3.1., pag. 109 epurarea apelor uzate colectate de
pe intreaga suprafata a U.A.T. Murfatlar + apele uzate refulate din SP3-comuna Valu lui Traian + apele
uzate refulate de la Penitenciarul Valea Seaca (Sectie a Penitenciarului Poarta Alba) + apele uzate
refulate din „SPAU ANL Murfatlar + apele uzate refulate din SP 3 strada Credintei prin conducta de Ø
150 OL de refulare din SPAU ANL + apele uzate refulate din SP 4 in „SP Murfatlar” + apele uzate
refulate direct in conducta de refulare DN 400 mm din SPAU 5 Murfatlar, se face in „Statia de Epurare
Poarta Alba”. Statia de Epurare Poarta Alba existenta a fost dimensionata pentru o capacitate de 54.864
P.E. prin retehnologizarea treptelor mecanica si biologica, precum si introducerea treptei tertiare,
asigurand epurarea apelor uzate din aglomerarile Poarta Alba, Valu lui Traian si Murfatlar.
Conform prevederilor din HG 930/2005 pentru “Aprobarea Normelor privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitara”, au fost constituite limite ale zonei de protectie si anume:
Pentru evitarea contaminarii mediului/zonei incojuratoare amplasamentului Statiei de epurare
propusa pentru Trupul Izolat S3 se impune respectarea limitelor zonelor de protectie sanitara cu regim
sever, astfel:
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Zone de Protectie Sanitara pentru Statiile de Epurare ape uzate, (vezi Cap. 3.11, Art.3.11.5., pct.
3.11.5.3.- I, lit. b, alin.1), pag. 283)
b). Statiile de pompare ape uzate
Referitor la Statiile de pompare ape uzate din intravilanul si extravilanul U.A.T. Murfatlar, propus prin
Actualizar PUG,
In afara prevederilor H.G. 930/11 august 2005 Art. 30, pentru Aprobarea Normelor privind caracterul
si marimea zonelor de protectie sanitara, respectiv ale Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014, in cazul
Sisemelor de canalizare ape uzate sun aplicabile si prevederile Art. 45, alin. (3) din REGULAMENTUL
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Unitatile Administrativ-Teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa- Canal Constanta” in care isi
desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. coroborate cu prevederile Avizului S.C. RAJA S.A. nr.
60/2069 din 25-04-20016 mentinut prin Adresa 70/28210/ 02-04-2020 si completarile din Adresele nr.
74889/ 21.09.2017 si nr. 4195/16.01.2018, au fost constituite limite zone de protectie si anume:
Pentru evitarea contaminarii mediului/zonei incojuratorre amplasamentului Statiilor de pompare
ape uzate in caz de avarie provocata sau accidentala se impune respectarea limitelor zonelor de protectie
sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie apa si canalizare, SC RAJA SA,
pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie, astfel:
Zone de Protectie Sanitara pentru Statiile de pompare ape uzate, (vezi Cap. 3.11, Art.3.11.5., pct.
3.11.5.3.- I, lit. b, alin.2), pag. 283)
c). Retele majore de Canalizare/Refulare
Referitor la Retele majore de Canalizare/Refulare din extravilanul si intravilanul U.A.T. Murfatlar,
propus prin Actualizare PUG.
In afara prevederilor H.G. 930/11 august 2005 Art. 30, pentru Aprobarea Normelor privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara, respectiv ale Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014,
in cazul Sisemelor de canalizare ape uzate sun aplicabile si prevederile Art. 45, alin. (3) din
REGULAMENTUL serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Unitatile AdministrativTeritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa- Canal
Constanta” in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. coroborate cu prevederile
Avizului S.C. RAJA S.A. nr. 60/2069 din 25-04-20016 mentinut prin Adresa 70/28210/ 02-04-2020 si
completarile din Adresele nr. 74889/21.09.2017 si nr. 4195/16.01.2018, au fost constituite limite ale
zonei de protectie si anume:
Pentru evitarea contaminarii mediului/zonei incojuratoare amplasamentului Retelelor/
Conductelor majore de canalizare in caz de avarie provocata sau accidentala se impune respectarea
limitelor zonelor de protectie sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie apa si
canalizare, SC RAJA SA, pentru orice fel de interventie/lucrare care se va executa la limita sau in zona
de protectie a Retelelor/Conductelor de canalizare ape uzate, astfel:
Zone de Protectie Sanitara Retele majore de canalizare/refulare (vezi Cap. 3.11, Art.3.11.5., pct.
3.11.5.3.- I, lit. b, alin.3), pag. 283-284)
d). Retelele/conductele de canalizare stradala
Referitor la Retelele/conductele de canalizare stradala din (VATRA M1) + (TRUPURILE IZOLATE
M2÷M25) din (VATRA S1) + (TRUPURILE IZOLATE S2÷S11) aferente intravilanului propus pentru
U.A.T. Murfatlar conform Actualizare PUG,
In afara prevederilor H.G. 930/11 august 2005 Art. 30 pentru Aprobarea Normelor privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara, respectiv ale Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014,
in cazul Sisemelor de canalizare ape uzate sunt aplicabile si prevederile Art. 45, alin. (3) din
REGULAMENTUL serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Unitatile AdministrativTeritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa-Canal
Constanta” in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. coroborate cu prevederile
Avizului S.C. RAJA S.A. nr. 60/2069 din 25-04-20016 mentinut prin Adresa 70/28210/ 02-04-2020 si
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completarile din Adresele nr. 74889/21.09.2017 si nr. 4195/16.01.2018, au fost constituite limite ale
zonei de protectie si anume:
Zone de Protectie Sanitara pentru Retele/Conducte de canalizare stradala, (vezi Cap. 3.11, Art.3.11.5.,
pct. 3.11.5.3.- I, lit. b, alin.4), pag. 284)
e). BREVIAR DE CALCUL CANALIZARE MENAJERA (prespectiva anului 2022)
1). Oras Murfatlar
Calculul debitului de apa uzata menajera orasul Murfatlar
Se considera Qu nec = Qnec apa
1.1. Debitul Uzat Mediu Zilnic
Q uzat med zi = 100% x Q med zi apa
Q uzat med zi = 2045,07 mc/zi x 100% = 23,66 l/s
1.2. Debitul Uzat Maxim Zilnic
Q uzat max zi = 100% x Q max zi apa
Q uzat max zi = 2563,19 mc/zi + 80,71 mc/zi= 2643,90 mc/zi = 30,60 l/s
1.3. Debitul Uzat Maxim Orar
Q uzat max orar = 100% x Q max orar apa
Q uzat max orar = 275,40 mc/h + 80,40 mc/h = 283,80 mc/h = 78,83 l/s
2). Sat Siminoc
Calculul debitului de apa uzata menajera satul Siminoc
Se considera Qu nec = Qnec apa
2.1. Debitul Uzat Mediu Zilnic
Q uzat med zi = 100% x Q med zi apa
Q uzat med zi = 274,22 mc/zi x 100% =3,17 l/s
2.2. Debitul Uzat Maxim Zilnic
Q uzat max zi = 100% x Q max zi apa
Q uzat max zi = 332,51 mc/zi + 20,28 mc/zi = 352,79 mc/zi = 4,08 l/s
2.3. Debitul Uzat Maxim Orar
Q uzat max orar = 100% x Q max orar apa
Q uzat max orar = 36,74 mc/h + 20,28 mc/h = 43,69 mc/h = 12,13 l/s
3.9.3.2. Dezvoltari/Extinderi, propuneri noi de Statii de epurare, Retele/Conducte de canalizare pentru
localitatile Murfatlar, Siminoc si UAT Murfatlar

1)-Proiecte/propuneri noi privind Statie de epurare de tip monobloc AS-NIKKOL si retea proprie de
canalizare ape uzate in lungime L= 440 ml, pentru TRUPUL IZOLAT „S3- FABRICA NUTRETURI
SI FERMA AVICOLA” introdus in intravilan conform P.U.Z. – proiect nr. 20/2006 pentru
INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (B2) PENTRU ABATOR PASARI, FABRICA
NUTRETURI, DEPOZITE, LOCUINTA DE SERVICIU SI HALE CRESTERE PUI, aferent localitatii
Siminoc (vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Statia de epurare de tip monobloc AS-NIKKOL are prevazuta o zona de protectie de 100 m, Conform
prevederilor din HG 930/2005 pentru “Aprobarea Normelor privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara”.
Statia de epurare biologica tip monobloc - AS-NIKKOL cu capacitatea de 30 mc/zi are MOTOR 2 x
250 W si functioneaza astfel:
Apa uzata admisa intr-un compartiment al bazinului se decanteaza prin sedimentare gavimetrica
,suspensiile decantabile acumulandu-se la partea inferioara a acestuia. Apa decantata trece intr-un alt
compartiment, destinat epurarii biologice cu namol activat. Aerul necesar procesului de epurare este
oferit de biorotor supus unei miscari de rotatie, semiscufundate in apa supusa epurarii.
Apa uzata trece apoi intr-un compartiment de decantare secundara, unde se realizeaza sedimentarea
namolului biologic si a apei epurate ce este evacuata. Namolul biologic este recirculat spre
compartimentul de aerare prin partea inferioara a bazinului. Namolul in exces este evacuat spre
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decantorul primar, prin antrenarea de catre biorotor, fiind supus depozitarii si fermentarii anaerobe
impreuna cu namolul primar.
Statia de epurare este conectata la sistem 220V sau 3 x 380 V,50 Hz Conexiunile la instalatie trebuie
realizate printr-un panou de comanda.
Evacuarea apelor din statia de Epurare se face intr-un bazin de retentie cu capacitatea de 10.000 litri
amplasat in incinta fermei. Apa epurata putand fi utilizata ca apa tehnologica la spalarea platformelor din incinta
Retea de canalizare apa uzata pentru TRUP IZOLAT „S3” aferent localitatii Siminoc, pe o lungime
Ltotal=440 m, cu conducte DN 250 din PVC-KG .( vezi Tbel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art.
4.5.3., pag. 361), astfel:
Denumire
L (m)
Diametru
Material
Nr.
(mm)
TRUP
IZOLAT„S3”
FABRICA
NUTRETURI
si
FERMA
440
250
PVC-KG
1
Total
440
Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

2)- Proiecte/propuneri noi privind Extindere retea/conducta de canalizare pe str. Nichita Stanescu in
localitatea Murfatlar cu conducte din PEHD, pe o lungime Ltotal=191 m (vezi Tabel cu propuneri de
investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Nr.
1

Extindere retea canalizare Murfatlar
Denumire strada
L (m)
Diametru (mm)
Nichita Stanescu
191
200

-

Total

191

Material
PEHD

-

-

Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

3)- Proiecte/propuneri noi privind Infiintare/Extindere retea de canalizare in localitatea Murfatlar
CARTIER REZIDENTIAL, PARC FOTOVOLTAIC si FERME AGROZOOTEHNICE si ZONA
INDUSTRIALA Murfatlar cu conducte din PVC-KG, pe o lungime Ltotal=5.308 m, (vezi Tabel cu
propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Infiintare/Extindere retea canalizare apa uzata Murfatlar
Nr.
1

Denumire strada/ZONA
Diamantului in CARTIER. REZIDENTIAL

L (m)
465

Diametru(mm)
250

Material
PVC-KG

2
3
4
5

Rubinului in CARTIER. REZIDENTIAL
Prel Rubinului in CARTIER. REZIDENTIAL
Opalului in CARTIER. REZIDENTIAL
Coralului in CARTIER. REZIDENTIAL

321
180
338
161

250
250
250
250

PVC-KG
PVC-KG
PVC-KG
PVC-KG

6
7
8
9

Ion Creanga partial in CARTIER. REZIDENTIAL
Cristalelor in CARTIER. REZIDENTIAL
Muzeului in PARC FOTOVOLTAIC si FERME
Prel. Muzeului in PARC FOTOVOLTAIC si FERME

140
360
464
506

250
250
250
250

PVC-KG
PVC-KG
PVC-KG
PVC-KG

10

Fermelor in PARC FOTOVOLTAIC si FERME

422

250

PVC-KG

11
12
13

Minerului in ZONA INDUSTRIALA
Industriala 1 in ZONA INDUSTRIALA
Industriala 2 in ZONA INDUSTRIALA

891
223
837

250
250
250

PVC-KG
PVC-KG
PVC-KG

-

Total

5308

-

-

Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

Prin propunerea de mai sus se va rezolva lipsa unor retele de alimentare cu apa potabila,
respectiv unor retele subdimensionate sau eliminarea unor situatii privind folosirea Foselor septice si
Latrinelor uscate, pentru Cartiere/lotizari propuse pentru a fi introduse in intravilan prin Actualizare
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PUG. Anume: CARTIERUL REZIDENTIAL si DOTARI 13.33 ha PUZ – proiect nr. 20/2014;
PARCUL TEHNOLOGIC FOTOVOLTAIC SI FERMELE AGROZOOTEHNICE PUZ – proiect nr.
23/2014; Trupul Izolat S3- FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA” introdus in intravilan
conform P.U.Z. – proiect nr. 20/2006 pentru INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (B2)
PENTRU ABATOR PASARI, FABRICA NUTRETURI, DEPOZITE, LOCUINTA DE SERVICIU SI
HALE CRESTERE PUI; TRUPUL ALIPIT „S5”- LOTIZARI CANADIAN – conform PUZ – proiect
nr. 21/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE,
DEPOZIT, STATIE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL;
LOTIZARI INDIVIDUALE SIMINOC ZONELE „B”, „C”, „D”, si „E” PUD–proiect nr.22/1994 sau
retele de canalizare existente dar subdimensionate cum sunt cele din ZONA INDUSTRIALA
MURFATLAR, ceea conduce la conditii grele de trai pentru locuitorii respectivi fara racordarea lor la
retelele publice de canalizare dimensionate corect.
4)- Proiecte/propuneri noi privind Extindere retea de canalizare TRUP IZOLAT „M19” aferent
localitatii Murfatlar cu conducte din PVC-KG, pe o lungime Ltotal=819 ml (vezi Tabel cu propuneri de
investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Extindere retea canalizare Murfatlar
Nr. Denumire strada
L (m) Diametru (mm) Material
1
Drum acces din DN3 la Popas Fantanita
819
250
PVC-KG
Total
819
Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

5)- Proiecte/propuneri noi privind Infiintare/Extindere retea de canalizare TRUP IZOLAT „M26” si
TRUP IZOLAT „M 27” aferente localitatii Murfatlar cu conducte din PEHD, pe o lungime
Ltotal= 2.524m, (vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Nr.
1
2
-

Infiintare/ Extindere retea canalizare Murfatlar
Denumire TRUP/Strada
L (m)
Diametru (mm)
Material
TRUP IZOLAT „M26” prin marginea Drumului Comunal
440
250
PVC-KG
DC 27 (Str. Portului)
TRUP IZOLAT „M27” prin marginea Drumului National
2080
250
PVC-KG
DN3 +De prin Padure
Total
2524
Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

6)- Proiecte/propuneri noi privind Extindere retea de canalizare TRUP TRUP BLOCURI PADURE
aferent VETREI M1 Murfatlar cu conducte DN 250 din PVC-KG, pe o lungime Ltotal=220 ml (vezi
Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
7)- Proiecte/propuneri noi privind Infiintare/Extindere retea de canalizare in CARTIER LOCUINTE
SOLA A107 se va analiza printr-un PUZ ulterior aprobarii Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
8)- Proiecte/propuneri noi privind Infiintare/Sistem de canalizare in satul Siminoc, in lungime
Ltotal= 19,211 km utilizand conducte din PVC- KG cu diametrele cuprinse intre DN 200 pana la
DN 315(400) mm si Conducta de refulare din PEHD cu diametrul DN 200 mm.( vezi Tabel cu propuneri
de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Infiintare retea canalizare sat Siminoc
Denumire
strada
L (m)
Diametru (mm)
Material
Nr.
Retea pe toate strazile din sat SIMINOC mai putin
14.317
200÷315(400)
PVC-KG
1
strazile din LOTIZARI
Conducta de Refulare pe langa latura de Sud a
4.894
200
PEHD
2
Drumului Comunal DC 27
Total
19.211
Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

244

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
9)- Proiecte/propuneri noi privind Infiintare/Sistem de canalizare in zonele cu intravilanul satului
Siminoc extins in lungime Ltotal= 1923 ml, conform documentatiilor de urbanism PUD sau PUZ,
aprobate anterior Actualizarii PUG-proiect nr. 80/2014 si preluate ca atare in PUG, din care:
- In lungime L= 461 ml in TRUP ALIPIT „S5”- LOTIZARI CANADIAN – conform PUZ – proiect nr.
21/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT,
STATIE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL, S= 5,0034 Ha care
in prezent utilizeaza Fose vidanjabile.
- In lungime L= 1462 ml in LOTIZARI SIMINOC POZITIILE „B”, „C”, „D” si „E” alipite vetrei
satului Siminoc..( vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Nr.
1

Infiintare retea canalizare apa Siminoc
Denumire strada
L (m)
Diametru (mm)
Specialistilor LOTIZARI POZ B
297
250

2
3
4
5

Islazului LOTIZARI POZ B
Stadionului LOTIZARI POZ C
Privighetorii LOTIZARI POZ D
Intrarea Privighetorii LOTIZARI POZ E

6
-

300
374
387
104

250
250
250
250

Material
PVC-KG
PVC-KG
PVC-KG
PVC-KG
PVC-KG

Artarului + aleea la DC 27
461
250
PVC-KG
TRUP S5- LOTIZARI CANADIAN
Total
1923
Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

3.9.3.3. Lucrari prioritare/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru canalizari ape uzate in UAT Murfatlar
.(vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap.4.5., Art. 4.5.3., pag. 361 )

NOTA: In Tabel unele proiecte prioritare de dezvoltare/investitii pentrucanalizari ape uzate sunt comune
cu cele pentru alimentari cu apa deoarce privesc acelasi obiect si zone, strazi sau amplasamente.
3.9.4. Alimentare cu energie electrica vezi si Cap. 2.9., Atr. 2.9.4.
3.9.4 1. Imbunatatiri/Propuneri privind asigurarea necesarului de consum energie electrica
Prin Studiul Infrastructura Edilitara pentru Actualizare PUG Murfatlar-proiect nr. 80/2014
intocmit de catre S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L la Cap B Echipare Energie Electrica, pct. 3 Analiza
critica/disfunctionalitati se fac Propuneri de Imbunatatiri privind asigurarea necesarului de consum energie
electrica, si anume:
a). Statii de Transformare 110 kv
Referitor la Statia de Transformare 110 kv Basarabi INDICATIV 4 (TRUP IZOLAT S7 de
intravilan) propus prin Actualizare PUG Murfatlar.
Statia de Transformare 110 kv Basarabi, (TRUP IZOLAT S7 aferent intravilan Siminoc),
(cunoscuta si sub denumirea de “Statia de Transfomare Siminoc”), cu INDICATIVUL 4, care asigura
alimentarea cu energie electrica a consumatorilor casnici, institutiilor publice sau de utilitate publica,
agentilor economici (comert, industrie, agricultura, servicii, etc.) aferenti UAT Murfatlar din Sistemul
Energetic National afost reabilitata intre anii 2006 ÷ 2012 iar in prezent nu are prevazute propuneri de
imbunatatiri, modernizari sau extinderi.
Conform Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 sunt prevazute
distentele/limitele de protectie.
Pentru imbunatatirea si asigurarea necesarului de consum de energie electrica a UAT Murfatlar si
a celorlalte UAT – uri din zona, fara intreruperi si la parametrii normali de calitate prin Statia de
Transformare110 kv Basarabi, prin protejarea acesteia impotriva oricaror avarii provocate sau
accidentale se impune respectarea limitelor zonelor de protectie si de siguranta si obtinerea
Avizului/Acordului Operatorului de distributie SC E-DISTRIBUTIE SA (SC ENEL Distributie
Dobrogea SA) pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie
si de siguranta a Statiei de Transformare 110 kv si anume:
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Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Staitia de Transformare 110 kv Basarabi,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- I, lit. a, alin. 1), pag. 285-286)
b). Reteaua electrica de transport/Posturi de transformare
Referitor la Liniile electrice de transport de inalta tensiune aeriene de tip LEA 110 kv din U.A.T.
Murfatlar propus prin Actualizar PUG,
Conform prevederilor Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00
latimile Zonelor de protectie/Culoarelor tehnice de protectie si de siguranta coincid cu culoarul de
trecere al liniei LEA 110 kv si sunt simetrice fata de axul liniei. Distanta de protectie/de siguranta
reprezinta latimea culoarului de trecere al liniei LEA 110 kv simplu circuit (SC) sau dublu circuit (DC)
si in consecinta au fost constituite/prevazute distantele/limitele zonelor de protectie si de siguranta.
Pentru imbunatatirea si asigurarea necesarului de consum de energie electrica fara intreruperi si
la parametrii normali de calitate prin Liniile Electrice Aeriene (LEA) 110 kv prin protejarea acestora
impotriva oricaror avarii provocate sau accidentale se impune respectarea limitelor zonelor/culoarelor de
protectie tehnica si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie SC E-DISTRIBUTIE SA
(SC ENEL Distributie Dobrogea SA) pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita
sau in zona de protectie a (LEA) 110 kv si anume:
Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Reteaua/Linia electrica de transport de 110kv,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit.b, alin. 1), paragraf 1.1., pag. 286)
c).Liniile electrice de transport de medie tensiune aeriene de tip LEA 20 kv si subterane de tip LES 20 kv
Referitor Liniile electrice de transpot de medie tensiune aeriene de tip LEA 20 kv si subterane de
tip LES 20 kv din intravilan si extravilan Murfatlar si Siminoc, propus prin Actualizare PUG pr.80/2014.
Conform prevederilor Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00
latimile Zonelor de protectie/Culoarelor tehnice de protectie si de siguranta coincid cu culoarul de
trecere al liniei LEA 20 kv si sunt simetrice fata de axul liniei. Distanta de protectie/de siguranta
reprezinta latimea culoarului de trecere al liniei LEA 20 kv simplu circuit (SC) sau dublu circuit (DC)
au fost constituite/prevazute distantele/limitele zonelor de protectie tehnica.
Pentru imbunatatirea si asigurarea necesarului de consum de energie electrica fara intreruperi si
la parametrii normali de calitate prin Liniile Electrice Aeriene (LEA) 20 kv si Liniile Electrice Subterane
(LES) 20 kv este obligatorie protejarea acestora impotriva avariilor provocate sau accidentale cu
respectarea limitelor zonelor/culoarelor de protectie tehnica si de siguranta si obtinerea
Avizului/Acordului Operatorului de distributie SC E-DISTRIBUTIE SA (SC ENEL Distributie
Dobrogea SA) pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie
a (LEA sau LES) 20 kv, si anume:
Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Reteaua/Linia electrica de transport de 20kv,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. b, alin. 2), paragrafele 2.1, 2.2., 2.3. si 2.4., pag. 286-287)
d). Posturile de Transformare aeriene PTA 20/0,40 kv si in cabina zidita PTCZ 20/0,40 kv
Referitor la Posturile de Transformare aeriene PTA 20/0,40 kv si in cabina zidita PTCZ 20/0,40
kv din intravilan si extravilan Murfatlar si Siminoc, propus prin Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Conform prevederilor Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 pentru
Posturile de Transformare (vezi 20/0,40 kv ), sunt prevazute distante/limite de protectie si de siguranta si
anume:
Zonele de protectie pentru Posturi de transformare aeriene PTA sau in cabina zidita PTCZ,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. b, alin. 3) si 4)., pag. 287)
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e). Retele/Linii electrice de distribiutie
Referitor Retele/Linii electrice de distribiutie din VATRA M1 + TRUPURILE IZOLATE de
intravilan Murfatlar, respectiv din VATRA S1 + TRUPURLE IZOLATE/ ALIPITE de intravilan
Siminoc, propus prin Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Conform prevederilor Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 sunt
prevazute latimile Zonelor de protectie si de siguranta in cazul Reteleleor electrice de distribiutie de
joasa tensiune aeriene (LEA 0,40 kv) sau subterane (LES 0,40 kv).
Pentru imbunatatirea si asigurarea necesarului de consum de energie electrica fara intreruperi si
la parametri normali de calitate prin Retelele electrice de distributie LEA 0,40 kv si LES 0,40 kv se
impune protejarea acestora impotriva avariilor provocate sau accidentale cu respectarea limitelor zonelor
de protectie tehnica si de siguranta si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie SC EDISTRIBUTIE SA (SC ENEL Distributie Dobrogea SA) pentru orice fel de interventie/lucrare care se
va executa la limita sau in zona de protectie a Retelelor electrice de distributie aeriene sau subterane de
joasa tensiune (0,40 kv) si anume:
Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Retelele/Liniile electrice de distributie LEA
0,40 kv si LES 0,40 kv, (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. c, alin.1), paragraf 1.1. si 1.2.,pag.287-288)
f). Iluminatul public
Referitor la iluminatul public din VATRA M1 + TRUPURILE IZOLATE/ALIPITE de
intravilan Murfatlar, respectiv din VATRA S1 + TRUPURLE IZOLATE/ ALIPITE de intravilan
Siminoc, propus prin Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Latimile Zonelor de protectie si de siguranta pentru Retelele de iluminat vor fi conforme cu
prevederile Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 referitoare la Retelele
electrice de distributie de joasa tensiune aeriene (LEA 0,40 kv) sau subterane (LES 0,40 kv).
Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Iluminat public idem ca la Retelele/Liniile
electrice de distribiutie LEA 0,40 kv si LES 0,40 kv, (vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct.3.11.5.4.-I, lit. d, pag 288)
3.9.4.2. Propuneri privind infiintari, extinderi sau mutari/devieri de linii electrice in localitatile
Murfatlar si Siminoc
Urmare a analizei critice de la Cap. 2.9.4, Art. 2.9.4.6., pag 126, privind situatia existenta/
disfunctionalitati constatate la Retelele/Liniile electrice de transport si distributie energie electrica se
impun extinderi sau infiintari de linii pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor, astfel:
1)- Proiect privind Mutarea in subteran a Liniilor Electrice Aeriene (LEA) 20 kv care strabat
teritoriul intravilan al orasului Murfatlar si satului Simionoc prin schimbare din LEA in LES 20 kv. (vezi
propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
2)- Proiect privind Infiintare/Extindere Linii/Retele electrice in localitatea Murfatlar in lungime
Ltotal = 5 249 ml pentru alimentarea energie electrica a unor terenuri introduse in intravilan prin
Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014, si anume:
- In lungime L= 2 515 ml, pe STRAZILE NOI CREATE din CARTIER REZIDENTIAL cu DOTARI,
urmare a preluarii prevederilor P.U.Z.– proiect nr. 20/2014(vezi Tabel propuneri la Cap.4.5.,Art. 4.5.3.,pag.361)
- In lungime L= 552 ml pe STRAZILE SI ALEILE TEHNOLOGICE NOI CREATE in PARC
TEHNOLOGIC FOTOVOLTAIC SI FERME AGROZOOTEHNICE, cu Post de Transformare 20/0,40kv
propriu urmare a preluarii prevederilor P.U.Z.- proiect nr. 23/2014, cu toate ca FERMA nr. 2 prin racord
propriu este alimentata cu energie electrica. (vezi Tabel prop. investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
- In lungime de L= 2 182 m pe STRAZILE MINERULUI partial, INDUSTRIALA 1 partial si
INDUSTRIALA 2 din ZONA INDUSTRIALA a orasului cu toate ca in Zona Industriala a orasului
Murfatlar exista retele de alimentare cu energie electrica dar care sunt foarte vechi si subdimensionate.
(vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
NOTA Proiectul de Infiintare/Extindere retele pentru alimentare cu energie electrica va
contine si un capitol pentru Iluminatul public.
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Infiintare /Extindere retea distributie pentru alimentarea cu energie electrica Murfatlar
Nr.
Denumire strada/ZONA
L (m)
Tipul retelei
Material
LES +LEA
ACYAbY
1
Diamantului in CARTIER. REZIDENTIAL
500
2

Rubinului in CARTIER. REZIDENTIAL

420

3

Prel Rubinului in CARTIER. REZIDENTIAL

310

4

Opalului in CARTIER. REZIDENTIAL

415

5

Coralului in CARTIER. REZIDENTIAL

230

6

Ion
Creanga
partial
in
CARTIER.
REZIDENTIAL
Cristalelor in CARTIER. REZIDENTIAL

185

187

9

Prel. Muzeului in PARC FOTOVOLTAIC si
FERME AGROZOOTEHNICE
Fermelor in PARC FOTOVOLTAIC si FERME

iluminat
LES +LEA
iluminat
LES +LEA
iluminat
LES +LEA
iluminat
LES +LEA
iluminat
LES +LEA
iluminat
LES +LEA
iluminat
LES

365

LES

10

Minerului in ZONA INDUSTRIALA

915

LES

11

Industriala 1 in ZONA INDUSTRIALA

325

LES

12

Industriala 2 in ZONA INDUSTRIALA

942

LES

-

Total

5249

-

7
8

455

3X120+95 mm
ACYAbY 3X95+
70 mm
ACYAbY 3X95+
70 mm
ACYAbY 3X95+
70 mm
ACYAbY
3X70+50 mm
ACYAbY 3X50+
35 mm
ACYAbY 3X95+
70 mm
ACYAbY
3X70+50 mm
ACYAbY 3X95+
70 mm
ACYAbY
3X150+120mm
ACYAbY 3X95+
70 mm
ACYAbY
3X150+120mm
-

Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

3)- Proiect privind Infiintare/Extindere Linii/Retele electrice in localitatea Siminoc in lungime
Ltotal= 2 585 ml, pentru alimentare cu energie electrica in zonele cu intravilanul extins prin
documentatii de urbanism PUZ sau P.U.G. aprobate anterior si preluate in Actualizare P.U.G.- proiect
nr. 80/2014, din care:
- In lungime de L= 661 ml in TRUP ALIPIT „S5”- LOTIZARI CANADIAN conform PUZ – proiect nr.
21/2006 INTRODUCERE IN INTRAVILAN TRUP IZOLAT (C2) PENTRU PENSIUNE, DEPOZIT,
STATIE DISTRIBUTIE COMBUSTIBIL, LOCUINTE SI SPATIU COMERCIAL care in prezent este
alimentat printr-o retea subdimensionata.
- In lungime de L=1924 ml in LOTIZARI INDIVIDUALE SIMINOC POZITIILE „B”, „C”, „D” si „E”
conform P.U.D.- proiect 22/1994 si PUG – proiect nr. 3/2000. (vezi Tabel cu propuneri de investiţii la
Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
NOTA Proiectul de Infiintare/Extindere retele pentru alimentare cu energie electrica va
contine si un capitol pentru Iluminatul public.
Infiintare/Extindere retele pentru alimentare cu energie electrica Siminoc
Nr. Denumire strada
L (m)
Tipul Retelei
Material
Specialistilor LOTIZARI POZ B
306
LEA
TYIR
1
2

Islazului LOTIZARI POZ B

307

LEA

3

Stadionului LOTIZARI POZ C

386

LEA

4

Privighetorii LOTIZARI POZ D

770

LEA

3x70+50 mm
TYIR
3x70+50 mm
TYIR
3x70+50 mm
TYIR
3x70+50 mm
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5

Intrarea Privighetorii LOTIZARI POZ E

155

LEA

6

Artarului + aleea la DC 27
TRUP S3- LOTIZARI CANADIAN

661

LEA

2585

-

-

Total

TYIR
3x50+35 mm
TYIR
3x70+50 mm

-

Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

4)- Proiect privind Infiintare/Extindere Linii/Retele electrice in CARTIER LOCUINTE SOLA
A
107 localitatea Siminoc urmare a extinderii intravilanului satului Siminoc prin Actualizare PUGproiect nr. 80/2014. Retelele/Liniile de alimentare cu energie electrica ale noului Cartier se vor analiza si
prezenta prin PUZ-ul ce va fi realizat in vederea Infiintarii Cartierului in SOLA A 107.
5)- Proiect privind Infiintare/Extindere Linii/Retele electrice pentru alimentare cu energie electrica
TRUP ALIPIT FERMA DUMITRESCU din satul Siminoc nu este necesar deoarece acesta este
racordat la reteaua/linia electrica existenta pe str. Izvor din satul Siminoc.
6)- Proiect privind Extindere Linii/Retele electrice pentru alimentare cu energie electrica TRUP
IZOLAT M 26 LOCUINTE SEZONIERE aferent localitatii Murfatlar nu este necesar pentru
locuinta existenta, dar in perspectiva pentru intreg lotul este necesara extinderea retelei/liniei electrice
existente pe str. Portului din orasul Murfatlar.
7)- Proiect privind Infiintare/Extindere Linii/Retele electrice pentru alimentare cu energie electrica
TRUPUL IZOLAT M 27 FERMA GEGIU aferent localitatii Murfatlar nu este necesar deoarece
acesta este racordat cu retea/linie proprie la PTA 20/0,40 kv SP BASARABI PADURE.
8)- Proiect privind Infiintare Retea de distributie pentru alimentarea cu energie electrica proprie
TRUP IZOLAT „S3” FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA” in lungime L= 400 ml,
introdus in intravilan conform PUZ – proiect nr. 20/2006 pentru FABRICA NUTRETURI- ABATOR
PASARI, DEPOZIT, LOCUINTA DE SERVICIU si HALE CRESTERE PUI si preluat prin Actualizare
PUG Murfatlar- proiect nr. 80/2014
Alimentarea cu energie electrica se va face printr-un Post de Transformare PTA 20/0,40 kv avand
puterea de 160 KVA, propriu, racordat direct la LEA 4203 ce trece prin incinta Trupului, (vezi Tabel cu
propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361), astfel:
Nr.
1
-

Denumire

L
(m)
TRUP IZOLAT„S3” FABRICA NUTRETURI si 400
FERMA
Total
400

Tipul
retelei
LES
-

Material
ACYAbY
3X70+50 mm
-

Sursa: Studiu de fundamentare Infrastructura Tehnico-Edilitara S.C. CGV AQUA Sudest SRL 2017-2018

9)- Proiect privind Infiintare/Extindere iluminat public in Cartier REZIDENTIAL cu DOTARI, in
PARC FOTOVOLTAIC si FERME AGROZOOTEHNICE si IN ZONA INDUSTRIALA din
Murfatlar, comun cu proiectele pentru Infiintari/ Extinderi retele electrice de mai sus (vezi Tabel cu
propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361),.
10)- Proiect privind Infiintare/Extindere iluminat public in TRUP ALIPIT S5- CARTIER
LOTIZARI CANADIAN, in LOTIZARI INDIVIDUALE SIMINOC ZONELE „B”„C”„D”si „E”
si in CARTIER LOCUINTE SOLA A 107 din Siminoc, comun cu proiectele pentru
Infiintari/Extinderi retele electrice de mai sus (vezi Tabel prop. de investiţii la Cap. 4.5., Art.4.5.3., pag. 361)
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3.9.4.3. Lucrari/ Propuneri de construire de noi investitii Postruri de Transformare si Retele/
Linii electrice in UAT Murfatlar.(vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap.4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
NOTA Proiectele de Infiintare/Extindere retele pentru alimentare cu energie electrica in noile Cartiere
de locuinte si Dotari contin si proiectele pentru Iluminatul public.
3.9.5. Telecomunicatii: Vezi si Cap. 2.9., Art 2.9.5.
3.9.5.1. Imbunatatiri/ Propuneri pentru extinderea liniilor de telecomunicatii
Conform Studiului Infrastructura Edilitara pentru Actualizare PUG Murfatlar-proiect nr. 80/2014
intocmit de catre S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L,
a). Telefonie si posta;
Referitor la Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo din VATRA M1 + TRUPURILE
IZOLATE de intravilan Murfatlar si dupa caz, din VATRA S1 + TRUPURLE IZOLATE/ ALIPITE de
intravilan Siminoc, propus prin Actualizar PUG.
Conform precizarilor de la Cap. 2.9.5, Art. 2.9.3., pct 2.9.5.1., pag. 127 localitatea Murfatlar are
asigurate retele/linii de telefonie aeriene montate pe stalpi retelelor electrice pe aproape toata trama
stradala sau incanalizatie subterana Tc pe strazile principale din oras iar in satul component Siminoc si
majoritatea Trupurilor izolate aferente localitatilor Murfatlar si Siminoc retelele/liniile de telefonie sunt
montate aerian pe stalpii de energie electrica. In satul Siminoc exista canalizatie telefonica subterana
doar pe strada principala Murfatlar.
Prin Avizul SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A. nr. 556 din 06-04-2016 si nr. 1147
din 22-09-2017, prelungit in 25-06-2020, Avizul SRVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE
(“STS”) nr. 13526 din 08-04-2020 si Avizul SC ORANGE ROMANIA SA nr. 1339/1312 din 28-042016 cu precizarile S.C. PROTELCO S.A. sub nr. 1339/727 din 28-04-2016 nu au fost comunicate
propuneri de extinderi, dar au fost precizate conditiile pentru executarea de lucrari si implicit pentru
pentru emiterea Autorizatiilor de construire in zona liniilor de telefonie (Tc), astfel:
- Prin Avizul nr. 556 din 06-04- 2016 completat cu Avizul nr. 1147 di 22-09-2017, prelungit in 25-062020, S.C. TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A. s-au precizat;
Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-I, lit. e, alin. 1), paragraf 1.1. pana la 1.4., pag. 288)
- Prin Avizul “STS” nr. 13526/ 08-04-2020 Serviciul de Telecomunicatii Speciale (“STS”) a cerut:
Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- I, lit. e, alin. 1), paragraf 1.1 pana la 1.4., pag. 288)
- Prin Avizul nr. 1339/1312 din 28-04-2016 SC ORANGE ROMANIA SA cu precizarile S.C.
PROTELCO S.A. sub nr. 1339/727 din 28-04-2016 conditiile tehnice speciale care trebuie respectate:
Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de Fibra optica Fo
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- I, lit. e, alin. 2), paragraf 2.1 pana la 2.4., pag 288-289)
b). Radio/Televiziune/Internet;
Referitor la Retele/Instalatii de Radio/Televiziune/Internet din VATRA M1 + TRUPURILE IZOLATE
de intravilan Murfatlar si dupa caz, din VATRA S1 + TRUPURLE IZOLATE/ALIPITE de intravilan
Siminoc, propus prin Actualizare PUG.
- Prin Avizul nr . 2841 din 08-04-2020 SC RCS&RDS S.A. s-a cerut respectarea urmatoarelor conditii:
Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- I, lit. f, alin. 1), paragrafele 1.1. pana la 1.5., pag. 289)
3.9.5.2. Propuneri noi pentru, amplasamente de Oficii Postale, Centrale telefonice si Retele/linii
telefonie pentru localitatile Murfatlar, Siminoc si UAT Murfatlar
Avand in vedere analiza critica a situatiei existente/disfunctionalitati de la Cap. 2.9., Art. 2.9.5., pct
2.9.5.3., pag. 128, au fost propuse;
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1)- Proiect/propunere pentru Mutare Retele de telefonie in canalizatie subterana pe principalele strazi
din orasul Murfatlar .( vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
2)- Proiect/propunere pentru Mutare Retele de Radio/Televiziune si Internet in canalizatie subterana
pe principalele strazi din orasul Murfatlar (vezi Tabel prop. investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
3.9.5.3 Lucrari/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru Retele/linii de Telecomunicatii in UAT Murfatlar.
(vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap.4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)

3.9.6. Alimentare cu energie termica/Alimentare cu căldură
3.9.6.1. Solutii privind imbunatatirea asigurarii incalzirii locuintelor, institutiilor publice, unitatilor
productive din localitatile Murfatlar si Siminoc
Referitor la Alimentarea cu caldura a cladirilor situate in VATRA M1 si TRUPURILE IZOLATE din
intravilanul localitatii Murfatlar, respectiv VATRA S1 si TRUPURILE IZOLATE/ALIPITE din
intravilanul localitatii Siminoc, propus prin Actualizare PUG.
Avand in vedere ca in localitatile Murfatlar și Siminoc nu există sisteme și rețele publice de producție și
transport energie termică, respectiv de alimentare cu caldura o solutie generala pentru rezolvarea acestei
probleme este Infiintarea unui Sistem de Distributie Gaze Naturale intr-o prima etapa in localitatea
Murfatlar si apoi extinderea acestuia si in localitatea Siminoc.
Prin realizarea Sistemului/Retelelor de Distributie Gaze Naturale se pot alimenta cu combustibilul
necesar toate toate cladirile publice sau private si locuintele individuale sau comune, dar in principal
apartamentele din blocurile de locuinte (ramase fara incalzire centralizata dezafectata imediat dupa
1990) si din cele dotate deja cu sobe cu combustibil solid fara sa mai fie necesare spatii speciale pentru
Gospodariile de combustibil si nici cosurile de fum care polueaza arhitectural fatadele blocurilor, (vezi la
Art. 3.9.7 Alimentarea cu Gaze Naturale)
O alta solutie pentru rezolvarea incalzirii este Reabilitarea termica a Cladirilor publice (Sedii, Scoli,
Gradinite, etc) si in special a blocurilor de locuinte prin dotarea acestora cu Sisteme care sa utilizeze
energia din susrse regenerabile (vezi Panourile solare pentru incalzirea/prepararea apei calde, Pompele
de caldura, Panourile fotovoltaice, etc)
Solutia privind Reabilitarea termica a Cladirilor si dotarea acestora cu Sisteme care sa utilizeze energia
din susrse regenerabile se poate aplica si individual sau cuplat pentru cladirile de Complexe/Spatii
comerciale, Cladiri de birouri sau la cladirile de locuit prin utilizarea unor Programe cu Finantare publicprivata cu fonduri Guvernamentale sau U.E. Vezi Programul reglementat de OUG nr.18/2009, cu
modificările şi completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 18/2009 aprobate
prin OMDRL nr. 163/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
3.9.6.2. Propuneri noi pentru schimbari ale sistemului de Alimentare cu caldura a cladirilor din
UAT Murfatlar
Avand in vedere analiza critica a situatiei existente/disfunctionalitati de la Cap. 2.9., Art.2.9.6.,
pct.2.9.6.2, pag. 129-130, se propun urmatoarele;
1)- Proiect/propunere pentru Reabilitarea termica si alimentarea cu energie din surse regenerabile a
cladirilor publice (Sedii administrative, Scoli, Gradinite, etc). in orasul Murfatlar si satul Siminoc
(vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
2)- Proiect/propunere pentru Reabilitarea termica si alimentarea cu energie din surse regenerabile a
cladirilor/blocurilor de locuinte din orasul Murfatlar.( vezi propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3.).
3.9.6.3 Lucrari/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru Retele/linii de Telecomunicatii in UAT
Murfatlar. (vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap.4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
3.9.7 Alimentare cu gaze naturale/ Retele transport produse petroliere
3.9.7.1. Imbunatatiri/Propuneri privind asigurarea necesarului de alimentare cu gaze naturale
Avand in vedere Studiul Infrastructura Edilitara pentru Actualizare PUG Murfatlar-proiect nr. 80/2014
intocmit de catre S.C. C.G.V. AQUA SUDEST S.R.L
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a). Alimentarea cu gaze naturale
Referitor la Alimentarea cu gaze naturale in intravilanul si extravilanul UAT Murfatlar.
- Prin Avizul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA Medias nr. 21282/642
din 19-05-2016 cu valabilitatea prelungita prin Adresa 17133/19.03.2020, inainte de executarea unor
lucrari, respectiv inaintea emitarii Autorizatiei de construire in zona de protectie a conductelor de
transport Gaze Naturale, trebuie obtinut avizul/acordul SC TRANSGAZ SA.
Pentru protejarea Conductelor si dupa caz, asigurarea posibilitatii de racord la Conductele
TRANSGAZ de transport Gaze Naturale la parametrii normali de calitate si evitarea oricaror avarii
provocate sau accidentale se impune respectarea limitelor zonelor de protectie tehnica/tehnologica si
obtinerea Avizului/Acordului S.N.T.G.N Transgaz SA, inainte de orice fel de interventie/lucrare care se
va executa la limita sau in zona de protectie a Conductelor TRANSGAZ DN 1200 (TRANZIT 2 ) si DN
1200 (TRANZIT 3) si anume:
Zone/Culoare tehnice si conditii de protectie pentru Conductele de gaze naturale SC TRANSGAZ SA,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- I, lit. g, alin. 1), pag. 289-290)

b). Retele de transport fluide petroliere
Referitor la Retele de transport fluide petroliere din extravilanul si partial intravilanul si UAT Murfatlar.
- Prin Avizul SC PETROTRANS S.A. Ploiesti nr. 086/09.05.2016, a fost ceruta respectarea unor
conditii de amplasare.
Pentru protejarea Conductelor “B” DN 10” si DN 10” “M” PETROTRANS impotriva oricaror
avarii provocate sau accidentale se impune respectarea limitelor zonelor de protectie tehnica/tehnologica
si obtinerea Avizului/Acordului SC PETROTRANS S.A. Ploiesti, inainte de orice fel de
interventie/lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie a Conductelor SC
PETROTRANS S.A. Ploiesti, si anume:
Zone/Culoare tehnice si conditii de protectie pentru Conductele de transport ale SC PETROTRANS SA,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- I, lit. h, alin. 1), pag. 290-291)
- Prin Avizul nr. 12360 din 01-04-2020, SC CONPET S.A a cerut sa se respecte:
Pentru protejarea Conductelor CONPET SA, Ø 28”, Ø 20” si Ø 14 “impotriva oricaror avarii
provocate sau accidentale se impune respectarea limitelor zonelor de protectie tehnica/tehnologica si
obtinerea Avizului/Acordului SC CONPET SA, inainte de orice fel de interventie/lucrare care se va
executa la limita sau in zona de protectie a Conductelor SC CONPET SA si anume:
Zonele/Culoarele tehnice si conditiile de protectie pentru Conductele de transport ale SC CONPET SA,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- I, lit. h, alin. 2), pag. 291)
3.9.7.2. Propuneri de Surse pentru alimentare cu gaze naturale si Transport fluide petroliere in UAT
Murfatlar

1)- Proiect/propunere pentru Infiintare Sistem de Alimentare si Distributie Gaze Naturale in orasul
Murfatlar si satul Siminoc .( vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
2)- Proiect/propunere pentru Deviere CONDUCTEI “M” PETROTRANS DN 10” FLUIDE
PETROLIERE in afara zonei de protectie a SURSEI de APA Basarabi I.( vezi Tabel cu propuneri de
investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).

3.9.7.3 Lucrari/Planuri de actiune/Investitii propusepentru Alimentarea cu gaze naturale si
Transportt fluide petroliere in UAT Murfatlar (vezi Tabel cu propuneri la Cap.4.5., Art. 4.5.3., pag. 361 )
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3.9.8 Gospodărie comunală (vezi si Art. 2.9.8.)
NOTA:(Acest Capitol trebuie analizat impreuna cu prevederile Avizului de Mediu nr. 5 din 11-10-2019 si
prevederile Studiului/Raportului privind Protectia Mediului)

3.9.8.1. Imbunatatiri/ Propuneri privind amenajarile pentru sortarea, depozitarea si tratarea deseurilor
Colectarea desurilor
Referitor la Colectarea deseurilor din teritoriul UAT Murfatlar.
Implementarea în România a politicilor UE privind gestiunea deşeurilor, asigurata prin Strategia
naţională de gestionare a deşeurilor şi Planului naţional de gestionare a deşeurilor - PNGD, documente
care au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2004 (privind aprobarea Strategiei naţionale
de gestionare a deşeurilor şi a Planului naţional de gestionare a deşeurilor) a avut ca efect inchiderea
fostului DEPOZIT neconform denumit PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI MENAJER (in PUG
denumit si RAMPA (GROAPA) GUNOI, în conformitate cu Prevederile HG 1470/2004 modificată și
completată prin HG 358/2007 și Ordinul nr. 757/2004, în baza Autorizației de construire nr.
24/04.09.2013 prin Proiectul 315-14-34/11.2008-RO2006/018-147.04.3.08.02 – Sistem de management
integrat al deșeurilor în județul constanța – Închidere depozit neconform Murfatlar ( fost Basarabi).
- Prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 04-02- 2014 au fost stabilite distantele minime de
protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra
sanatatii populatiei.
Pentru a asigura protectia sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc
disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei se impune respectarea distantelor de protectie sanitara si
obtinerea Avizului/Acordului Directiei Judetene de Sanatate Publica Constanta si anume:
Zonei de Protectie Sanitara pentru Platforma/Depozitul de Gunoi inchis/nefunctional,
(vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3.- II, lit. a, alin. 1), pag. 291-292)
3.9.8.2. Imbunatatiri/Propuneri de Constructii si amenajari pentru Gospodarie comunala la nivelul
UAT Murfatlar
1)- Proiect/propunere pentru Infiintare CIMITIR pe str Murfatlar din nord-estul Murfatlar.
(vezi Tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361).
3.9.8.3. Lucrari/Planuri de actiune/Investitii propuse pentru Gospodarie comunala in UAT Murfatlar
(vezi Tabel cu propuneri de investitii la Cap.4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)

3.9.9. Iluminatul public (vezi si Cap. 2.9., Art. 2.9.9 si Cap. 3.9., Art 3.9.4.)
3.9.9.1. Imbunatatiri/Propuneri privind Iluminatul public
Referitor la Colectarea deseurilor din teritoriul UAT Murfatlar.
Infrastructura reţelei de alimentare a iluminatului public din Murfatlar aparţine pe de-o parte S.C. ENEL
DISTRIBUŢIE SA – adica SC E-DISTRIBUTIE SA operator privat, şi o alta parte, Primăriei oraşului
Murfatlar.
In prezent se realizeaza o imbunatatire a sistemului de iluminat public in localitatile Murfatlar si
Siminoc prin inlocuirea lampilor clasice de iluminat, avand un consum mare de energie electrica, cu
lampi cu leduri avand un consum mic de energie.
1)- Proiect privind Infiintare/Extindere iluminat public in Cartier REZIDENTIAL cu DOTARI, in
PARC FOTOVOLTAIC si FERME AGROZOOTEHNICE si IN ZONA INDUSTRIALA din
Murfatlar, comun cu proiectele pentru Infiintari/ Extinderi retele electrice de mai sus (vezi Tabel cu
propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361)
2)-Proiect privind Infiintare/Extindere iluminat public in TRUP ALIPIT S5-CARTIER LOTIZARI
CANADIAN, in LOTIZARI INDIVIDUALE SIMINOC ZONELE „B”„C”„D”si „E” si in
CARTIER LOCUINTE SOLA A 107 din Siminoc, comun cu proiectele pentru Infiintari/Extinderi
retele electrice de mai sus (vezi tabel cu propuneri de investiţii la Cap. 4.5., Art. 4.5.3., pag. 361),.
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3.10. Protectia Mediului –vezi si Cap. 2.10
NOTA: (Acest capitol trebuie analizat impreuna cu AVIZUL de MEDIU nr. 5/2019 si Studiu/Raportul pentru
protectia Mediuuii) (Acest Capitol contine extrase din: Raportul privind Protectia Mediului, Studiul Geotehnic,
Studiul Istoric de fundamentare, Studiu Istoric-Arheologic si Studiul de Infrastructura Tehnico-edilitara,dupa caz.)

In functie de constatarile la care s-a ajuns prin compararea concluziilor din Raportul de Protectia
Mediului, rspectiv Studiile intocmite pentru Actualizare PUG Murfatlar-proiect nr. 80/2014 si a
concluziilor analizei siuatiei existente, cu reperele de normalitate se propun urmatoarele:
3.10.1 Situația propusa (vezi extras din Raportul de mediu)
Incepand cu etapa de preaderare la Uniunea Europeana, Romania si-a armonizat legislatia in
raport cu Directivele Comunitatii Europene, ratificand de asemenea o serie de tratate internationale care
au vizat, si urmaresc in continuare, prezervarea mediului in contextul unei dezvoltari durabile. Este
evident faptul ca Actualizare PUG analizat nu are anvergura unui plan de talie internationala astfel incat
sa fie raportat la coordonatele unor astfel de obiective, dar se poate afirma faptul ca in aceasta
constructie piramidala a cadrului juridic global, PUG se regaseste ca element infinitesimal obligat sa
respecte, prin continutul sau, normele impuse de legislatia nationala , armonizata cu cea internationala.
In etapa de preaderare, prin “DOCUMENTUL DE POZITIE - CAPITOLUL 22 - PROTECTIA
MEDIULUI INCONJURATOR”, Romania si-a asumat o serie de angajamente privind urmatoarele
domenii:
1.
Obiective de protectia mediului:
1.2. - Calitatea aerului si schimbari climatice
1.3. - Managementul deseurilor
1.4. - Calitatea apei
1.5. - Protectia naturii
1.6. - Controlul poluarii industrial si managementul riscului
1.7. - Substante chimice si organisme modificate genetic
1.8. - Zgomot
1.9. - Protectie civila
1.10.- Securitate nucleara si radioprotectie
Starea mediului in cazul neimplementarii planului/programului
Prin Actualizarea PUG – pr.nr. 80/2014, se propune statuarea indicatorilor urbanistici aferenti
teritoriului UAT, conform prevederilor Legii nr. 350/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
Actualizarea PUG nu face obiectul promovarii vreunei investitii ci obiectul statuarii regimului
urbanistic care a suferit modificari in lungul timpului conform prevederilor PUG anterior- pr.3/2000.
Suprafata analizata reprezinta o entitate urbanistica stabila, echilibrata deja din punct de vedere
al organizarii socio-economice. In acest context, neimplementarea planului nu ar modifica starea
mediului in perimetrul analizat. Neimplementarea planului ar reprezenta un echivalent al situatiei
existente la momentul actual si aflata sub incidenta parametrilor calitativi (indeosebi a celor aferenti
calitatii aerului ) ai mediului asa cum au fost acestia stipulati in RAM- 2015 al APM Constanta si in
Studiul/Raportul de mediu.
De altfel nici finalizarea planului nu va modifica cu nimic parametrii calitativi ai mediului in
cauza, deoarece, propunerea de ajustare a indicatorilor urbanistici respecta prevederile Legii 350/2001
iar programele de dezvoltare propuse prin PUG cuprind domenii cu activitati inerente pentru
comunitatea UAT si prietenoase cu mediul.
Caracteristicile de mediu ale zonei posibil a fi afectata semnificativ
Perimetrul supus Actualizarii PUG se prezinta ca o entitate organizatorica stabila aflata sub incidenta
prevederilor legale ce o guverneaza din punct de vedere al problemelor socio-economice, de protectia
mediului, cat si a celor referitoare la colectarea deseurilor, alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate,
alimentarea cu energie electrica si termica, etc.
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Prin Actualizarea PUG se doreste statuarea coordonatelor de dezvoltare viitoare a perimetrului
UAT, in conditiile respectarii prevederilor Legii nr. 350/2001, cat si a celor care guverneaza
problematica privind protectia mediului.
In acest context, Actualizarea PUG nu promoveaza vreo investitie anume, ci stabileste
coordonatele conform carora vor fi edificate obiectivele dezvoltarii viitoare a UAT Murfatlar. Fata de
aceste precizari si in raport cu cerinta acestui capitol se poate spune ca eventuale probleme de mediu
vor aparea in momentul in care in zonele UAT, cu functiunile aferente, vor fi demarate investitiile de
rigoare [care nu se vor putea inscrie decat in regimul tehnic si juridic al zonei si in indicatorii urbanistici
propusi in Memoriu General aferent PUG si respectiv in Regulementul Local de Urbanism (RLU)],
context in care, prin documentatiile tehnice de rigoare se vor lua masurile necesare in scopul asigurarii
protectiei factorilor aferenti urmatoarelor caracteristici de mediu : hidrogeologia, flora, fauna, aerul, apa,
sol- subsol, monumente istorice –culturale, patrimoniu arheologic, peisajul.
Probleme de mediu existente, relevante pentru plan sau program
Nu este cazul
3.10.1.1. Propuneri si masuri de interventie pe probleme de mediu la nivelul UAT Murfatlar
(Extras din Studiu/Raport pentru protectia mediului, Studiul Istoric de fundamentare si IstoricArheologic si Studiul Infrastructura Tehnico-Edilitara)(vezi si Cap. 2.10., Art. 2.10.1., pag . 135)
Propuneri si masuri de interventie urbanistica pe probleme de mediu, la nivelul UAT Murfatlar,
Acualizare PUG Murfatlar, analizat nu reprezinta un plan de anvergura astfel incat sa faca
obiectul analizei unui impact in context transfrontier.
Cadrul juridic global constituie un model pentru transpunerea la scara micro a coordonatelor
juridice ce vizeaza prezervarea mediului in contextul conceptului de dezvoltare durabila, transpunere
materializata la nivelul administratiei judetene Constanta prin “Planul Local de Actiune pentru Mediu
(PLAM)”, care reprezinta strategia pe termen scurt, mediu si lung pentru solutionarea problemelor de
mediu din judet prin abordarea problematicii pe principiile dezvoltarii durabile, si care este in deplina
concordanta cu Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului.
Planul Local de Actiune stabileste scopuri, obiective si tinte clare pentru solutionarea fiecarei
probleme individuale de mediu si prezinta seturi cuprinzatoare de actiuni convergente pentru atingerea acestora.
Totodata se stabileste responsabilizarea autoritatilor locale, mediului de afaceri, societatii civile
pentru a rezolva problemele de mediu in vederea asigurarii unui mediu adecvat, a unor conditii de viata
mai bune si, nu in ultimul rand, al unei dezvoltari durabile pentru generatiile actuale si viitoare.
Conform Planului Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Constanta (PLAM) au fost
identificate aspecte referitoare la urmatoarele componente de mediu:
- Apa (calitatea si cantitatea apei potabile; poluarea apelor de suprafata; poluarea apelor subterane)
- Aerul (poluarea atmosferei)
- Gestiunea deseurilor
- Spatiile verzi
- Degradarea solului;
- Pericole generate de fenomene naturale;
- Urbanizarea mediului.
a) Diminuarea pana la eliminare a surselor de poluare majora (emisii, deversari, etc)
1.) Aerul
Calitatea aerul va fi supusa unui impact temporar numai in perioada de implementare a
proiectelor aferente programelor/planurilor ce fac obiectul PUG, prin lucrarile de edificare a obiectivelor
in cauza. Totusi, datorita faptului ca activitatile din perioada de implementare a proiectelor in cauza se
vor desfasura pe perioade determinate, se poate aprecia ca impactul asupra aerului va fi nesemnificativ.
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1.1. Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra aerului atmosferic
Pentru reducerea emisiilor in aer si a impactului asupra aerului in perioada de constructie se vor
lua urmatoarele masuri:
- intretinerea corespunzatoare a starii drumurilor; (vezi propuneri in Cap. 3.2., Art.3.2.1., alin. 1),
paragrafele 1.1.÷1.3.- Strategia de dezvoltare si paragraf 1.4.- Planurile de actiune, pag. 180÷181 Art. 3.2.3.Prioritatile imediate, pag. 184÷185 si in Cap. 3.6- Organizarea circulatiei., propuneri, pag. 199÷201)

- reducerea vitezei autovehiculelor pe drumurile generatoare de pulberi si praf;( vezi Art.2.10.2., pag.163)
- materialele pulverulente se vor depozita astfel incat sa nu fie imprastiate sub actiunea vanturilor;
- oprirea motoarelor vehiculelor atunci cand acestea nu sunt implicate in activitati;
- folosirea numai a utilajelor si autovehiculelor cu verificarea tehnica la zi;
- acoperirea depozitelor de materiale de constructie pulverulente/depozitarea in recipiente etanse;
- evitarea manipularii unor cantitati mari de pamant sau agregate de cariera in periodele cu vant.
1.2. Recomandari cadru pentru componenta de mediu AER
In ceea ce priveste poluarea atmosferica, in general, se inregistreaza 2 mari surse:
- instalatiile mari de ardere
- traficul rutier, in mediul urban si de-a lungul cailor rutiere intens circulate.
Recomandarile de mediu pentru aceasta componenta includ, in principal, masuri de informare si
constientizare a agentilor economici poluatori asupra termenelor conformarii, precum si sprijinirea
introducerii de „tehnologii curate”. Se impun implicit si masuri de imbunatatire a calitatii aerului prin
scaderea emisiilor.
1.3. Modul de indeplinire a recomandarilor cadru pentru componenta de mediu AER
In contextul cerintelor acestui subcapitol cat si a temei Actualizarii PUG ce face obiectul
Raportului de mediu trebuie avute in atentie doua directii de responsabilizare a problematicii in cauza si anume:
a- responzabilizarea sectorului economic existent la nivel de UAT
b- responzabilizarea sectorului gospodaresc
Atat in cazul pct. a) cat si pct. b) este creat mecanismul corespunzator prin elaborarea cadrului
juridic raportat la directivele specificate anterior la Cap.3.10., Art. 3.10.1., pag. 254, (respectiv Cap.
2.A.6.1. din Raportul de mediu) si care trebuie respectat de toti agentii economicii si persoanele fizice pe
teritoriul UAT Murfatlar.
Controlul in ceea ce priveste ducerea la indeplinire de catre agentii economici a prevederilor
legale din domeniul protectiei mediului le revine autoritatilor de mediu cat si altor entitati imputernicite.
2.) Apa
Se apreciaza ca, in general, asupra factorului de mediu ,,APA” nu se va manifesta un impact negativ
avand in vedere urmatoarele considerente:
- Lipsa de pe teritoriul UAT a unei retele hidrografice
- Sursele de apa subterane sunt la adancimi considerabile avand asigurat gradul de prezervare corespunzator,
- Zonele locuite ale intravilanului UAT Murfatlar sunt racordate la retele de apa si canalizare sau
bazine vidanjabile. (vezi prezentare sit. existenta la Cap. 2.9., Art. 2.9.2., pag. 96 si Art. 2.9.3. ,pag.109).
Una din coordonatele ce fac obiectul Actualizarii PUG este aceea referitoare la extinderea de
retele de alimentare cu apa si canalizare (vezi propunerile de la Cap. 3.9., Art. 3.9.2.,pct.3.9.2.3., pag. 239 si
Art.3.9.3, pct.3.9.3.3., pag.245).

2.1. Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra apei subterane si de suprafata
Ca modalitati de reducere a impactului asupra apelor, in functie de o anumita situatie derivata dintr-o
organizare de santier, uzuale ar fi urmatoarele masuri:
- interventia rapida cu absorbanti in cazul scurgerilor accidentale de carburanti si lubrefianti;
- schimburile de ulei ale utilajelor si alimentarea cu carburant se vor face in afara amplasamentului;
- asigurarea unei stari functionale bune a utilajelor si vehiculelor, in scopul evitarii scurgerii de hirocarburi;
- deseurile vor fi colectate selectiv si eliminate prin firme specializate pentru a se preveni eventualele
scurgeri de la acestea;
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- vidanjarea toaletelor ecologice si transportul apelor uzate la o statie de epurare, de catre firme special
autorizate;
2.2. Recomandari cadru pentru componenta de mediu APA
Avand in vedere ca apele de suprafata/subterane au un anumit grad de poluare, se au in vedere
urmatoarele masuri, (vezi propunerile de la Cap. 3.9., Art. 3.9.2., pag 232 si Art. 3.9.3., pag. 240):
- incurajarea imbunatatirii calitatii resurselor de apa de suprafata si subterane prin realizarea unei epurari
corespunzatoare a apelor uzate rezultate din mediul rural si din cadrul obiectivelor economice
- reducerea pierderilor din retelele de alimentare cu apa;
- dezvoltarea unei retele centralizate de alimentare cu apa potabila in zonele rurale;
- reabilitarea si extinderea retelei de alimentare cu apa potabila.
2.3. Modul de indeplinire a recomandarilor cadru pentru componenta de mediu APA
Alimentarea cu apa potabila a obiectivelor socio-economice din cadrul UAT se va face prin
racordarea la retelele existente in zona. (vezi propunerile de la Cap. 3.9., Art. 3.9.2.,pag. 232 si Art. 3.9.3.,
pag.240).

Colectarea tuturor apelor uzate si epurarea se va face fie in sistemele centralizate existente, fie
prin asigurarea altor modalitati pentru solutionarea acestei probleme (bazine vidanjabile,etc.).
Acolo unde se recurge la varianta amenajarii de bazine vidanjabile, acestea trebuie sa aiba
capacitatea necesara de a prelua volumul de apa uzata generata.
b) Epurarea si preepurarea apelor uzate.
1.) Epurarea apelor uzate
Epurarea tuturor apelor uzate produse si colectate/canalizate pe teritoriul UAT Murfatlar se face in Statia
de Epurare Poarta Alba. Pentru detalii cu situatia existenta si propuneri vezi la Cap.2.9., Art. 2.9.3, pct..
2.9.3.1, pag. 109 si respectiv Cap. 3.9., Art. 3.9.3, pct. 3.9.3.1., pag.240, referitor la Dezvoltarea echiparii
edilitare si pe: „Plansa 1a1 Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar–Reglementari Echipare Hidro Edilitara, „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Edilitara Murfatlar – Alimentare cu apa si Canalizare” si
„Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Edilitara Siminoc – Alimentare cu apa si Canalizare”, anexa la
Actualizare PUG oras Murfatlar”- proiect nr. 80/2014.
c) Depozitarea controlata a deseurilor menajere si industriale,
1.) Gestiunea Deseurilor
1.1. Recomandari cadru in ceea ce priveste Gestiunea Deseurilor (vezi si Cap. 3.9., Art. 3.9.8., pag. 253)
Poluarea mediului este datorata inclusiv gestionarii necorespunzatoare a deseurilor menajere urbane/
rurale (depozitarea necontrolata, organizarea defectuoasa a sistemului de colectare si transport,
colectarea neselectiva) si prin urmare se impune:
- aplicarea planului judetean/local de gestionare a deseurilor;
- crearea unui sistem de colectare selectiva a deseurilor urbane si industriale, la nivelul fiecareilocalitati.
- responsabilizarea de catre administratiile locale a agentilor economici ce isi desfasoara activitatea in
raza UAT, in vederea aplicarii prevederilor legale in domeniul gestionarii deseurilor si anume:
LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor; HOTARARE nr. 1470 din 09 septembrie 2004 privind aprobarea Strategiei nationale de gestionare a deseurilor si a Planului
national de gestionare a deseurilor, respectiv toate celelalte legi si acte normative in domeniu.
Pentru „Platforma de depozitare gunoi menajer” (denumita in PUG Rampa (Groapa) de gunoi)
inchisa ca Depozit neconform in septembrie 2015 in baza Autorizatiei de construire nr. 24/2013, tinand
cont de prevederile HG 1470/2004 modificata si completata prin HG 358/2007, iar conform Ordinului
Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 a fost stabilita distanta minima de protectie sanitara de 200 m
intre teritoriile protejate si unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei, explicata
in scris la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3.-II, lit a, alin. 1), pag.285 si prezentata/trasata pe „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice- Zonificare Murfatlar”, respectiv “Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta
(UTR) Murfatlar”, anexe la Actualizare PUG si RLU oras Murfatlar”.
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1.2. Modul de indeplinire a recomandarilor cadru in ceea ce priveste GESTIUNEA DESURILOR .
Taluzul din jurul Platformei de gunoi, inchisa, in suprafata de 5,34Ha, a fost propus pentru Spatiu Verde.
Pentru colectarea deseurilor vor fi amenajate spatii special destinate, echipate astfel incat sa permita
colectarea selectiva a deseurilor in scopul valorificarii celor reciclabile si diminuarii cantitatii eliminate
la depozitele de deseuri. In general se va respecta cadrul juridic national, raportat la prevederile
directivelor corespunzatoare (vezi Cap.3.A.1.18, lit. c, din Raportul de mediu).
Pentru orice fel de interventie/ lucrare care urmeaza a se efectua in zona de protectie de 200 m a
Platformei de gunoi inchisa trebuie obtinut, pe langa avizul/acordul de mediu si avizul Directiei de
Sanatate Publica a Judetului Constanta.
d) Recuperarea terenurilor degradate, consolidari de maluri si taluzuri, plantari de zone verzi, etc.
Degradarea solului, pericolele generate de fenomene naturale, urbanizarea mediului, constituie teme
majore a caror abordare si clarificare se face intr-un cadru decizional superior.
1.) Solul
Impactul asupra solului se va manifesta in perioada de implementare a proiectelor aferente
programelor/planurilor ce fac obiectul PUG, prin lucrarile de edificare a obiectivelor in cauza. Prin
documentatiile tehnice se vor lua masurile optime de eliminare a oricarui impact negativ asupra solului.
1.1. Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra solului/ subsolului
Cu ocazia implementarii proiectelor statuate prin Actualizare PUG vor fi impuse, prin documentatiile de
rigoare , urmatoarele masuri:
- nu se va face depozitarea carburantilor, a uleiurilor si a altor substante chimice, daca este cazul, in
zona amplasamentelor in cauza, cu exceptia organizarii de santier extinse, cand se vor prevedea, de
catre constructor, magazii special destinate pentru recipienti adecvati;
- evitarea afectarii unor suprafete suplimentare de teren;
- depozitarea temporara a deseurilor numai in locurile special amenajate si, in functie de categorie,
numai in recipienti special destinati;
- acoperirea zonelor afectate temporar, cu sol vegetal, la sfarsitul fazei de constructie;
- organizarea de santier va fi dotata cu material absorbant, necesar interventiei in caz de poluare
accidentala cu hidrocarburi;
- pentru fiecare zona si parcela se vor respecta POT maxim si CUT maxim stabilit cu caracter obligatoriu;
- indepartarea deseurilor atat din zona reglementata de plan cat si din vecinatata acesteia.
e) Organizarea sistemelor de spatii verzi,
1.) Spatiile verzi
1.1. Recomandari cadru pentru extinderea spatiilor verzi (vezi si propunerile de la Cap.2.10., Art.2.10.2.,lit. e) ,pag.162)
Pentru ca procesul de dezvoltare urbana sa nu se constituie intr-un factor de risc pentru integritatea
spatiilor verzi, a fost creat cadrul juridic menit a asigura echilibrul necesar in contextul conceptului de
dezvoltare durabila, prin elaborarea O.U.G. 114/ 2007, Art. II, alin. 1, pentru modificarea si
completarea O.U.G. 195/ 2005 privind Protectia mediului, Art. 71, alin 2, referitor la raportul mp spatiu
verde/cap locuitor in interiorul localitatilor (minim 26 m2 spatiu verde/locuitor tinta ce urma a fi
indeplinita pana in decembrie 2013), precum si realizarea de noi spatii verzi.
1.2. Modul de indeplinire a recomandarilor cadru pentru asigurarea SPATIILOR VERZI.
Prin Actualizare PUG oras Murfatlar se respecta prevederile Legii nr. 350/2001 privind Amenajarea
teritoriului si urbanismul cat si cadrul juridic din domeniul protectiei mediului referitor la problematica
in cauza (O.U.G. 114/ 2007 pentru modificarea si completarea O.U.G. 195/ 2005 privind Protectia
mediului, Art. 72) si prevede masuri de de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si
antropic al localitatii, conditii de refacere peisagistica si de dezvoltare a spatiilor verzi si lucrari de
aparare impotriva inundatiilor (vezi propuneri la Cap. 3.8., Art. 3.8.2., pct.3.8.2.1., Cap. 3.9., Art. 3.9.1.
si propunerile de Amenajari/Extinderi de spatii verzi pe 5,4300 Ha reprezentand Taluz fosta Rampa
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Gunoi inchisa in sept. 2015 si Spatiu verde in suprafata de 2,6405Ha propus(a) in zona Parcului
Fotovoltaic si Ferme agro-zootehnice si altele.).
f) Delimitarea zonelor protejate si restrictiile generale pentru conservarea patrimoniului natural si construit,
1.) Delimitarea zonelor protejate
1.1.) Delimitarea ZONELOR PROTEJATE ISTORIC pentru Monumentele Istorice si Siturile arheologice
este stabilita conform extras din Studiul Istoric de fundamentare intocmit de PFA Arh. Bubulete DionaMihaela, respectiv din Studiul Istoric-Arheologic intocmit de specialistii din Muzeul de Istorie Nationala
si Arheologie Constanta, astfel:
- Monumentele istorice emunerate la Cap. 2.10., Art. 2.10.1., pct. 2.10.1.4., lit. b), pargraf 1.1., pag.143÷145
cu numerele (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41) si (42) au trasate limitele Zonelor Protejate
Istoric pe limite cadastrale si strazi, prezentate pe Plansa 3.1.Reglementari Urbanistice- Zonificare
Murfatlar si Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) Murfatlar, conform Studiul Istoric de
fundamentare, (vezi descriere la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.1., lit. a, pag.276-277).
- Siturile arheologice enumerate la Cap. 2.10., Art. 2.10.1., pct. 2.10.1.4., lit. b), paragraf 1.2., pag. 145÷150 cu
numerele/ numerotate de la (1) pana la (33) au trasate limitele Zonelor Protejate Situri arheologice,
(vezi descriere la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.1., lit. b, pag. 277-278), dupa cum urmeaza:
1.1.1.- Pentru Siturile arheologice din teritoriul intravilan al celor doua localitati, Murfatlar si
Siminoc, inclusiv Trupurile izolate de intravilan aferente, limitele zonelor de protectie au fost trasate pe
limite cadastrale si strazi, prezentate pe Plansa 3.1. si Plansa 3.2., respectiv pe Plansa 1.1. (UTR)
Murfatlar si Plansa 1.2. (UTR) Siminoc, prin extinderea/marirea limitelor de protectie prevazute in Studiul
Istoric- Arheologic realizat, in jurul fiecarui Sit arheologic identificat in intravilan pe UAT Murfatlar.
1.1.2.- Pentru Siturile arheologice din teritoriul extravilan al celor doua localitati, Murfatlar si
Siminoc, limitele zonelor de protectie pentru Situri s-au pastrat conform Studiului IstoricArheologic, realizat, iar identificarea amplasamentului lucrarii ce urmeaza a se executa, fata de limitele
Sitului, se face pe baza documentatiei tehnice/a planurilor de situatie prezentate de solicitant/beneficiar, in
coordonate STEREO’70, care vor contine trasate si limitele Sitului si ale zonei de protectie, dupa caz.
1.1.3.- Pentru lucrarile/investitiile efectuate/autorizate pe pacele/loturi din teritoriul extravilan al
celor doua localitati, din UAT Murfatlar, situate fie si partial in limita de protectie a sitului/siturilor
arheologic(e), indiferent de suprafata, pozitia sau caracterul acesora, care se vor executa aproape de
limita zonei de protectie a Sitului (la mai putin de 100 ml) sau pentru care limita zonei de protectie a
Sitului nu poate fi identificata pe planurile de situatie prezentate, atunci se va solicita si obtine de
catre beneficiar/investitor un aviz/acord de la Directia Judeteana pentru Cultura Constanta, care
va stabili daca obiectivul de investitii/ lucrarea propus(a) se afla sau nu in zona de protectie a Sitului.
Limitele Zonelor de protectie pentru Siturile arheologice sunt trasate/prezentate pe: „Plansa 1
Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”, „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice-Zonificare Murfatlar”, „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice- Zonificare Siminoc” si toate
Plansele cu retele edilitare, respectiv „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) – Murfatlar” si
„Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) – Siminoc”, si ajutator pe Plansa 6.1.2. si
Plansa 6.2.2., anexe la documentatia de „Actualizare PUG si RLU oras Murfatlar” – proiect nr. 80/2014.
Pe „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” sunt prezentate si
Tabelele cu coordonatele STEREO’70 ale limitelor de protectie pentru Monumentele istorice din orasul
Murfatlar si Tabelele cu coordonate STEREO’70 ale conturului Siturilor arheologice din UAT Murfatlar.
1.2.) Delimitarea ZONELOR PROTEJATE SANITAR
Alimentarea cu apa
Canalizarea
Conform HG 930/2005, Ordinului nr. 119/2014 si Avizului SC RAJA SA nr. 60/2069 din 25-04-2016 cu
valabilitatea mentinuta prin Adresa 70/28210 din 02.04.2020 si completarile din adresele 74889/2017 si
4195/2018, este amintita la Cap. 3.9. si prezentata la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.3., pag. 281÷285,
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din prezentul Memoriu General si in RLU, pentru: Sursele de apa, Rezervoarele de inmagazinare, Statiile
de pompare/ tratare a apei potabile, Conductele de aductiune si Retelele de distributie apa, respectiv
Statiile de epurare, Retelele/Conductele de refulare si Retlele de canalizare ape menajere stradale si
prezentate trasate/desenate pe: „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de
Baza”, „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice-Zonificare Murfatlar”, „Plansa 3.2. Reglementari
Urbanistice- Zonificare Siminoc”, „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Edilitara Murfatlar – Alimentare
cu apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Edilitara Siminoc – Alimentare cu apa si
Canalizare”, „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Edilitara Murfatlar – Alimentare cu apa si
Canalizare- distributie” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Edilitara Siminoc – Alimentare cu apa
si Canalizare-distributie” anexe la documentatia de Actualizare PUG oras Murfatlar”- proiect nr. 80/2014.
1.3.) Delimitarea ZONELOR PROTEJATE TEHNIC/TEHNOLOGIC
Alimentarea cu energie electrica
Conform Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 sunt prevazute
distentele/ limitele de protectie tehnica amintite la Cap. 3.9. si prezentate la Cap. 3.11., Art. 3.11.5.,
pct. 3.11.5.4.- I, lit. a, b, c si d, pag. 285÷288, din prezentul Memoriu General si in RLU, pentru: Statia de
transformare 110 kv Basarabi, Liniile electrice de transport de inalta tensiune LEA 110 kv, Liniile
electrice de medie tensiune LEA si/sau LES 20 kv, Posturile de transformare aeriene PTA sau in cladire
zidita PTCZ de 20/0,40 kv, Linile de distributie de joara tensiune, aeriene LEA si/sau subterane LES de
0.40 kv, trasate/marcate de-a-lungul retelelor electrice atat pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL
UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZA; Plansa 3.1 REGLEMENTARI
URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR si Plansa 3.2. REGLEMENTARI URBANISTICE –
ZONIFICARE SIMINOC cat si in detaliu pe:“Plansa 1.a.2. de Incadrarea in Teritoriul UAT MurfatlarReglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica majora”, „Plansa 4.1.2. Reglementari
Echipare Telecomunicatii Energie Electrica-Murfatlar-Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica” si
„Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica-Siminoc-Telefonie, Tv,
Alimentare cu energie electrica”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
Iluminatul public
Latimile Zonelor de protectie si de siguranta pentru Retelele de iluminat sunt conforme cu
prevederile Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 referitoare la Retelele
electrice de distribiutie de joasa tensiune aeriene (LEA 0,40 kv) sau subterane (LES 0,40 kv).
Telefonie si posta
Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo au fost stabilite in
conformitate cu Avizul SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A. nr. 556 din 06-04- 2016
completat cu Avizul nr. 1147 din 22-09- 2017, Avizul SRVICIULUI DE TELECOMUNICATII
SPECIALE (“STS”) nr. 13526 din 08-04-2020 si Avizul SC ORANGE ROMANIA SA nr. 1339/1312
din 28-04-2016 cu precizarile S.C. PROTELCO S.A. sub nr. 1339/727 din 28-04-2016, au fost precizate
conditiile pentru executarea de lucrari si implicit pentru pentru emiterea Autorizatiilor de construire in
zona STS, liniilor de telefonie (Tc) si de fibra optica(Fo) si prezentate la Cap.3.11., Art. 3.11.5.,
pct. 3.11.5.4.-I, lit.e si f, pag.288-289, din Memoriul General si in RLU.
Alimentarea cu gaze naturale
Zone/Culoare tehnice de protectie si conditii de protectie pentru Conductele de gaze naturale au fost
stabilite in conformitate cu Avizul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA
Medias nr. 21282/642 din 19-05-2016 cu valabilitatea prelungita prin Adresa 17133/19.03.2020 si
conform Norme tehnice A.N.N.R.E. nr. 118/2013 prin care sau precizat distante minime deprotectie, pe
orizontala, intre axa conductelor de transport gaze naturale si obiectivele invecinate functie de
destinatia/folosinta acestora, prezentate la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- I, lit g, pag. 289-290,
din prezentul Memoriu General si in RLU pentru: conductele de transport gaze naturale Dn 1200 Castelu
– Negru Voda (Tranzit 2), Dn 1200 Isaccea – Negru Voda (Tranzit 3)
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Transport fluide petroliere
Zone/Culoare tehnice de protectie si conditii de protectie pentru Conductele transport fluide petroliere
au fost stabilite in conformitate cu Avizul - Prin Avizul SC PETROTRANS S.A. Ploiesti nr.
086/09.05.2016 si Avizul COMPET nr. 12360/01.04.2020, prin care s-au precizat distante minime de
protectie ale conductelor de transport fluide petroliere, prezentate la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct.
3.11.5.4.- I, lit. h, pag. 290-291, din prezentul Memoriu General si in RLU, pentru: CONDUCTELE DN
10” TRANSPORT “B” si DN 10” TRANSPORT “M” rspectiv CONDUCTELE CONPET Ø 28”, Ø
20” si Ø 14” DE TRANSPORT TITEI, trasate pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII
ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZA; Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE –
ZONIFICARE MURFATLAR si Plansa 3.2. REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE
SIMINOC cat si in detaliu pe:“Plansa 1.a.3., respectiv Plansa 4.1.3, si Plansa 4.2.3.
Cai de comunicatie rutiera
ln conformitate cu prevederile O.G. 43 11997 - privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015), limitele de protectie a drumului au
fost prezentate la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit a, pag. 291÷295, din prezentul Memoriu
General si in RLU, pentru:
- Autostrada Bucuresti – Constanta, Tronsonul 6 Cernavoda – Constanta prin extravilan UAT,
- Drumul national DN 3 – E81 prin intravilan si extravilan UAT Murfatlar,
- Drumul national DN 22C- E81 prin intravilan si extravilan UAT Murftalar,
- Drumul judetean DJ 381 prin extravilan UAT Murfatlar,
- Drumul comunal DC 27 prin intravilan si extravilan UAT Murfatlar,
Cai de comunicatie feroviara
Conform Avizului nr. 7/2/1344 din 27-04- 2016 emis de catre Compania Nationala de Cai Ferate
(C.N. C.F.) „CFR” S.A.- Sucursala Regionala de Cai Ferate, limitele de protectie tehnica au fost
prezentate la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit b, pag. 295, din prezentul Memoriu General si
in RLU, pentru: Linia CF 800 / Bucuresti – Constanta
Cai de comunicatie navala
In conformitate cu prevederile art 6, si art. 7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr.79/
24.08.2000, modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002 si Avizul Companiei
Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.) S.A. nr. 7333 din 31-07- 2017, coroborat cu
conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul
Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/ 30454 din 24- 08- 2017, limitele de
protectie tehnica au fost prezentate la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- II, lit c, pag. 295÷297, din
prezentul Memoriu General si in RLU, pentru: Canalul Dunare Marea Neagra trasate pe: Plansa 1 Incadrare In
Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza si Plansa 3.1.Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar.

Cursuri de apa/Vai inundabile/Lucrari de imbunatatiri funciare/ Constructii si Canale de irigatii
Conform Legii Apelor 107/1996, amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente
cursurilor de apa este prezentata la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- III, lit a, pag. 302÷304 din
prezentul Memoriu General si in RLU, respectiv conform prevederilor Hotărârii Guvernului (HG)
nr. 1.872/2005 pentru aprobarea „Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare
nr.138/2004, cu modificările şi completările ulterioare si prevederile din Anexa la Ordinul nr. 227 din
31-03-2006 emis de catre M.A.P.D.R pentru “Amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente
infrastructurii de imbunatatiri funciare” amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente
infrastructurii de imbunatatiri funciare este prezentata la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.- IV, lit a,
pag. 301-303, din prezentul Memoriu General si in RLU, pentru: Statia de pompare Basarabi – Padure
(Trup Izolat M18 + Canalul de aductiune 648 + Canalul de irigatii 648 spre Negru Voda, parte a
Sistemului de irigatii „Carasu”; Statia de pompare + Canalul de irigatii Valea Seaca, parte a Sistemului
Valea Seaca; Canalul de irigatii CA1 din Nordul UAT Murfatlar- viile SCDVV Murfatlar; Canalul de
irigatii CD 1.1.; Statia de pompare SPP nr 2 (Trup Izolat S8) si Statia de pompare SPP 8-9 (Trup Izolat
S9).
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2.) Restrictiile generale pentru conservarea patrimoniului natural
2.1.) Patrimoniul natural Monumente ale naturii si Arii naturale protejate (vezi Cap.2.10., Art. 2.10.1., pct
2.10.1.4., lit.a., pag. 141÷143)

Monumente ale naturii si Arii naturale protejate existente pe teritoriul UAT Murfatlar sunt prezentate pe
„Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” si ajutator pe “Plansa 6.1.
SITUL NATUARA 2000 ROSCI 0083 si REZERVATIA 2.364 FANTANITA MURFATLAR”.
2.2.) Biodiversitatea
Momentul de varf in care s-ar aprecia faptul ca s-ar putea resimti un impact asupra
biodiversitatii, va fi cel aferent perioadelor de derulare a procesului de transpunere in practica a
proiectelor corespunzatoare programelor/planurilor elaborate de UAT Murfatlar (specificate in
Studiul/Raport de Mediu) in contextul Actualizarii PUG care sa asigure dezvoltarea socio-economica
viitoare a teritoriului in cauza. Aceste activitati se vor desfasura totusi pe termen scurt, astfel incat si
impactul va avea un caracter temporar si nesemnificativ.
In procesul de Actualizare PUG Murfatlar, in cadrul teritoriului UAT Murfatlar s-a facut o
delimitare stricta, cu respectarea prevederilor legale, a zonelor protejate (ROSCI 0083 si Rezervatia 364
Fantanita Murfatlar, vezi Planse anexa la PUG) fata de celelalte suprafete extravilane si intravilane ale
UAT. In acest context statutul de conservare a ariilor protejate in cauza ramane sub incidenta unor
masuri optime care sa asigure conditiile de reproducere si dezvoltare a faunei si florei in perimetrul ROSCI.

Flora din cadrul arealului UAT Murfatlar (exceptand ROSCI) este in general cuprinsa in habitate
caracterizate prin amestecuri de specii ruderale, segetale si de specii comune din zona stepei. Studiul
florei si al habitatelor din perimetrul UAT nu a evidentiat prezenta speciilor de plante si habitate de
interes conservativ.
O descriere a florei s-a facut in capitolele anterioare (vezi Cap.2.10., Art. 2.10.1., pct 2.10.1.4., pag 142).
Toate speciile identificate sunt specii comune, care nu se regasesc in anexele OUG 57/2007 sau
in Listele Rosii nationale.
Flora ce face obiectul ROSCI are statutul specificat prin Fisa Standard 83, iar vecinatatea sitului cu
zone intravilane ce au functiunea de locuire asigura existenta unui impact nesemnificativ asupra ROSCI.
Fauna ce face obiectul ROSCI are de asemenea statutul specificat prin Fisa Standard 83, iar cea care se
regaseste in restul teritoriului UAT este reprezentata de specii comune ce au fost descrise in capitolele
de mai sus (vezi Cap.2.10., Art. 2.10.1., pct 2.10.1.4.,pag.142.). Fauna care face obiectul prezervarii si este
inscrisa in Fisa Standard ce defineste situl Natura 2000 ROSCI 0083 Fantanita – Murfatlar, beneficiaza
de arealul ei, conferit de situl Natura 2000 ROSCI 0083, statuat prin legislatia corespunzatoare.
Prin actualizarea PUG nu se aduce atingere parametrilor de conservare a arealului ROSCI 0083 (vezi
„Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” si ajutator “Plansa 6.1.–
Situl NATUARA 2000 ROSCI 0083 -Rezervatia Fantanita Murfatlar”).
2.3.) Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii
Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei, fara a
se introduce specii alohtone, amenajarile in cauza urmand a juca rol de habitate pentru speciile de
avifauna specifica comuna.
Data fiind vecinatatea cu situl ROSCI 0083 , organizarile de santier vor fi amplasate la distanta.
Desfasurarea lucrarilor de construire se va face numai pe suprafetele destinate, aprobate prin
proiectele in cauza, fara a se afecta suprafete suplimentare de teren.
Statutul de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar existente pe teritoriul UAT Murfatlar
(extras din Studiul/Raportul pentru protectia mediului)
In contextul Actualizarii PUG in conformitate cu prevederile ,,Ordinului nr. 1964 din 13 decembrie 2007
privind instituirea regimului de arie naturala protejata a siturilor de importanţa comunitara, ca parte
integranta a reţelei ecologice europene Natura 2000 in Romania”, Anexa 4 Fisa Standard 83, tipurile de
habitate si specii care definesc situl ROSCI 0083 sunt redate dupa cum urmeaza:
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Tabel 47. Tipuri de habitate prezente in sit si evaluarea sitului in ceea ce le priveste
Cod
Denumire habitat
% Reprez. Supr.rel Conservare Global
62 CO
91AA

Stepe ponto-sarmatice
60
B
Vegetatie forestiera ponto-sarmatica cu stejar
30
B
pufos
40 CO Tufarisuri de foioase ponto sarmatice
10
B
Sursa: Anexa 4 – Fisa Standard 83 din Ordinul nr. 1964 din 2007

C
C

B
B

B
B

C

B

B

Tabel 48. Specii de mamifere, amfibieni si reptile, nevertebrate, plante, enumerate in Anexa II a
Directivei Consiliului 92/43/CEE
Cod

Sit.
popula
tie

Conserv
are

Izola
re

Global

C
V
RC
P
R

C
C
C
C
B

B
B
B
B
B

C
C
B
B
B

B
B
B
B
B

P
R
R

C
B
C

B
B
B

C
C
C

B
B
B

Specie

P
Rezidenta

1335
2635
1219
1279
4053
1060
4030
4067
2093

Spermophilus cricetus
Vormela peregusna
Testudo graeca
Elaphe quatorlineata
Paracaloptenus
caloptenoides
Lycaena dispar
Colias myrmidone
Echium russicum

o p

u

l a t i e

Reproducere

Iernat

Pasaj

Pulsatilla grandis

Mamifere

amfibieni si reptile

nevertebrate

plante

Sursa: Anexa 4 – Fisa Standard 83 din Ordinul nr. 1964 din 2007

B- Criteriile de evaluare a sitului privind o anumita specie mentionata la articolul 4 din Directiva
2009/147/CE si privind speciile mentionate in anexa II la Directiva 92/43/CEE (in conformitate cu
sectiunea B din anexa III)
Datele prezentate in tabelele 47 si 48 relativ la speciile de flora si fauna descrise in Fisa Standard
83 din Anexa 4 a Ord. 1964/2007, scot in evidenta faptul ca, in ceea ce priveste statutul de conservare a
speciilor si habitatelor de interes comunitar, acestea beneficiaza, din punct de vedere al criteriului
global de evaluare, de un grad de prezervare socotit ca avand valoare buna (B). De asemenea si gradul
de conservare este cotat la parametrii optimi fiind apreciat ca avand valoare buna(B).
Mai mult, in ceea ce priveste intravilanul Orasului Murfatlar, trebuie remarcat faptul ca limitele
acestuia nu se suprapun peste limita ROSCI, rezultand ca:
- procentul care se va pierde din suprafata totala a habitatelor prioritare apartinand sitului aflat in
vecinatatea intravilanului Orasului Murfatlar, ca urmare a reactualizarii PUG, va fi 0% rezultand un
impact nesemnificativ;
- procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si
reproducere ale speciilor de interes comunitar, ca urmare a implementarii planului, va fi 0% rezultand un
impact nesemnificativ;
- fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in procente), nu a fost identificata in zona
PUG, motiv pentru care valoarea procentuala a fragmentarii acestora este 0% rezultand impact nesemnificativ;

- planul nu va influenta populatii de specii de fauna de interes comunitar existente in situl ROSCI
0083 din vecinatate, intrucat limitele intravilanului nu se suprapun peste limita ROSCI. Impactul va fi
nesemnificativ.
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- studiul florei si al habitatelor din perimetrul PUG propus nu a evidentiat prezenta speciilor de plante
si habitate de interes conservative, speciile identificate fiind specii comune, care nu se regasesc in
anexele OUG 57/2007 cu modificari ulterioare sau in Listele Rosii nationale.
Statutul de areal puternic antropizat al suprafetelor intravilane ale UAT Murfatlar induce
existenta unui inventar de fauna sarac in ceea ce priveste prezenta de specii de pasari,
insecte,reptile,amfibieni si mamifere care sa fie obiectul prezervarii conform prevederilor legale.
In ceea ce priveste impactul asupra sitului ROSCI 0083 a obiectivelor propuse spre
implementare prin PUG, acesta in ansamblu va fi nesemnificativ datorita faptului ca in zona adiacenta
ROSCI 0083 functiunile trupurilor ce fac obiectul Actualizarii PUG nu presupun dezvoltarea de
activitati care sa induca impact negativ asupra ROSCI 0083. Trupurile in cauza au functiunea de locuire.
Structura si dinamica populatiile speciilor importante pentru mentinerea valorii conservative a
ROSCI0083 nu vor fi influentate prin Actualizarea PUG.
Suprafetele intravilane ale UAT Murfatlar nu interfera cu suprafetele ocupate de ROSCI 0083.
Gradul de conservare a speciilor care definesc fondul genetic si implicit stabilitatea structurala si
functionala a celor doua situri este bun si foarte bun.
Suprafata ROSCI 0083 nu este supusa fragmentarilor prin procesul de Actualizare a PUG.
Valoarea conservativa a habitatelor si a speciilor florei si faunei prezente in situl ROSCI 0083
este foarte buna si nu s-au identificat interferente ale acestora cu suprafete ce fac obiectul Actualizarii PUG.
Efectele directe si indirecte care s-ar putea produce asupra speciilor de fauna comuna de pe
amplasamentul PUG sunt reduse acestea fiind reprezentate prin populatii mici care se pot orienta
temporar catre zonele care nu sunt supuse proceselor de dezvoltare edilitara.
g) Zonele propuse pentru refacere peisagistica si reabilitare/restructurare urbana,
1.) Peisajul
In general, suprafata UAT Murfatlar, exceptand ROSCI 0083 nu contine elemente naturale
carora sa le fie conferita o anumita valoare peisagistica, iar in procesul de dezvoltare urbanistica viitoare,
in baza PUG actualizat, se vor respecta conditiile impuse in ceea ce priveste incadrarea obiectivelor in
structura peisagistica autohtona.
Ingemanarea criteriilor privind asigurarea conditiilor de prezervare a sitului ROSCI 0083 din
vecinatate, nevoia asigurarii conditiilor privind sporirea gradului de confort si sanatate pentru populatie,
a asigurarii conditiilor privind dezvoltarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, a cailor de
circulatie, alimentare cu energie electrica si termica, etc. ,au constituit argumente indubitabile in luarea
deciziei de implementare a PUG in forma prezentata.
2. Restructurare/reabilitare urbana
Ca Restructurare urbana au fost propuse: „Zona industriala” unde coexista cele 12 case/locuinte
alaturi de activitatile industriale (vezi langa Fabrica de Creta, Coloanele auto pentru Transportul Greu
(TIRURI) si alte obiective) propusa ca „ZONA RESTRUCTURARE URBANA INDUSTRIE” si „Zona
monumentului istoric Ansamblu rupestru si a fostei organizari de santier a C.D.M.N.” de pe Calea
Dobrogei, langa podul peste Canalul Navigabil, amenajata pe un teren neproductiv, versantul de Nord al
Dealului Tibisir, propusa ca „ZONA URBANIZARE RESTRUCTURARE – PARC MUZEAL”.

3.11. Reglementari urbanistice

Reglementările şi categoriile de intervenţii urbanistice
(Vezi extrase din „Strategia de dezvoltare a localitatii” si ‚Studiul istoaric de fundamentare” intocmit
de catre PFA Arh. Bubulete Doina- Mihaela)

Strategia generală de dezvoltare a localităţii se bazează pe viziunea de dezvoltare materializată
prin axe majore de dezvoltare şi poli de dezvoltare determinate de circulaţiile de importanţă majoră şi
distribuţia activităţilor în teritoriu.
Prin Actualizare Plan Urbanistic General (P.U.G.) pr. nr. 80/2014 se instituie un sistem de
reglementari care stabileşte regimul juridic al tuturor terenurilor din localitate.
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Personalizarea zonei centrale, determinată de prezenţa funcţiunilor reprezentative –
administrative – dar şi de prezenţa diverselor dotări comerciale şi de servicii cu importanţă la nivel orăşenesc.
Modalităţile de ocupare a terenului sunt stabilite în funcţie de unităţile teritoriale de referinţă
(U.T.R.) pentru care se aplică, cei mai scăzuţi indicatori fiind cei din zonele spaţiilor verzi – parcuri – iar
cei mai ridicaţi fiind cei din zona centrală .
Controlul reglementat al miscarii terenurilor (evitarea operatiunilor de comasari sau
dezmembrari care sa genereze parcele atipice ca forme si dimensiuni).
Instituirea unor zone de protectie legale pentru toate Siturile arheologice si Monumentele istorice
claste in LMI 2015 si RAN.
Propunerea unor studii de specialitate pentru reevaluarea Monumentelor inscrise in LMI, in
vederea intocmirii, dupa caz, a unor dosare de clasare/declasre pentru monumente excesiv degradate sau
care au pierdut substanta istorica.
Interdicţia de construire este instituită pentru zonele de protecţie a căilor de comunicaţie majoră
(DN, cale ferată) şi a reţelelor edilitare, altele decat lucrarile specifice acestora.
Prin zonificarea funcţională se reglementeaza destinaţia tuturor terenurilor din localitate.
Pentru zonele care necesită studii şi cercetări ulterioare [planuri urbanistice zonale (P.U.Z.) sau
de detaliu (P.U.D.) privind viitoare parcelări, renovări sau restructurări urbane] se constituie interdicţia
temporară de construire.
Explicitarea grafica a tuturor propunerilor de dezvoltare din Actualizare PUG oras Murfatlar,
implicit a celor de consrvare/protejare a valorilor istorice identitare s-a realizat pe suport topografic
actualizat, cu coordonate STEREO’70, si este prezentat pe: „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii
Administrativ Teritoriale de Baza” , „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice- Zonificare Murfatlar” si
„Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice- Zonificare Siminoc, respectiv „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR) – Murfatlar” si „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) – Siminoc”, anexe la
documentatia de „Actualizare PUG si RLU oras Murfatlar” – proiect nr. 80/2014.
Protejarea padurilor existente prin evitarea defrişării nejustificate.
Localizarea ariiei naturale protejate Situl NATURA 2000 – Rezervatia naturala mixta botanica si
zoologica „Fantanita” ROSCI0083, padurea Murfatlar, se poate face pe „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul
Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” si in coordonate STEREO’70 pe Plansa 6.1. SITUL
NATURA 2000 – ROSCI0083 REZERVATIA „FANTANITA MURFATLAR”.
3.11.1. Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor;
Analiza realizată în ceea ce priveşte aspectul socio-economic, pentru următorii 10 ani, vizează
viaţa comunităţii din Murfatlar şi mediul lor înconjurător, precum şi aspecte esenţiale ale problematicii,
menţinerii şi creării de locuri de muncă, asigurării calităţii vieţii celor care locuiesc, muncesc sau
vizitează oraşul Murfatlar.
Perpetuarea, pe cat posibil, a caracterului monoceluar omogen al fiecarui intravilan al
localitatilor Murfatlar si Siminoc.
Propuneri de organizare spatiala pentru conservarea caracterului traditional al morfologiei
fiecarei asezari (retele stradale, parcelar, distributia si conformarea spatiilor libere), al structurii
gospodariilor si al unitatilor de peisaj.
Cu precădere sunt considerate operaţiuni de regenerare urbană acţiunile de valorificare ale
terenurilor poluate şi/sau neutilizate (neproductive), însoţite de măsuri de protejare a mediului natural
necesare creşterii competitivităţii oraşului în regiune și în Zona Metropolitană Constanța. În acest sens a
fost necesară stabilirea unor viziuni de dezvoltare ale oraşului Murfatlar.
3.11.1.1. Propuneri de Dezvoltare urbanistica, Viziunea ca parte a Actualizari PUG
O strategie de dezvoltare nu poate exista fără o viziune mai mult sau mai puţin reală a oraşului.
Viziunea se bazează pe situaţiile reale ale obiectului viziunii, pe fondul unei imaginaţii creative pozitive
a vizionarului. De aceea nu întotdeauna viziunea este identică cu realitatea creată cu ajutorul viziunii.
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Cu cât viziunea este mai generoasă cu atât rezultatele dezvoltării pot fi extraordinare.
Actualizarea Planului Urbanistic General (P.U.G.) al oraşului Murfatlar are nevoie de o viziune
creativă pe care se vor construi obiectivele strategiei dezvoltării, viziune mult ”ajutată” de condițiile
naturale extrem de generoase ale orașului și împrejurimilor sale. Oraşul Murfatlar nu are continuitate în
folosirea planificării strategice ca instrument al dezvoltării durabile.
În contextul Zonei Metropolitane, oraşul Murfatlar trebuie să exploateze la maximum apropierea
metropolei, dar să nu se lase ”contopit” și/sau dominat de ea. Nu trebuie să renunţe la identitatea sa
specifică, la posibilitatea de a fi pol social-economic al teritoriului, care să polarizeze partea vestică a
Zonei Metropolitane Constanţa, concentrând activităţi complexe şi dinamice, care să-l plaseaze pe un loc
important in cadrul metropolei, ca oraş special și competitiv în spaţiul european, cu o economie
dinamică şi durabilă, o zonă atractivă atât pentru locuitorii săi cât şi pentru investitori şi vizitatori.
În Actualizare PUG textul generic al viziunii de dezvoltare al orașului Murfatlar ar putea să fie:
- ORAŞUL MURATLAR, ORAŞ DEOSEBIT, MODERN, EUROPEAN ȘI MULTILATERAL
DEZVOLTAT, CU RĂDĂCINI ISTORICE SECULARE, TRADIŢII CULTURALE ȘI MULTINAȚIONALE.
și/sau:
- SPAŢIUL MULTICULTURAL INTEGRATOR ŞI DE AVANGARDĂ, POL JUDEȚEAN DE
REFERINŢĂ ÎN TRANSPORT NAVAL, INDUSTRIE VITICOLĂ, ÎN SERVICII ŞI TURISM, PRIN
UTILIZAREA TEHNOLOGIILOR ÎNALTE, CREATIVE ŞI DURABILE.

Oraşul Murfatlar este spaţiul urban dezvoltat istoric prin interacţiunea dintre multiplele diversități
culturale, etnice, religioase, tehnologie, şi mediu. Prin poziţia strategică, oraşul Murfatlar a polarizat şi ar
trebui în continuare să polarizeze un teritoriu mai larg, având asigurate toate condiţiile naturale pentru acest scop.

Aceste caracteristici ar trebui să influenţeze pozitiv dezvoltarea infrastructurii urbane din punct
de vedere al utilităţilor publice, al infrastructurii sociale, culturale, economice şi administrative, al forţei
de muncă, absorbindu-şi acestea din zonele adiacente ale oraşului.
Viziunea de dezvoltare a orașului în contextul Planului Urbanistic General susţine orientarea
comunităţii către o permanentă cunoaştere şi performanţă, ca formă de adaptare la provocările
competiţiei tehnologice, serviciilor si utilităţilor orăşenesti, constituind suportul creşterii acestei
economii încă nemature, dar atractive si competitive, cu locuri de muncă generatoare de valoare
adăugată, petrecute intr-un mediu urban cultural protejat şi valorificat.
3.11.1.2. Structura Strategiei Urbane Murfatlar, Obiective operationale, masuri
Viziunea astfel descrisă în cadrul Actualizarii Planului General Urbanistic (P.U.G.) al orașului,
structura strategiei de dezvoltare conţine trei domenii integrate ce vor ghida progresul viitor al oraşului
pe termen scurt/lung, în condiţiile atingerii unei coeziuni teritoriale:
1.Domeniul I - Condiţii de amplasare
Condiţiile geo-naturale atractive pentru sectorul privat/instituţional şi orientarea către o economie
(industrie, turism etc.) performantă conectată la sistemul european de transport rutier, feroviar si naval,
ridică poziția geografică la importață capitală pentru orasul Murfatlar.
Se va urmări (coordonat cu Strategia Europa 2010) dezvoltarea unei economii fundamentată pe
cunoaştere şi inovare care să asigure, un procent cât mai apropiat de 1/1 între numărul locuinţelor şi al
locurilor de muncă, şi un procent din bugetul local va fi alocat finanţării şi co-finanţării în investiţii
locale inclusiv cele de cercetare-dezvoltare, precum şi absorbţia unei parti din populaţia tânără din zone
invecinate îndeosebi din Constanta dar și din toată Dobrogea sau din București prin oferte ale conditiilor
de trai tot mai bune și atractive pentru toate vârstele (satisfacerea cerințelor pentru părintii cu copii mici,
tineret și chiar pentru cei vârstnici).
2.Domeniul II – Calitatea sporită a condiţiilor de viaţă pe teritoriul oraşului
Considerând spaţiile verzi, zonele de recreere, utilităţile şi serviciile publice urbane. Această direcţie
vizează structurarea unei reţele urbane cu Dotări şi Servicii publice, Sisteme Edilitare funcţionale la
parametri optimi şi Spaţii urbane modernizate cu un fond locativ construit, cu implementarea de
tehnologii care asigură atât eficienţa energetică cât si mijloace alternative de producere a energiei.
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Acest domeniu acoperă arii mari al vietii oraşului şi înclude atât aria economică cât si urmările
acestora în efecte sociale, cum ar fi servicii şi utilităţi publice ,construcţii, transport public, iluminat
public, apă-canal, managementul deşeurilor și servicii publice 8.
Practic acest domeniu se va reflecta în viaţa obisnuită a orasului din punct de vedere spaţial, în
realizarea unui timp de ¼ oră pentru deplasarea de la locuinţă la obiectivele de învăţământ şi de sănătate,
creşterea spaţiilor verzi la o valoare de 40 mp/locuitor9.
3.Domeniul III - Stilul propriu al oraşului,
Imaginea generală a oraşului, impresia gravată in memoria vizitatorului, trebuie in mod
obligatoriu să ducă spre dorința oamenilor de a nu părăsi orasul, sau, de a se reintoarce în oraş, dorintă obţinută ca
rezultat al derulării a multor sarcini comunale în toate domeniile publice şi chiar personale ale locuitorilor.

Este misiunea cea mai grea de împlinit, având în vedere complexitatea acțiunilor atât pe axul
public-social, dar şi pe dimensiunea morală a fiecărui locuitor al orașului. Acest domeniu nu se refera
numai la organizarea unor concursuri de arhitectură sau a altor proceduri de achiziţie publică bazate pe
criterii de calitate a soluţiei, a imaginii contemporane, a acţiunilor de reabilitare şi conservare a
patrimoniului arhitectural-cultural, de folosire a mobilierului urban, a formelor de artă stradală şi a
evenimentelor culturale, a imaginii nocturne a oraşului prin iluminatul stradal şi al clădirilor, a imaginii
active date de comportamentul cald, primitor a locuitorilor, dar nici la exploatarea și manipularea
frumusețiilor naturale, a priveliștilor fascinante a locului.
El este mult mai complex, izvorând din însuși rezultatele pozitive obtinute de politica inţeleapta
a edililor în rezolvarea problemelor socio-economice menționate in cele două Domenii anterioare. Acesta
se va realiza conform hotărârilor administraţiei locale.
3.11.1.3. Obiective Strategice
Obiectivele dezvoltării teritoriale se înscriu în direcţiile de dezvoltare vizând creşterea ofertei de
amplasamente pentru investiţii, sporirea gradului de atractivitate şi stilul municipiului. Dezvoltarea
viitoare a orașului Murfatlar se va baza pe atractivitatea condiţiilor de locuire şi a existentei locurilor de
muncă. În consecinţă obiectivele strategice de dezvoltare ghidează creşterea urbană în direcţia obţinerii
unei economii puternice, cu mai multe oportunităţi de angajare şi a unui cadru atractiv de locuit pentru
persoane singure şi familii. O viitoare economie urbană puternică solicită un climat de afaceri favorabil
proactiv şi adaptabil tendinţelor pieţei de muncă de toate felurile. Condiţiile de locuire pentru toate
grupurile de populaţie vizează locuinţa, accesul locuinţei la utilităţile publice şi accesul locuitorilor la
spaţii publice destinate serviciilor şi facilităţi de recreere.
Creerea condițiilor primordiale ale dezvoltarii urbane in cazul orașului Murfatlar se poate
concretiza prin promovarea condițiilor prielnice de investitii in diferite obiective economice
mici/mijlocii/mari propriu-zise, care la rândul lor vor genera un complex de necesităti de locuire. Totalul
de necesitați al forței de lucru astfel creat va declansa o emigrare de forță de lucru, ceea ce la rândul ei va
cristaliza int-o necesitate de extindere a fondului locativ al orasului.
Catalizatorul dezvoltării economice.

8 strategia locală privind schimbările climatice în oraşul Murfatlar trebue sa prevede reduceri privind emisiile de CO2 pe baza unor indicatori realiști după cum urmează:
• transport – 22%
• sector energetic -35%
• sector rezidential – 17%
• sector institutional – 13%
• sector deseuri – 6%
• sector agricultura /spatii verzi – 2%
• sector apa – 5%
• industrie / mediul de afaceri – 4%
9 Vezi Legea Spațiilor Verzi 24/2007, norma OMS este de 50 mp/locuitor, iar standardul Uniunii Europene este de 26 mp/locuitor
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 OBIECTIV STRATEGIC 1
Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive:
Dezvoltarea economică se bazează pe cunoaştere şi inovare ca vector de atragere a competitivităţii
internaţionale în comunitatea de afaceri în oraşul Murfatlar.
Zone însemnate în intravilanul și extravilanul orașului pot fi dezvoltate ca parcuri industriale
competitive și moderne, in sprijinul zonelor vecine, exploatând caracteristicile esențiale naturale date de poziția
orașului si nu in ultimul rand aceea data de posibilitățile multiple de accesibilitate. Aceste locații - abil depistate –
pot să atragă investitori naționali sau iternaționali, ale căror investiții vor acționa ca pârghii în economia locală.

Complementar, în industria turistică, prin asigurarea de facilităţi şi forme de recreere vor fi atraşi
noi vizitatori şi se va stimula creşterea sejurului, respectiv, a numărului de nopţi de cazare în industria
hotelieră. În acest scop vor fi dispuse spaţii pe lângă domenii economice clasice (cum ar fi horticultură,
industria ușoară, transport, comerț, turism și servicii existente) și o economie bazată pe cunoaştere şi servicii
conexe, cu precădere în domeniul industriei creative, şi a economiei cercetării în industrii de prelucrare şi servicii.

Detectarea şi valorificarea terenurilor propice pentru construirea ”Cvartal” de birouri clasa A şi
B integrate stilistic în mediul existent, ca alternativă mai acesibilă la zonele de birouri din municipiul
Constanța, poate fi o temă interesantă, de luat in considerare.
În această idee se vor atrage fonduri guvernamentale si europene pentru a crea o baza solidă
pentru dezvoltarea unui ”Cvartal” guvernamental, pentru a localiza birouri guvernamentale teritoriale şi
chiar metropolitane compatibile de a fi strămutate bazele instituționale la Murfatlar.
Localizarea zonelor prielnice pentru dezvoltarea locațiilor de comert de talia metlopolitnă cu
accesibilitetea buna din autostrada si/sau din drumurile naționale, principalele legături cu zonele
adiacente ale orașului. Distanța de 10 minute pe autostrada A2 dinspre municipiul Constanța, face orașul
Murfatlar atractiv și investitorilor în moluri pentru a-și oferi nu numai ofertele comerciale acestui tip de
edificii dar și partea de divertisment catre populație, ceea ce reprezintă distracție ”modernă” oferită de
astfel de programe.
 OBIECTIV STRATEGIC 2
Creşterea atractivităţii oraşului pentru localnici şi vizitatori:
Condiţiile de locuire, structura urbană a serviciilor şi utilităţilor vor fi gândite ca suport al dezvoltării
economice. Locuinţa şi echiparea eficientă a acesteia, serviciile de educaţie şi sănătate vor trebui dispuse
în sensul potenţării resursei umane ca factor crucial în dezvoltarea Oraşului Murfatlar.
Valorificarea oportunităţilor urbane existente precum şi a celor rezultate din aplicarea unor
programe de regenerare urbană solicită în primul rând consolidarea ”Stilului” Oraşului Murfatlar.
Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, dar şi a imaginii urbane, se vor realiza şi prin interconectarea reţelei
spaţiilor publice din zona centrală cu cea din cartierele oraşului, prin conversia unor terenuri pentru
funcţiuni de locuire si agrement.
Exploatarea potențialului arheologic va putea furniza o nouă viziune istorică asupra ”renumelui”
orasului, dublat și intărit cu sentimente religioase puțin valorificate până în prezent. Valorile culturale și
cele naturale sunt împrăștiate pe suprafața administrativă a orașului, așteptând investitorul desemnat să-și
valorifice acestea, atît pentru câștigurile personale, precum și pentru prosperarea cetățenilor orașului.
O acțiune importantă ar fi atragerea în oraș a personalitătilor din domenii diferite ale vieții
economice și culturale pe plan național, cum ar fi din domeniul artelor, sporturilor, sau al tehnologiei
înalte (Hi- Tech), prin acordarea conditiilor superioare de locuire si satisfacții profesionale.
3.11.2. Organizarea reţelelor majore de căi de comunicaţie;
(Contine extrase din Studiul istoric de fundamentare întocmit de PFA Arh. Bubulete Doina-Mihaela)

Se impune o analiza atenta a retelelor majore de cai de comunicatie care strabat orasul Murfatlar
pentru ca aceste retele il sectioneaza in mai multe parti intrerupand un flux normal si natural al
circulatiei auto si pietonale intre diferitele zone ale orasului.
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Prefigurarea unui sistem de circulaţie publică favorabil dezvoltării mobilităţii în teritoriu
(îndeosebi zone pentru circulație neconvențională) luând în considerare și faciliarea accesului pentru
cunoașterea valorilor cultural-istorice, implicit dezvoltarea turismului cultural.
Localitatea este strabatuta de o serie intrega de retelele majore de cai de comunicatie:
- Rutiera cum sunt: „Autosrada A2”- Tronsonul 6 Cernavoda- Constanta care strabate o parte din
extravilanul UAT Murfatlar, „Drumul National DN 22C (European) E 81” pe relatia BucurestiCrnavoda-Medgidia-Murfatlar-Constanta si „Drumul National DN3” pe relatia Bucuresti-CalarasiOstrov-Baneasa-Cobadin-Murfatlar-Constanta care strabate o parte din intravilanul orasului Murfatlar,
Drumul Judetean DJ381 care strabate o parte din extravilanul localitatii, in partea de vest a UAT
Murfatlar si Drumul Comunal DC27 pe relatia Bretea descarcare Nod Autostrada A2- SiminocMurfatlar care strabate o parte din intravilanul orsului Murfatlar si satului Siminoc;
Se are in vedere conservarea rețelei principale de străzi (a traseelor și configurărilor istorice
semnificative, conservate);
- Feroviara, Linia (Magistrala) CF/800 Bucuresti-Constanta parte a Coridorului 4 Pan- European care
trece prin intravilanul orasului Murfatlar;
- Navala, Canalul Navigabil Dunare- Marea Neagra (CDMN), parte a Coridorului Paneuropean de
transport VII, care trece prin intravilanul orasului Murfatlar.
Toate aceste cai de comunicatie, rutiera, feroviara si navala in traversarea localitatilor creeaza o serie de
probleme pentru traficul local auto si in special cel pietonal.
- Referitor la circulatia si accesele auto si pietonale la drumurile nationale DN cu strazile din
localitatea Murfatlar.
-Conform Aviz C.N.A.I.R. – D.R.D.P. Constanta nr. 2766 din 10-01- 2017 se fac propuneri pentru:
1- Modernizare intersectie existenta DN 3(km 242+585) cu DN 22C(km 43+545) cu sens
giratoriu pentru rezolvarea circulatiei si accesului auto si pietonal in centrul oraşului Murfatlar.
2- Modernizare intersectie existenta DN 22C (km 42+426) cu str. Murfatlar cu sens giratoriu
pentru rezolvarea circulatiei si accesului auto si pietonal in noul Cartier Rezidential introdus
in intravilan conform PUZ – proiect nr. 20/2014.
3- Modernizare intersectie existenta DN 3 (km 241+549) cu DC 27 (str. Portului).
Propunerea din PUG-ul vechi- proiect nr 3/2000) privind „Devierea circulatiei de pe DN22C prin str.
Amurgului si apoi pe langa Magistrala CF pana la intersectia cu DN3, in zona Parcului Monument”
este mentinuta in continuare si in Actualizare PUG pr. nr. 80/2014.
- Referitor la circulatia si accesele auto si pietonale la drumul comunal DC 27 cu strazile din
localitatile Murfatlar si Siminoc.
1- Modernizarea Drumului Comunal DC27 si respectiv a tuturor intersectiilor/acceselor auto si
pietonale cu strazile din intravilanul orasului Murfatlar si satului Siminoc pentru sectiunile care
traverseaza cele douâ localitâti.
- Referitor la circulaţia si accesele auto si pietonale din zona Liniei CF 800 Bucuresti – Constanta
Propunerea din PUG-ul vechi- proiect nr 3/2000) privind „Realizarea unui Pasaj pietonal suprateran
peste liniile CF, in zona Statiei CFR Murfatlar, in dreptul strazii Mihail Kogalniceanu, care sa permita
circulatia salariatilor in siguranta de la si catre locurile de munca din Zona Industriala a orasului
- Referitor la circulatia si accesele auto si pietonale din zona Canal Dunare- Marea Neagra
(CDMN) care desparte de asemenea localitatea izoland un cartier de restul orasului.
Analizarea posibilitati de acces mai usor din Cartierul de Vest catre Centrul orasului avand in vedere
ca este despartit brutal de Canalul Navigabil.)
3.11.3. Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate;
(Contine si extrase din Studiul istoric de fundamentare intocmit de PFA Arh. Bubulete Doina-Mihaela)

Urmareste conservarea structurii funcționale ale celor două așezări, cu încurajarea dezvoltării
locuirii pentru tinere familii prin ocuparea controlată a unor terenuri libere din intravilan;
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Destinatiile terenurilor si respectiv, zonele functionale, , de regula, raman aceleasi cu cele
stabilite prin vechiul PUG - proiect nr. 3/2000 aprobat cu H.C.L. nr. 25 din 25-03- 2004 cu
DEROGAREa ca acestea au fost redenumite prin Actualizare PUG – pr. 80/2014, astfel: Zona Centrala,
Zona Rezidentiala (L) cu subzona (L1) locuinte individuale (pe parcele) cu regim redus de inaltime din
care: (L1a) locuinte individuale cu regim de inaltime P÷P+1÷2E in tesut urban Murfatlar si (L1b)
locuinte individuale cu regim redus de inaltime P÷P+1÷2E situate in tesut rural Siminoc, respectiv
subzona (L2) locuinte colective/individuale din care: (L2a) locuinte colective/multifamiliare/individuale
cu inaltimi reduse pana la P÷ P+ 1E ÷ 3E in ansambluri de locuinte in Murfatlar si (L2b) locuinte
colective/multifamiliale cu inatimi medii si mari pana la P+3E si P+4E in ansambluri de locuinte in
Murfatlar; Zona Institutii si Servicii de interes public (IS); Zona Servicii de interes general (ISM); Zona
Unitati Industriale si Depozite (ID); Zona Unitati Agro-zootehnice (A); Zona Spatii Verzi, Sport,
Agrement, Protectie (SP); Zona Gospodarie comunala, Cimitire (GC); Zona Constructii Tehnicoedilitare (TE); Zona Terenuri cu Destinatie Speciala (DS); Zona Cai de comunicatie (C) din care: Cai de
comunicatie Rutiera(CR); Cai de comunicatie Feroviara(CF); Cai de comunicatie Navala (CN); Zona
Cursuri de Apa/Vai inundabile (TR); Zona Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii (TH);
Zona Terenuri Neproductive (TN).
Zone Functionale existente si propuse/extinse prin „Actualizare PUG- proiect nr. 80/2014,
urmare a infiintari de noi functiuni in itravilanul existent si/sau urmare a extinderii intravilanului:
Localitatea Murfatlar
a- Zona Rezidentiala(Locuinte) si Dotari complementare (L) existente in suprafata cumulata
de 131,47Ha, compusa din: 121,080Ha in VATRA „A” existenta Murfatlar (conform Actualizare PUG pr.
80/2014), cu subzona (L1) locuinte individuale (pe parcele) cu regim redus de inaltime din care: (L1a)
locuinte individuale cu regim de inaltime P÷P+1÷2E in tesut urban Murfatlar si subzona (L2) locuinte
colective mostenire dinainte de 1989 din care: (L2a) locuinte colective cu regim redus de inaltime
P÷P+1E÷3E si (L2b) locuinte colective cu regim de inaltime medii si mari P+3E si P+4E +(plus)
suprafata de 10,386Ha urmare a alipirii la intravilanul existent VATRA „A” existenta Murfatlar a
Trupului alipit „CARTIER REZIDENTIAL (LOCUINTE) cu DOTARI”, parte din suprafata totala de
13,3308 Ha (conform Actualizare PUG pr. 80/2014), adica parte din suprafata de 13,2649 Ha conform
Bilant PUZ- proiect nr. 20/2014, pentru locuinte (L) cu subzona (L1) locuinte individuale (pe parcele)
cu regim redus de inaltime din care: (L1a) locuinte individuale cu regim de inaltime pana la P÷P+1÷3E
in tesut urban Murfatlar si subzona (L2) din care: (L2a) locuinte si functiuni complementare cu regim de
inaltime P÷P+1E÷3E si (L2b) locuinte colective si functiuni complementare cu regim de inaltime
P+1E÷P+4E [in zna limitrofa drumului national (DN)] si propusa suprafata de 0,600Ha reprezentand
Trup Izolat „M26” LOCUINTE SEZONIERE P÷P+2E pe Parcela A 225/4– Loturile 1, 2 si 3, cu acces
din Drumul DC27, urmare extindere intravilan oras Murfatlar, conf. Actualizare PUG, mentionate la
Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.,lit.(L), pag. 69 si Cap.3.7., Art.3.7.2, pct. 3.7.2.2., lit. (L), pag. 213, vizibile pe
„Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
b- Zona Institutii si Servicii publice(IS) de interes public, existente in suprafata de 6,4029Ha
compusa din: 6,2182Ha in VATRA „A” existenta Murfatlar (conform PUG pr. 80/2014) +(plus) suprafata
de 0,1847Ha urmare a alipirii la VATRA „A” existenta Murfatlar a terenului pentru INSTITUŢII
PUBLICE SERVICII, cu regim de inaltime P÷P+1E÷3E, amplasat pe strada Coralului, parte din suprafata
totala de 13,3308 Ha conform Actualizare PUG pr. 80/2014, adica din suprafata studiata de13,2649 Ha
conform PUZ pr. nr. 20/2014 pentru CARTIER REZIDENTIAL cu DOTARI, la care se adauga
suprafata de 0,3529 Ha aferenta Trup Izolat „M16” OCOLUL SILVIC Murfatlar, mentionate la Cap. 2.7.,
Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (IS), pag. 70-71 si la Cap. 3.7., Art.3.7.2, pct. 3.7.2.2., lit. (IS), pag.. 214,
vizibile pe Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice - Zonificare Murfatlar.
c- Zona Servicii de interes general (ISM) existente in suprafata de 3,5064Ha compusa din:
3,4149 Ha in VATRA „A” existenta Murfatlar (conform PUG pr. 80/2014) +(plus) suprafata cumulata de
0,0915 Ha din VATRA „A” existenta Murfatlar, urmare a construiri SPATIU COMERCIAL si DE
PRESTARI SERVICII conform PUZ- pr. nr. 55/2012 aprobat cu HCL nr. 112 din 20.12.2012, cu acces
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din str. Calea Bucuresti, urmare a construirii SPATII COMERCIALE si DOTARI conform PUZ- pr., nr.
59/2011, aprobat cu HCL 124/29.11.2011 situate pe Aleea Liliacului, aprobate ulterior PUG pr. 3/2000,
la care se adauga 0,3103 Ha in Trup Izolat „M4” PUNCT TURISTIC MURFATLAR +(plus) suprafata
existenta de 0,2000 in Ha Trup Izolat „M19” POPAS TURISTIC FANTANITA” +(plus) extinderea de
0,4998 Ha (peste cele 0,2000 Ha existente ca functiune), conform PUZ pr., nr. 5/2013 pentru extindere
Trup Izolat M 19 POPAS TURISTIC FANTANITA, aprobat cu HCL nr. 99/26.09.2013 cu acces din
DN 3, mentionate la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (ISM), pag. 71-72 si la Cap. 3.7., Art.3.7.2, pct.
3.7.2.2., lit. (ISM), pag. 214-215, vizibile pe Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice - Zonificare Murfatlar.
d- Zona Unitati Industriale si Depozite (ID) existente in suprafata de 60,0623Ha compusa din:
51,6318Ha in VATRA „A” existenta Murfatlar +(plus) suprafata de 8,4305Ha urmare a alipirii la
VATRA „A” Murfatlar, a Trupului Izolat „U1”,„PARC TEHNOLOGIC- FOTOVOLTAIC”, parte din
suprafata studiata de 15,695Ha conform PUZ - Proiect nr. 23/2014 pentru „Parc Tehnologic-Fotovoltaic
si Ferme Agrozootehnice pe terenuri proprietate privată în suprafată de 16ha situata în extravilan oras
Murfatlar”, amplasat intre Drum Tehnologic de acces la CDMN ( strada Muzeului) si str. Prelungirea
Muzeului, mentionate la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (I), pag. 73-74 si la Cap. 3.7., Art.3.7.2, pct.
3.7.2.2., lit. (ID), pag. 215, vizibile pe Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice - Zonificare Murfatlar.
e- Zona Unitati Agricole/Agro-zootehnice (A) existente in suprafata cumulata de 5,3862Ha,
compusa din: 1,1636 Ha in VATRA „A” existenta oras Murfatlar +(plus) suprafata de 4,2226 Ha
urmare a alipirii la Trup „M1”- VATRA propusa Murfatlar, a Trupului cu FERME AGROZOOTEHNICE situat în Trup „U1” Murfatlar, pe str. Prelungirea Muzeului si str. Fermelor, parte din
suprafata studiata de 15,692 Ha conform PUZ - Proiect nr. 23/2014 „Parc Tehnologic-Fotovoltaic si
Ferme Agrozootehnice pe terenuri proprietate privată în suprafată de 16ha”, la care se adauga suprafata
de 18,8396 Ha in Trupurile Izolate de intravilan „M2”÷”M15” si ”M17” aferente oras Murfatlar si
suprafata propusa de 0,9745 Ha pentru extinderea intravilanului oras Murfatlar cu Trup izolat „M27”FERMA GEGIU” situata in Sola A 215, Parcela A215/18 partial si A215/19 partial, langa Padurea
Murfatlar, mentionate la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (A), pag. 74-76 si la Cap. 3.7., Art.3.7.2,
pct. 3.7.2.2., lit. (A), pag. 215, vizibile pe Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice - Zonificare Murfatlar.
f- Zona Spatii verzi/Plantate, Agrement, Sport, protectie (SP) existente in suprafata cumulata
de 7,3956Ha compusa din: 7,0027Ha in VATRA „A” oras Murfatlar +(plus) suprafata de 0,3929Ha
parte din suprafata studiata de 13,3308 Ha (conform PUG pr. 80/2014), adica din suprafata studiata de
13,2649 Ha conform PUZ pr. 20/2014 pentru „CARTIER REZIDENTIAL cu DOTARI” si propuse
suprafata de 5,3400Ha- Taluz fosta Rampa Gunoi, inchisa in septembrie 2015, alipita la intravilan prin
Actualizare PUG pr. 80/2014 pentru AMENAJARE SPATIU VERDE +(plus) suprafata de 2,6405Ha
urmare a alipirii la intravilan, Trup „M1”- VATRA propusa Murfatlar, a Trupului Izolat „U1” pentru
SPATII VERZI si PLANTATE, amplasata pe str. Fermelor, parte din suprafata de 15,692 Ha, studiata
conform PUZ- Proiect nr. 23/2014 pentru „Parc Tehnologic-Fotovoltaic si Ferme Agro-zootehnice pe
terenuri proprietate privată în suprafată de 16ha situate în extravilan oras Murfatlar”, mentionate la Cap.
2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (P), pag. 76-77 si la Cap. 3.7., Art.3.7.2, pct. 3.7.2.2., lit. (SP),
pag. 216, vizibile pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
g- Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) existenta in suprafata de 7,0077Ha compusa
din: 4,3201Ha in VATRA „A” existenta Murfatlar +(plus) suprafata de 2,6876 Ha, alipita la Trupul M1VATRA propusa Murfatlar, reprezentand fostul Trup izolat „U” DEPOZIT (RAMPA) GUNOI inchisa
in septembrie 2015 prin Autorizatia de construire nr. 24 din 04-09- 2013 in baza Proiectului 315-1434/11.2008-RO2006/018-147.04.3.08.02 – „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul
Constanța – Închidere depozit neconform Murfatlar (Basarabi) si propusa suprafata propusa de 1,00 Ha
pentru Restructurare Urbana – EXTINDERE CIMITIR (cu studiere prin PUZ) conform Actualizare PUGpr. 80/2014, mentionate la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.,lit.(GC), pag. 77 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct.
3.7.2.2., lit. (GC), pag. 216, vizibile pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
h- Zona Constructii Tehnico- Edilitare (TE) existente in suprafata de 2,8416Ha compusa din:
2,8250Ha in VATRA „A” existenta Murfatlar +(plus) suprafata cumulata de 0,0166Ha urmare a
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propuneriilor facute in VATRA „M1” propusa Murfatlar, pentru STATIE POMPARE APE UZATE si
POST TRANSFORMARE 20/0,40 kv in Zona Parc Fotovoltaic si Ferme Agrozootehnice, respectiv
pentru POST DE TRANSFORMARE in zona Cartier Rezidential, (conform Actualizare PUG – pr.
80/2014), mentionate la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (TE), pag.77-79 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2.,
pct.3.7.2.2., lit. (TE), pct. 216-217, vizibile pe „Plansa 4.1.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii,
Energie Electrica-Murfatlar-Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”
i- Zona Terenuri cu Destinatie Speciala (DS) existente in suprafata de 46,3634 Ha (ramasa
dupa scoaterea din intravilan a suprafetei de 14,1633 Ha Cazarma 1384) apartinand M.Ap.N. si
solicitate urmare a adresei Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.)– Directia Generala Logistica nr.
4.064.980 din 07.06.2016 prin care s-a cerut consemnarea Sediului POLITIEI ORAS MURFATLAR
apartinand de M.A.I., ca domeniul public al statului existent in intravilan, Trupul M1-VATRA orasului
Murfatlar, situata pe str. Calea Dobrogei , nr. 1, etajul II, in cladire comuna cu sediul Primariei oras
Murfatlar [vezi suprafata de 432 mp (0,0432 Ha) reprezentand suprafata etajului II din suprafata totala
de 1295 mp a terenului pe care se afla cladirea, conform precizarilor din Tabelul de la Cap. 2.7., Art.
2.7.2., pct. 2.7.2.2, lit. (S), pag. 79] , respectiv suprafata de 42000 mp (4,20 Ha) situata in extravilanul
orasului Murfatlar, in zona Padurii Murfatlar, cu acces din drumul national DN3, vezi explicatii la Cap.
3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (DS), pag. 217, vizibile pe: „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii
Administrativ Teritoriale de Baza” si „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
j- Zona Cai de Comunicatie- Rutiera (CR) existente in suprafata cumulata de 43,0382Ha
compusa din: 40,3297Ha in VATRA „A” existenta Murfatlar +(plus) suprafata cumulata de 2,3101Ha
urmare a alipirii la intravilanul existent, Trup VATRA „A” Murfatlar, a Trupului „CARTIER
REZIDENTIAL cu DOTARI” , cu strazile: Diamantului, Rubinului, Prelungirea Rubinului, Opalului,
Coralului, Cristalelor si Aleea Perlei, Aleea Safirului, parte din suprafata studiata de 13,3303Ha (conf.
PUG 80/2014), 13,2649Ha conform PUZ pr. 20/2014, +(plus) suprafata de 0,3983Ha urmare a alipirii
trupului Izolat „U1” PARC FOTOVOLTAIC si FERME AGROZOOTEHNICE, cu strada Fermelor,
parte din suprafata studiata de 15,6954Ha conform PUZ - Proiect nr. 23/2014 si propuse in suprafata
cumulata de 2,0770Ha, din care: suprafata de 1,0403Ha str. Prelungirea Muzeului, urmare a alipiri la
intravilan- Trupul M1- VATRA Murfatlar a Trupului „U” si U1” (conform PUG pr. 80/2014), suprafata
de 0,645Ha Drum Tehnologic CDMN, urmare alipiri la intravilan a Trupului „U” si U1”, suprafata de
0,2051Ha drum acces Blocuri Padure si suprafata de 0,1841Ha Drumul National DN3, mentionate la
Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (Cr), pag. 79-80 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (CR), pag.
217-218, vizibile pe: „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” si
„Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
PRECIZARI:
- Suprafata de 0,2051 Ha, asigura accesul la proprietate conform Codului Civil pentru proprietarii de
locuinte (apartamente) din Trupul de intravilan existent „Blocuri Padure” si permite inclusiv racordarea
acestora la utilitatile publice de apa-canal, energie electrica, gaze naturale, etc.
- Suprafata de 0,1841 Ha reprezentand o parte din drumul national DN3 de la intravilanul existent pana
la intravilanul propus, conform Actualizare PUG, adica pana in dreptul drumului de acces la Blocuri
Padure si permite inclusiv racordarea proprietarilor la utilitatile publice de apa-canal, energie electrica,
gaze naturale, etc.
- Suprafata de 0,6475Ha reprezentand o parte din Drumul tehnologic de acces la C.D.M.N. (str. Muzeului)
si permite accesul auto si pietonal inclusiv racordarea proprietatilor din vecinatate la utilitatile publice de
apa-canal, energie electrica, gaze naturale, etc. apartinand orasului, cu avizul CN ACN.
k- Zona Cai de Comunicatie- Feroviara (CF) existente in suprafata de 10,0973Ha in intravilan Trupul
M1- VATRA propusa Murfatlar, mentionata la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (CF), pag. 218,
vizibila pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
l- Zona Cai de Comunicatie- Navala (CN) existente in suprafata totala de 60,2950Ha in
intravilan Trupul M1- VATRA Murfatlar, mentionata la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (CN), pag.
218-219, vizibila pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
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m- Zona Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) existente in suprafata totala de 5,701Ha in
intravilan, Trupul M1- VATRA Murfatlar, mentionata la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (TR),
pag. 219, vizibila cu hasura albastra pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
n- Zona Terenuri aflate permanent sub ape/ Canale de irigatii (TH) existente in suprafata
totala de 1,500Ha in intravilan, Trupul M1- VATRA Murfatlar, la care se adauga 1,3533Ha in Trup
Izolat „S”- Statia Pompare Basarabi Padure, mentionata la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct.3.7.2.2., lit. (TH),
pag.219-220, vizibila pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
o- Zona Terenuri Neproductive (TN) existenta in suprafata cumulata de 5,2802Ha compusa
din: 5,2233Ha (asimilat ca neproductiv) din VATRA „A” existenta Murfatlar (ce se va studia prin PUZ
pentru URBANIZARE PARC MUZEISTIC, ca din Teren neproductiv fiind parte din versantul de nord
de la poalele Dealului Tibisir pe care a functionat o fosta Organizare de Santier a Canalului Dunare
Marea Neagra din care au ramas cateva cladiri in mare parte nelocuite si nefunctionale/ deteriorate),
+(plus) 0,0569Ha parte din suprafata studiata de 13,3308Ha (conform PUG pr. 80/2014), adica din
suprafata studiata de 13,2649 Ha conform PUZ pr. 20/2014 pentru „Cartier Rezidential cu Dotari” si
propus(a) prin Actualizare PUG pr. nr. 80/2014 suprafata cumulata de 1,0906Ha, compusa din:
suprafata de 0,2903Ha- teren Neproductiv S-E +(plus) suprafata de 0,8003Ha- teren Neproductiv S-V,
urmare a extinderii/alipirii la intravilanul Trupul M1- VATRA Murfatlar, a Trupului Izolat „U” Depozit
(Rampa) Gunoi inchisa in septembrie 2015 prin Autorizatia de construire nr. 24 din 04-09- 2013
respectiv a Trupului Izolat „U1”- Parc Fotovoltaic si Ferme Agro-Zootehnice destinate pentru DOTARI SI
UTILITATI PUBLICE, mentionate la Cap. 2.7, pct. 2.7.2.2,lit.(TN), pag. 82 si la Cap. 3.7., Art.3.7.2, pct. 3.7.2.2.,
lit. (TN), pag. 220-221, vizibile, colorate pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”.
Localitatea Siminoc
a.1.- Zona Rezidentiala(Locuinte) si Dotari complementare (L) existenta in suprafata de
73,660Ha compusa din: 71,240Ha in VATRA „A1” existenta Siminoc (conform PUG pr. 80/2014) +(plus)
2,420Ha Trup alipit LOTIZARI CANADIAN situate pe str. Artarului si DC 27 (str. Murfatlar), parte din
suprafata de 5,003 Ha studiata conform PUZ - proiect nr. 21/2006 pentru „Introducere în intravilan trup
izolat (C2) pentru Pensiune, Depozit, Statie distributie combustibil, Locuinte si Spatiu comercial”,
(parcelele A113/15/3 si A113/15/4), aprobat cu HCL nr. 105/2007, cu subzona (L1) locuinte individuale
(pe parcele) cu regim redus de inaltime cu: (L1b) locuinte individuale cu regim de inaltime pana la
P÷P+1E in tesut rural Siminoc si propusa suprafata de 2,3533Ha urmare a extinderii intravilanului Trup
„S1”-VATRA Siminoc pentru „CARTIER LOCUINTE Sola A 107”, Parcelele A107/1- partial, A107/2,
A107/3, A107/4, A107/5, A107/6, A107/7 si A107/10?, situata langa limita de Vest a intravilanului
satului Siminoc, la iesirea din localitate pe latura de Sud a Drumului Comunal DC27, pe o lungime de
circa 432 m, pe terenuri proprietatea privata a persoanelor fizice si partial proprietatea privata a orasului
(Parcela A107/1)- Drum de exploatare (De), care va fi studiata ulterior prin PUZ/ PUD. Conform
Actualizare PUG – proiect. nr. 80/2104 [suprafata de 2,3533 ha teren a fost delimitata deja cu linie
rosie ca fiind in intravilan si marcata cu culoare galben 3 ca zona de locuinte, dar hasurata cu
interdictie de construire pana la intocmirea, avizarea si aprobarea PUZ pentru „Cartier de locuinte
Sola A 107”] pentru locuinte (L), cu subzona (L1) locuinte individuale (pe parcele) cu regim redus de
inaltime cu: (L1b) locuinte individuale cu regim de inaltime pana la P÷P+2E in tesut rural Siminoc,
mentionate la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (L), pag. 69 si la Cap. 3.7., Art.3.7.1, pct. 3.7.1.2., II,
lit. (L), pag. 213, vizibila pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
b.1.- Zona Institutii publice, servicii de interes public (IS) existente in suprafata de 1,0208Ha
in intravilan, Trupul S1- VATRA satului Siminoc, mentionate la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit.(IS),
pag. 70-71 si la Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (IS), pag. 214, vizibile pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
c.1.- Zona Servicii de interes general (ISM) existente in suprafata de 1,3153Ha compusa din:
1,135Ha in intravilan, Trupul A1- VATRA existenta sat Siminoc +(plus) suprafata de 0,180 Ha pentru
AGROPENSIUNE conform a PUZ- pr. nr. 19/2017- „Reglementarea Zonei de Unitati Agricole (Remize
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agricole) si Teren pentru Zona destinatii turistice si Rezidentiale” aprobat cu HCL 75/2018, precizata la
Cap. 2.7.,Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (ISM), pag. 72 si la Cap. 3.7, Art.3.7.2, pct. 3.7.2.2., lit. (ISM), pag.
214-215, vizibila pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
d.1.- Zona Unitati Industriale si Depozite (ID) existente in suprafata de 0,5826Ha alipita la
VATRA „A1” existenta Siminoc, pentru DEPOZITE, parte din suprafata studiata de 5,003 Ha conform
PUZ- proiect nr. 21/2006 pentru „Introducere în intravilan Trup izolat (C2) pentru Pensiune, Depozit,
Statie distributie combustibil, Locuinte si Spatiu comercial” la care se adauga suprafata cumulata de
6,3109Ha in Trupuri Izolate aferente Siminoc [compusa din: 4,6327 Ha pentru OBIECTIVE
INDUSTRIALE reprezentand partea din suprafata totala (de 7,1424 Ha) a Trupului Izolat „S4” pentru
care a fost schimbata destinatia din COMPLEX ZOOTEHNIC in COMPLEX INDUSTRIAL prin PUDproiect nr. 219/2007 + 1,6782Ha reprezentand ½ din suprafata Trup izolat „S3” considerata pentru
FABRICA NUTRETURI si ABATOR PASARI din suprafata studiata de 3,3565Ha conf. PUZ – proiect,
nr. 20/2006 pentru „Introducere in intravilan Trup izolat (B2) pentru Abator pasari, Fabrica nutreturi,
Depozite, Locuinta de serviciu si Hale crestere pui”], mentionate la Cap. 2.7, Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.,
lit. (I), pag. 73-74 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (ID), pag. 215, vizibile pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
e.1.- Zona Unitati Agricole/Agro-zootehnice (A) existente in suprafata cumulata de 1,6224Ha
compusa din 0,6450Ha in VATRA „A1” existenta Siminoc +(plus) 0,9774Ha pentru UNITATI
AGRICOLE (Remize Agricole) SC AGROFAGARAS, IONESCU ILIE si ILINCA VALERIU, conform
PUZ- proiect nr. 19/2017 pentru „Reglementarea Zonei de Unitati Agricole (Remize agricole) si Teren
pentru Zona destinatii turistice si Rezidentiale” aprobat cu HCL nr. 75/2018 si propuse in suprafata
cumulata de 0,3455Ha FERMA DUMITRESCU in Parcela A148/1/2 Lot 2, 3, 4 si 5 conform PUG pr.
80/2014, la care se adauga 20,5062Ha in Trupuri Izolate aferente Siminoc [compusa din: 10,000 Ha
suprafata Trupu Izolat „S2” FERME AGRICOLE + 1,6782 Ha reprezentand ½ din suprafata Trup
Izolat „S3” considerata pentru HALE CRESTERE PUI din suprafata studiata de 3,3565Ha prin PUZ –
proiect, nr. 20/2006 pentru „Introducere in intravilan Trup izolat (B2) pentru Abator pasari, Fabrica
nutreturi, Depozite, Locuinta de serviciu si Hale crestere pui” + 2,5097 Ha pentru OBIECTIVE
AGRICOLE reprezentand partea ramasa din suprafata totala (de 7,1424 Ha) a Trupului Izolat „S4”
pentru care nu a fost scimbata destinatia din COMPLEX ZOOTEHNIC in COMPLEX INDUSTRIAL
prin PUD- proiect n. 219/2007 + 6,1902 Ha suprafata Trup Izolat „S6” FOSTE BAZINE DEJECTIE
+ 0,1281 Ha Trup Izolat „S11” FERMA BRANESCU], mentionate la Cap. 2.7, Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.,
lit. (A), pag. 75-76 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (A), pag. 215, vizibile pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
f.1.- Zona Spatii verzi/Plantate, Agrement, Sport, protectie (SP) existente in suprafata
cumulata de 2,8312Ha compusa din : 2,4012 Ha in VATRA „A1” existenta Siminoc +(plus) suprafata
de 0,3929Ha SPATIU VERDE (asimilat public) urmare a alipirii la VATRA „A1” existenta Siminoc, a
Trupului alipit LOTIZARI CANADIAN, parte din suprafata de 5,003 Ha studiata conform PUZ- proiect
nr. 21/2006 pentru „Introducere în intravilan trup izolat (C2) pentru Pensiune, Depozit, Statie distributie
combustibil, Locuinte si Spatiu comercial”, mentionate la Cap. 2.7, Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (P), pag.
76-77 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (SP), pag. 216, vizibile pe „Plansa 3.2. Reglementari
Urbanistice–Zonificare Siminoc”.
g.1.- Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) existente in suprafata totala de 1,1265 Ha in
intravilan, Trupul S1- VATRA satului Siminoc, mentionate la Cap. 2.7, Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.,
lit. (GC), pag. 77 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (GC), pag. 216, vizibila pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
h.1.- Zona Constructii Tehnico-Edilitare (TE) existente in suprafata de 0,1708 Ha in VATRA
A1 Siminoc, mentionata la Cap. 2.7, Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (TE), pag. 78-79 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2.,
pct. 3.7.2.2., lit. (TE), pag. 217, vizibile pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
i.1.- Zona Terenuri cu Destinatie Speciala (DS). Nu este cazul.
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j.1.- Zona Cai de Comunicatie- Rutiera (CR) existente in suprafata cumulata de 21,4292Ha
compusa din: 21,0181Ha in VATRA „A1” existenta Siminoc +(plus) suprafata de 0,4112Ha, urmare a
alipirii la VATRA „A1” existenta Siminoc a strazii Artarului cu breteaua/accesul spre DC27 aferente
Trupului alipit LOTIZARI CANADIAN, parte din suprafata de 5,003 Ha studiata conform PUZ- proiect
nr. 21/2006 pentru „Introducere în intravilan trup izolat (C2) pentru Pensiune, Depozit, Statie distributie
combustibil, Locuinte si Spatiu comercial”, mentionate la Cap. 2.7, Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (Cr),
pag. 80 si la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (CR), pag. 218, vizibile pe „Plansa 3.2. Reglementari
Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
PRECIZARI:
Zona Cai de Comunicatie- Rutiera (CR) se va extinde cu:
- „Drumul Comunal DC 27”, partial, in suprafata de 0.5600 Ha urmare a extinderii intravilanului
Trupului „S1”- VATRA Siminoc, incepand de la limita de Vest pe circa 432 m lungime, pana la capatul
Solei A107 propusa la pct. b.1. pentru introducerea in intravilan. Pentru aceasta drumul comunal DC27
pe portiunea introdusa in intravilan se va denumi si strada Murfatlar adica se va extinde si denumirea
actualei strazi care strabate satul de la Est la Vest. Functiunea acestei portiuni va fi tratata astfel: Partea
de carosabil si acostamaentul DC 27 va fi considerat in continuare drum comunal DC27, iar fasiile de
teren ramase stanga- dreapta DC 27, (intre limita de SUD a acostamentului drumului si limita loturilor
din Catierul investitorului Canadian, inclusiv breteaua alipita la DC 27 cedata deja in proprietatea
orasului) vor constitui str. Murfatlar si vor fi utilizate pentru amenajari de rigole, trotuare, accese si dupa
caz, spatii verzi totodata servind si pentru amplasarea de instalatii tehnico-edilitare necesare zonei de
locuinte.
- Drumul de exploatare De 107/1, partial va fi transformat in strada/alee de acces la loturi si va fi utilizat
ca strada pe care se vor putea amplasa instalatii tehnico- edilitare. Aleea de acces formata partial din
De107/1 poate fi largita de la circa 4,00 m pana la 8,00 sau chiar 10,00 m in momentul studierii prin
PUZ/PUD a Solei A 107, prin micsorarea suprafetei de teren apartinand proprietarilor de la Sud de (De),
cu acceptul tuturor proprietarilor vecini cu De 107/1 care inteleg sa cedeze in proprietatea orasului cate o
fasie din terenul lor pentru a obtine o strada cu acces corespunzator la loturile pentru viitoarele locuinte.
k.1.- Zona Cai de Comunicatie- Feroviara (CF) . Nu este cazul.
l.1.- Zona Cai de Comunicatie- Navala (CN). Nu este cazul.
m.1.- Zona Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) existente in suprafata totala de 1,0573Ha in
intravilan, Trupul S1- VATRA satului Siminoc, mentionate la Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit.
(TR), pag. 219, vizibila pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”.
n.1- Zona Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii (TH) . existente in Trupuri
Izolate aferente sat Siminoc in suprafata totala de 0,2553Ha, mentionate la Cap. 3.7, Art. 3.7.2.,
pct.3.7.2.2., lit. (TH), pag. 219, vizibila pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”.
o.1.- Zona Terenuri Neproductive (TN) (sau asimilate ca Neproductive) . Nu este cazul.
3.11.4. Zona centrală, delimitarea şi caracterul complex al acesteia; (vezi si Cap. 3.11., Art. 3.11.6.pg.303)
Zona Centrala (UTR M1), este delimitata astfel: La NORD de str. Nichita Stanescu, la SUD de
Linia (Magistrala) CF 800/Bucuresti-Constanta si partial (in zona Complexului Comecrcial) de drumul
national DN 3, la EST de str.Nicolae Titulescu – str.Dimitrie Cantemir – str. Al. Ioan Cuza si sectiune
prin Parcul Public III pana la Linia CF 800, iar la VEST de blocuri de pe aleea Garofitei, sectiune
DN 22C – blocul „A” din zona IAS si limita de vest a Gradinitei (Monument Conacul Mihail
Kogalniceanu) – pan la Linia CF 800.
Zona Centrala cuprinde in principal „Centrul Civic” (UTR M1) al localitatii Murfatlar in care
predomina functiunea de locuire in locuinte colective P+3E cu dotari [spatii comerciale si de servicii
(compatibile cu functiunea de locuire) la parter] si locuinte individuale P÷P+1E.
Zona Centrala concentreaza aproape toate serviicile importante pentru functionarea localitatii si
anume: Administratia publica locala locala, respectiv Primaria si Consiliul Local al orasului Murfatlar
cu toate serviciile aferente; Politia orasului Murfatlar, unitate a Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.);
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Politia locala a orasului; 2 farmacii din care una cu program permanent; Cabinete medicale, Centru de
sanatate, Agentii Bancare si CEC, Complex Comercial, Minimarket, Spalatorie auto, Restaurante, etc.
Zona Centrala este afectata de faptul ca este traversata de intersectia a doua drumuri nationale si
europene, respectiv DN 22C- E81 si DN3- E 81, pe unde se desfasoara tot traficul usor si greu pe relatia
catre Constanta.
De asemenea Zona centrala este afectata de prezenta in imediata vecinatate a Liniei (Magistralei)
CF 800 Bucuresti – Constanta pe care se desfasoara tot traficul feroviar de marfa si calatori din tara
catre mun. Constanta si in principal catre Portul Constanta.
3.11.5. Zonele protejate şi limitele acestora :
3.11.5.1. Zonele protejate cu valoare istorica
(Avizat Ministerul Culturii cu nr.168/U/2020)(Extrase din Studiul Istoric de fundamentare intocmit de PFA Arh. Bubulete
Doina- Mihaela si Studiul Istoric-arheologic intocmit de specialistii Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta)
(vezi detalii la Cap. 2.10., Art. 2.10.1., punctul 2.10.1.4., lit. b, paragraf 1.1. si 1.2., pag. 143÷150)

a)- Delimitarea ZONELOR PROTEJATE cu VALOARE ISTORICA, pentru Monumentele istorice
este stabilita conform extras din Studiul Istoric de fundamentare intocmit de PFA Arh. Bubulete DionaMihaela, astfel:
- Monumentele istorice sunt prezentate la Cap. 2.10., Art. 2.10.1., pct. 2.10.1.4., lit. b), paragraf 1.1.,
pag.143÷145 cu numerele (34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41) si (42),
Limitele Zonelor Construite Protejate Istoric- Monumentelor istorice, clasate in LMI 2015, au fost
trasate pe limite cadastrale si strazi (vezi Plansele anexa la PUG) conform Studiul Istoric de
fundamentare, pe baza Criteriilor de delimitare a zonei de protectie, stabilite in studiu si anume:
In interiorul Zonei de protectie a Monumentului istoric, inainte de efectuarea/autorizarea oricaror
lucarari, indiferent de caracterul acesora, este obligatorie obtinerea avizului/acordului Ministerului
Culturii – Directia Judeteana pentru Cultura Constanta.
Limitele Zonelor de protectie a Monumentulor istorice sunt prezentate/trasate pe: „Plansa 1
Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”, „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice-Zonificare Murfatlar” si toate Plansele cu retele edilitare, respectiv „Plansa 1.1. Unitati
Teritoriale de Referinta (UTR) – Murfatlar”, anexa la documentatia de „Actualizare PUG si RLU oras
Murfatlar” – proiect nr. 80/2014.
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (34) - Conacul Kogălniceanu, azi Grădiniță - CT-IIm-A-02870. Importanța conacului, atât datorită proprietarului său originar, cât și datorită originalității
sale stilistice este amplificată de vegetația ce compune un anturaj foarte atractiv. Cuprinderea în zona de
protecție a parcului adiacent reprezintă o necesitate de a conserva un ambient de sit urban, în zona de
tradițională reprezentativitate a orașului. Este posibilă astfel reglementarea unitară a unei mici arii de
reprezentativitate centrală, cu identitate istorică pregnantă.
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (35) - Ansamblul Gara Murfatlar - CT-II-a-B02865. Crearea cadrului de menținere a caracterului specific al unei gări urbane (comunicare fluentă
gară-peron, accesibilitatea și zona de gardă din jur) și integrarea tuturor construcțiilor ce întrețin
"memoria vie" a ansamblului feroviar tradițional de la începutul secolului al XX-lea. Se recomandă
conservarea zonei verzi cu plantație înaltă din zona posterioară, având și rol protector fonic.
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (36) - Biserica „Nașterea Maicii Domnului -CT-IIm-A-02866. Este situată într-un nod central al orașului (în apropierea intersecției dintre descărcarea
rutieră a podului peste canal și calea ferată), biserica se bucură de mai multe perspective vizuale
interesante. Una dintre acestea este cea descendentă, de pe pod.
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (37) – Basorelief „VINIFICATIA – CT-III-m-B02936. Deși lucrarea de artă este un basorelief ce îmbogățește artistic discret fațada principală a Stațiunii
experimentale, se apreciază ca justificată instituirea unei zone de protecție care să cuprindă întregul lot
aferent respectivei stațiuni. Se consideră astfel, că zona de protecție are o semnificație deosebită ce
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depășește simpla conservare a unui obiect de artă, sugerând protejarea tradiției culturii specifice a viței
de vie la Murfatlar. Reglementările vor viza buna întreținere fizică a clădirilor și a vegetației de anturaj.
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (38) - Casă de început de secol XX -CT-II-m-B-02867,
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (39) - Casă de sfârșit de secol XIX -CT-II-m-B-02868,
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (40) - Casa Stamatopoulos (1899) -CT-II-m-B-02869;
La cele trei case de pe Intrarea Fântâniței (de la numerele 3, 9 și 9A) se are în vedere conservarea.
unui cvartal de locuințe închegat la finele secolului al XIX-lea între străzile Fântâniței, Nicolae Iorga,
Ciocârliei. S-a luat în considerare co-vizibilitatea celor trei obiective, atât de la nivelul ochiului, cât și
din vederi descendente, de pe pod. În măsura în care se va interveni asupra lor prin măsuri de reabilitare,
este de dorit o re-omogenizare a aspectului, mai ales din punct de vedere cromatic, al materialelor și al
conservării stilului arhitectural. Delimitarea zonei de protecție urmărește și conservarea regimului de
ocupare a parcelelor din jur și a regimului de înălțime al construcțiilor (POT, CUT, h maxim).
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (41) - Casa Omer Bechir Bey -CT-II-m-B-02871
(sfârșitul secolului XIX). Definirea unui areal ce cuprinde anturajul parcelar al străzilor Matei Basarab,
Matei Corvin, Calea Dobrogei, cu conservarea spațiilor publice libere existente (îndeosebi intersecții
stradale) și a regimului de ocupare și utilizare a terenurilor (conservarea POT și CUT existenți, a
regimului de înălțime, a tipologiei acoperirilor).
Criterii de delimitare a zonei de protecție - (42) - Casă din sttrada Fantanitei f.n. -CT-II-m-B20160. Se impune începerea procedurilor de declasare datorită dispariției obiectului protejării. În aceste
condiții se apreciază că nu se justifică instituirea unei zone de protecție pentru acest obiectiv încă neradiat din LMI2015.
b)- Delimitarea ZONELOR PROTEJATE cu POTENTIAL ARHEOLOGIC pentru Siturtile
arheologice a fost stabilita, respectiv adaptata conform Studiul Istoric- arheologic intocmit de specialistii
Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie Constanta si anume:
In interiorul Zonei de protectie a Siturilor arheologice, inainte de efectuarea/autorizarea oricaror
lucarari, indiferent de caracterul acesora, este obligatorie obtinerea avizului/acordului Ministerului
Culturii – Directia Judeteana pentru Cultura Constanta.
- Siturile arheologice sunt prezentate la Cap. 2.10., Art. 2.10.1., pct. 2.10.1.4., lit. b), pargraf 1.2.,
pag. 145÷150 cu numerele de la (1) pana la (33),
Limitele zonelor protejate cu potential arheologic – Siturilor arheologice din intreg teritoriul
intravilan si extravilan al UAT Murfatlar, clasate in LMI 2015, respectiv reperate in RAN si/sau
identificate conform prevederilor „Studiului Istoric - Arheologic” intocmit de specialistii din Muzeul de
Istorie Nationala si Arheologie Constanta, sunt constituie, astfel:
1)- Pentru Siturile arheologice din teritoriul intravilan al celor doua localitati, Murfatlar si Siminoc,
inclusiv Trupurile izolate de intravilan aferente, limitele zonelor de protectie au fost trasate pe
limite cadastrale si strazi (vezi Plansele anexa la PUG), prin extinderea, mutarea sau adaptarea limitelor
de protectie peste cele prevazute in Studiul Istoric- Arheologic realizat, in jurul fiecarui Sit arheologic
identificat in teritoriul intravilan al UAT Murfatlar.
2)- Pentru Siturile arheologice din teritoriul extravilan al celor doua localitati, Murfatlar si Siminoc,
deoarece a fost imposibila trasarea zonelor de protectie pe limite cadastrale si strazi/drumuri (vezi parcele
foarte lungi de peste 500 ml si chiar de 1000 ml), limitele zonelor de protectie pentru Situri, au ramas/
s-au pastrat conform Studiului Istoric- Arheologic, realizat, iar identificarea amplasamentului/
pozitiei lucrarii/investitiei se face pe baza documentatiei tehnice prezentate de solicitant/beneficiar,
respectiv planurile de situatie care vor contine obligatoriu trasate in coordonate STEREO’70 limitele
Sitului arheologic si/ sau limitele zonei de protectie pentru Situl/Siturile arheologic(e), dupa caz.
3)- Pentru lucrarile/investitiile efectuate/autorizate pe pacele/loturi din teritoriul extravilan al celor
doua localitati, din cadrul UAT Murfatlar, situate partial in/ sau atinse partial de limita de protectie
a sitului/siturilor arheologic(e), indiferent de suprafata, pozitia sau caracterul lucrarilor, pentru o
adancime mai mare de 30cm, care se vor executa aproape de limita zonei de protectie a Sitului, la mai
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putin de 100 ml distanta de limita zonei de protectie a Sitului, sau pentru care limita zonei de protectie
a Sitului nu poate fi identificata/stabilita cu precizie pe planurile de situatie prezentate, atunci se va
solicita si obtine de catre beneficiar/ investitor avizul/acordul de la Directia Judeteana pentru
Cultura Constanta, care va stabili cu certitudine daca obiectivul de investitii/ lucrarea propus(a) se
afla sau nu se afla in zona de protectie a Sitului arheologic si masurile care se impun a fi luate.
c)- Limitele Zonelor de protectie pentru Monumentele istorice si Siturile arheologice sunt trasate/
prezentate pe: „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”, „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice-Zonificare Murfatlar”, „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice- Zonificare
Siminoc” si toate Plansele cu retele edilitare, respectiv „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)
– Murfatlar” si „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) – Siminoc” si ajutator pe Plansa 6.2.1.
Protectia Patriminiului Construit – Monumente Istorice si Situri Arheologice LMI 2015 si RAN –
Murfatlar si Plansa 6.2.2. Protectia Patriminiului Construit – Monumente Istorice si Situri Arheologice LMI
2015 si RAN – Siminoc, anexe la doc. de „Actualizare PUG si RLU oras Murfatlar” – pr. 80/2014.
Pe „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” sunt prezentate si
Tabelele cu coordonatele STEREO’70 ale tuturor Siturilor arheologice si Limitele de protectie ale
Monumentelor istorice din UAT Murfatlar.
d)- Precizarea prin studiul istorico-arheologic a "învăluitoarei" zonei de protecție recomandate
pentru Ansamblul rupestru de la Basarabi/Murfatlar poate fi completată prin asumarea amenajării
corecte a întregului versant al Dealului Tibișir (Tașburun). Realizarea unui muzeu de sit în aer liber,
cu o bună compoziție tematică și cu utilizarea unor materiale adecvate poate pune în valoare ansamblul
excepțional, relația sitului cu Canalul Dunăre-Marea Neagră prin accesarea versantului până la
nivelul unor percepții panoramice, eliminarea unor riscuri antropice și, nu în ultimul rând, integrarea
juridică și funcțională a Mânăstirii "Sf. Teotim", punct de interes și pentru posibile pelerinaje
tematice religioase, integrate. Toate propunerile pentru intervenții în zona de protecție a ansamblului
necesită a fi realizate sub coordonarea unor specialiști/experți atestați de către MCIN și avizate de
către organismele de specialitate ale MCIN (DJC Constanța, CNMI – secțiuni de specialitate).
e)- Pentru conservarea zonelor cu potențial arheologic (situri clasate sau propuse spre clasare și
zonele de protecție ale acestora) se vor respecta propunerile conținute de Studiul istoric-arheologic
întocmit de către specialiști autorizați. În principiu se vor avea în vedere:
- Oprirea oricăror lucrări de investiții, în cazul identificării unor materiale arheologice (bunuri
mobile) în timpul execuției acestora, până la prelevarea și înregistrarea respectivelor materiale de către
instituții de specialitate (se va lua în considerare importanța descoperirilor arheologice de orice fel în
lipsa altor informații de interes local și zonal) ;
- Descărcarea de sarcină arheologică a suprafeței de teren pentru orice investiție și sistarea
lucrărilor în porțiunea în care se descoperă vestigii arheologice, atât timp cât va fi necesar instituției de
specialitate pentru cercetarea arheologică preventivă exhaustivă;
- Modificarea sau completarea proiectului oricărei investiții în cazul descoperirii unor vestigii
arheologice constituite, de importanță deosebită ce nu vor putea fi prelevate sau strămutate, pentru a nu
fi afectate lucrările propuse;
- După caz, ne-anunțarea descoperirilor arheologice prilejuite de realizarea unor lucrări de
construire sau desființare va fi sancționată legal, fiind considerată infracțiune.
3.11.5.2. Zone protejate peisagistic/ecologic
(Acest punct se completeaza, dupa caz, cu prevederile Avizului de Mediu nr. 5 din 11-10-2019 emis de
Ministerul Mediului-Agentia pentru Protectia Mediului Constanta). (vezi detalii in Cap.2.10., Art. 2.10.1.,
pct. 2.10.1.4.,lit. a, pag. 141-143).

Zone protejate peisagistic/ecologic pe teritoriul UAT Murfatlar sunt: Rezervatia 364 „Fantanita –
Murfatlar” si „Situl „Natura 2000” COD ROSCI0083 „Fantanita Murfatlar” in suprafata de 578 ha (care
a fost creat practic peste Padurea Murfatlar) si se suprapune peste Rezervatia „Fantanita Murfatlar”.
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a)- Delimitarea patrimoniului natural Monumente ale naturii si Arii naturale protejate este
stabilita astfel:
1)- Biodiversitatea
Momentul de varf in care poate fi apreciat faptul ca s-ar putea resimti un impact asupra biodiversitatii,
va fi cel aferent perioadelor de derulare a procesului de transpunere in practica a proiectelor
corespunzatoare programelor/planurilor elaborate de UAT Murfatlar (specificate in Studiul/Raport de
Mediu) in contextul Actualizarii PUG care sa asigure dezvoltarea socio-economica viitoare a teritoriului
in cauza. Aceste activitati se vor desfasura totusi pe termen scurt, astfel incat si impactul va avea un
caracter temporar si nesemnificativ.
In procesul de Actualizare PUG Murfatlar, in cadrul teritoriului UAT Murfatlar s-a facut o
delimitare cu respectarea prevederilor legale, a zonelor protejate (ROSCI 0083 si Rezervatia 364
Fantanita Murfatlar (vezi Planse ajutatoare anexa la PUG), fata de celelalte suprafete extravilane si
intravilane ale UAT. In acest context statutul de conservare a ariilor protejate in cauza ramane sub
incidenta unor masuri optime care sa asigure conditiile de reproducere si dezvoltare a florei si faunei in
perimetrul ROSCI.
2)- Flora din cadrul arealului UAT Murfatlar (exceptand ROSCI) este de regula, cuprinsa in habitate
caracterizate prin amestecuri de specii ruderale, segetale si de specii comune din zona stepei. Studiul
florei si al habitatelor din perimetrul UAT nu a evidentiat prezenta speciilor de plante si habitate de
interes conservativ. O descriere a florei s-a facut in capitolele anterioare (vezi Cap.2.10., Art. 2.10.1.,
pct 2.10.1.4.,lit. a, pag. 142).
Toate speciile identificate sunt specii comune, care nu se regasesc in anexele OUG 57/2007 sau
in Listele Rosii nationale.
Flora ce face obiectul ROSCI are statutul specificat prin Fisa Standard 83, iar vecinatatea sitului
cu zone intravilane ce au functiunea de locuire asigura existenta unui impact nesemnificativ asupra ROSCI.
3)- Fauna ce face obiectul ROSCI are de asemenea statutul specificat prin Fisa Standard 83, iar cea care
se regaseste in restul teritoriului UAT este reprezentata de specii comune ce au fost descrise in capitolele
de mai sus(vezi Cap.2.10., Art. 2.10.1., pct 2.10.1.4., lit.a, pag. 142-143). Fauna care face obiectul
prezervarii si este inscrisa in Fisa Standard ce defineste situl Natura 2000 ROSCI 0083 Fantanita –
Murfatlar, beneficiaza de arealul ei, conferit de situl Natura 2000 ROSCI 0083, statuat prin legislatia
corespunzatoare. Prin actualizarea PUG nu se aduce atingere parametrilor de conservare a arealului
ROSCI 0083 (vezi „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” si
ajutator pe “Plansa 6.1.– Situl NATUARA 2000 ROSCI 0083 -Rezervatia Fantanita Murfatlar”).
b)- Masuri de diminuare a efectelor adverse asupra biodiversitatii
1)- Toate spatiile neconstruite vor fi inierbate, plantate, in principal, cu gazon si arbori specifici zonei,
fara a se introduce specii alohtone, amenajarile in cauza urmand a juca rol de habitate pentru speciile de
avifauna specifica comuna.
Data fiind vecinatatea cu situl ROSCI 0083, organizarile de santier vor fi amplasate la distanta
fata de limita ROSCI .
Desfasurarea lucrarilor de construire se va face numai pe suprafetele destinate, aprobate prin
proiectele in cauza, fara a se afecta suprafete suplimentare de teren.
2)- Criteriile de evaluare a sitului privind o anumita specie mentionata la articolul 4 din Directiva
2009/147/CE si privind speciile mentionate in anexa II la Directiva 92/43/CEE (in conformitate cu
sectiunea B din anexa III)
Datele prezentate in Tabelele 47 si 48 de la Cap.3.10., Art. 3.10.1., pct 3.10.1.1., lit. f, alin 2),
pag. 263, relativ la speciile de flora si fauna descrise in Fisa Standard 83 din Anexa 4 a Ordinului
1964/2007, scot in evidenta faptul ca, in ceea ce priveste statutul de conservare a speciilor si
habitatelor de interes comunitar:
- acestea beneficiaza , din punct de vedere al criteriului global de evaluare, de un grad de prezervare
socotit ca avand valoare buna (B).
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- De asemenea si gradul de conservare este cotat la parametrii optimi fiind apreciat ca avand valoare
buna (B).
3)- In ceea ce priveste intravilanul orasului Murfatlar, trebuie remarcat faptul ca limitele acestuia nu se
suprapun peste limita ROSCI, rezultand ca:
- procentul care se va pierde din suprafata totala a habitatelor prioritare apartinand sitului aflat in
vecinatatea intravilanului Orasului Murfatlar, ca urmare a reactualizarii PUG, va fi 0%, rezultand un
impact nesemnificativ;
- procentul ce va fi pierdut din suprafetele habitatelor folosite pentru necesitatile de hrana, odihna si
reproducere ale speciilor de interes comunitar, ca urmare a implementarii planului, va fi 0%,rezultand un
impact nesemnificativ;
- fragmentarea habitatelor de interes comunitar (exprimata in procente),nu a fost identificata in zona
PUG, motiv pentru care valoarea procentuala a fragmentarii acestora este 0% rezultand impact
nesemnificativ;
- planul nu va influenta populatii de specii de fauna de interes comunitar existente in situl ROSCI
0083 din vecinatate, intrucat limitele intravilanului nu se suprapun peste limita ROSCI. Impactul va fi
nesemnificativ.
- studiul florei si al habitatelor din perimetrul PUG propus nu a evidentiat prezenta speciilor de plante
si habitate de interes conservative, speciile identificate fiind specii comune, care nu se regasesc in
anexele OUG 57/2007 – cu modificari ulterioare sau in Listele Rosii nationale.
Statutul de areal puternic antropizat al suprafetelor intravilane ale UAT Murfatlar induce
existenta unui inventar de fauna sarac in ceea ce priveste prezenta de specii de pasari,
insecte,reptile,amfibieni si mamifere care sa fie obiectul prezervarii conform prevederilor legale.
In ceea ce priveste impactul asupra sitului ROSCI 0083 a obiectivelor propuse spre implementare
prin PUG, acesta in ansamblu va fi nesemnificativ datorita faptului ca in zona adiacenta ROSCI 0083
functiunile trupurilor ce fac obiectul Actualizarii PUG nu presupun dezvoltarea de activitati care sa
induca impact negativ asupra ROSCI 0083. Trupurile in cauza au functiunea de locuire.
Structura si dinamica populatiile speciilor importante pentru mentinerea valorii conservative a
ROSCI0083 nu vor fi influentate prin Actualizarea PUG.
Suprafetele intravilane ale UAT Murfatlar nu interfera cu suprafetele ocupate de ROSCI 0083 .
Gradul de conservare a speciilor care definesc fondul genetic si implicit stabilitatea structurala si
functionala a celor doua situri este bun si foarte bun.
Suprafata ROSCI 0083 nu este supusa fragmentarilor prin procesul de Actualizare a PUG.
Valoarea conservativa a habitatelor si a speciilor florei si faunei prezente in situl ROSCI 0083
este foarte buna si nu s-au identificat interferente ale acestora cu suprafete ce fac obiectul PUG.
Efectele directe si indirecte care s-ar putea produce asupra speciilor de fauna comuna de pe
amplasamentul PUG sunt reduse acestea fiind reprezentate prin populatii mici care se pot orienta
temporar catre zonele care nu sunt supuse proceselor de dezvoltare edilitara.
Monumente ale naturii si Arii naturale protejate existente pe teritoriul UAT Murfatlar sunt
prezentate pe „Plansa 1 Incadrarea in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza” si ajutator pe
“Plansa 6.1.– Situl NATUARA 2000 ROSCI 0083 - Rezervatia Fantanita Murfatlar”.
c)- Zonele propuse la paragraful anterior pentru refacere peisagistica si reabilitare/restructurare
urbana,
1)- Peisajul, de regula, suprafata UAT Murfatlar, exceptand ROSCI 0083, nu contine elemente naturale
carora sa le fie conferita o anumita valoare peisagistica, iar in procesul de dezvoltare urbanistica viitoare,
in baza PUG actualizat, se vor respecta conditiile impuse in ceea ce priveste incadrarea obiectivelor in
structura peisagistica autohtona.
Ingemanarea criteriilor privind crearea conditiilor de prezervare a sitului ROSCI 0083 din
vecinatate, nevoia asigurarii conditiilor privind sporirea gradului de confort si sanatate pentru populatie,
a asigurarii conditiilor privind dezvoltarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare, a cailor de
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circulatie, alimentare cu energie electrica si termica, etc. , au constituit argumente indubitabile in luarea
deciziei de implementare a PUG in forma prezentata.
3.11.5.3. Zonele protejate sanitar
(Acest punct se va consulta impreuna cu prevederi din Avizul de Mediu nr. 5 din 11-10-2019 emis de
Ministerul Mediului- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta) (vezi si Cap.3.10., Art.3.10.1.,
pct 3.10.1.1., lit. b) si c), pag. 257-258 si lit. f), paragraf 1.2.), pag. 259).
Zonele protejate sanitar se constituie in jurul Surselor de apa, Rezervoarelor de inmagazinare apa,
Statiilor de pompare/Tratare apa potabila, Conductelor de aductiune si Distributie apa potabila, Statiilor
de Epurare, Conductelor de refulare ape menajere, Cimitirelor si Depozitelor/Gropilor de Gunoi la
distanta conform prevederilor HG 930/2005 pentru „aprobarea Normelor privind caracterul si marimea
zonelor de protectie sanitara”, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru „Aprobarea Normelor
de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei” si Studiului hidrogeologic efectuat de
I.N.H.G.A. pentru SC RAJA S.A., transmis cu Avizul nr. 60/2069 din 25-04-20016 cu valabilitatea
mentinuta prin Adresa 70/28210 din 02.04.2020 si completarile transmise cu Adresa nr.74889/
21.09.2017 si Adresa nr. 4195/16.01.2018, au fost constituite limite pentru:
I- ECHIPARE HIDRO-EDILITARA (vezi detalii la Cap. 2.9. si Cap. 3.9.)
a)- Alimentare cu apa
1)- Zonele de Protectie Sanitara pentru Sursele de Apa, astfel:
- Surse de apa 50,00 m de la limita perimetrului sursei
In consecinta pentru a asiguta protectia sanitara a Surselor de apa impotriva oricaror infestari
provocate sau accidentale este obligatorie respectarea limitelor zonelor de protectie sanitara si obtinerea
Avizului/Acordului Operatorului de distributie apa potabila SC RAJA SA, pentru orice fel de
interventie/lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie a Surselor de apa subteramna,
dupa cum urmeaza:
Pentru Sursa de apa/Captarea de apa Basarabi (Murfatlar) I; Sursa de apa Basarabi
(Murfatlar) II si Sursa de apa Siminoc existente si pentru Sursa de apa TRUP IZOLAT S3 –
FABRICA NUTRETURI SI FERMA propusa conform PUZ – proiect nr. 20/2006, trebuie respectate
zonele de protectie sanitara si Perimetrul hidrogeologic comun de 50 m, asa cum au fost stabilite/
trasate pe: „Plansa 4.1.1.Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-Murfatlar-Alimentare cu Apa
siCanalizare” si in facsimil ZONA S3 TRUPURI IZOLATE pe „Plansa 4.2.1.Reglementari Echipare
Hdro-Edilitara-Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare”, respectiv pe „Plansa 4.1.1.a.-Reglementari
Echipare Hidro-edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a.Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente
Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
2)- Zonele de Protectie Sanitara pentru Rezervoare de inmagazinare, Statii de pompare si
Instalatiile de Tratare apa potabila din (VATRA M1) + (TRUPURILE IZOLATE M2÷M27),
respectiv din (VATRA S1) + (TRUPURILE IZOLATE S2÷S11) aferente intravilan pe U.A.T. Murfatlar
propus prin Actualizar PUG, astfel:
- Rezervoarele de inmagazinareIngropate, 20,00 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
- Statii de Pompare, 10,00 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
- Instalatii de Tratare, 20,00 m de la zidurile exterioare ale cladirilor;
In consecinta pentru protectia sanitara a Rezervoarelor de inmagazinare, Statiilor de pompare si
Instalatiilor de Tratare apa potabila impotriva oricaror infestari provocate sau accidentale este
obligatorie respectarea limitelor zonelor de protectie sanitara si obtinerea Avizului/Acordului
Operatorului de distributie apa potabila SC RAJA SA, pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va
executa la limita sau in zona de protectie, dupa cum urmeaza:
Pentru Rezervoarele de inmagazinare 2x 250 mc Incinta Sursa Basrabi I si 150 mc Siminoc,
Statiile de Pompare din Incinta Sursa Basarabi I, respectiv Instalatiile de Tratare a apei potabile
din Incinta Sursa Basarabi I si Sursa Siminoc, trebuie respectate zonele de protectie sanitara de 20m
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pentru Rezervoare de inmagazinare si Instalatiile de tratare si de 10 m pentru Statiile de Pompare
apa potabila), asa cum au fost stabilite/trasate atat pe “Plansa 1.a.1. de Incadrarea in Teritoriul UAT
Murfatlar-Echipare Hidroedilitara majora” cat si pe „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare HidroEdilitara-Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare”, in facsimil pe „Plansa 4.2.1. Reglementari
Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare”, cat si pe „Plansa 4.1.1.a.
Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si
„Plansa 4 2.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si
Canalizare”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
3)- Zonele de Protectie Sanitara pentru Aductiunile de apa subterana din intravilan si extravilan
U.A.T. Murfatlar, propus prin Actualizar PUG, astfel:
- Aductiuni 10 m de la generatoarele exterioare ale acestoara;
In consecinta pentru protectia sanitara a Aductiunilor de apa potabila impotriva oricaror infestari
provocate sau accidentale este obligatorie respectarea limitelor zonelor de protectie si obtinerea
Avizului/ Acordului Operatorului de distributie apa potabila SC RAJA SA, pentru orice fel de
interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie, dupa cum urmeaza:
Pentru Aductiunile de apa DN 1200 SENTAB Sursa Medgidia – Constanta Sud (propusa
pentru REABILITARE si MUTARE cu FONTA DUCTILA DN 900), DN 400 FONTA Sursa
Basarabi I – Inmagazinare Constanta (propusa pentru MUARE TRASEU cu DN 400 PEHD) si DN
160 PEHD Sursa Siminoc – Rezervor 150 mc Siminoc, trebuie respectate zonele de protectie de
10m de la generatoarele exterioare ale acestora, asa cum au fost stabilite/trasate atat pe: Plansa 1
INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZA; Plansa
3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR si Plansa 3.2.
REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC cat si in detaliu pe: “Plansa 1.a.1.
Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar-Reglementari Echipare Hidro-edilitara majora”; „Plansa 4.1.1.
Reglementari Echipare Hidro-Edilitara- Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare”; „Plansa 4.2.1.
Reglementari Echipare Hidro-edilitara- Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare” si respectiv pe
„Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si
Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu
Apa si Canalizare”, aferente Actualizare P.U.G.- proiect nr. 80/2014.
4)- Zonele de Protectie Sanitara pentru Retelele de distributie apa potabila din (VATRA M1) +
(TRUPURILE IZOLATE M2÷M27), respectiv din (VATRA S1) + (TRUPURILE IZOLATE S2÷S11)
aferente intravilan pe U.A.T. Murfatlar, propus prin Actualizare PUG, astfel:
- Alte conducte si retele de distributie 3,00 m de la generatoarele exterioare ale acestoara;
In consecinta pentru protectia sanitara a Retelelor de distributie apa potabila impotriva oricaror
infestari provocate sau accidentale este obligatorie respectarea limitelor zonelor de protectie si obtinerea
Avizului/Acordului Operatorului de distributie apa potabila SC RAJA SA, pentru orice fel de
interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie, dupa cum urmeaza:
Pentru toate Retelele de distributie apa potabila din intravilanul localitatilor Murfatlar si
Siminoc trebuie respectata o zona de protectie de 3 m de la generatoarele exterioare ale acestora
Zonele de protectie de 3 m nu au fost trasate pe planuri deoarece la Scara de 1:5 000 si mai ales la Scara
1:25 000 corespunzatoare Planurilor aferente PUG conform GHID privind Metodologia de Intocmire a
Planului Urbanistic General (PUG) – INDICATV: GP038/99 aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. 13N.1003-1999, limitele zonelor ar fi practic invizibile. Zonele de protectie de 3 m ale retelelor de distributie
apa sunt precizate si in Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Actualizare PUG Murfatlar.
Toate Retelele de distributie apa potabila, existente sau propuse la paragraful anterior
pentru infiintare rebilitare/ reparatie si/sau extindere, respectiv conductele stradale existente sau propuse
din fiecare localitate pot fi vazute pe: „Plansa 4.1.1.Reglementari Echipare Hidro-Edilitara- MurfatlarAlimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-SiminocAlimentare cu Apa si Canalizare” cat si pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-EdilitaraMurfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidro282
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edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare P.U.G.– pr.
nr.80/2014
b)- Canalizare
In plus, in afara prevederilor H.G. 930/11 august 2005, Art. 30 pentru Aprobarea Normelor privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara, respectiv ale Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014
pentru „Aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei”, in
cazul Sistemelor de canalizare sunt aplicabile si prevederile Art. 45, alin. (3) din REGULAMENTUL
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Unitatile Administrativ- Teritoriale membre ale
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa- Canal Constanta” in care isi
desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. coroborate cu prevederile Avizului S.C. RAJA S.A. nr.
60/2069 din 25-04-20016 a carui valabilitate a fost mentinuta prin Adresa 70/28210 din 02.04.2020 si cu
completarile transmise cu Adresa nr.74889/21.09.2017 si Adresa nr. 4195/16.01.2018, prin care au fost
constituite limitele:
1)- Zone de Protectie Sanitara pentru Statiile de Epurare ape uzate, astfel:
- Statiile de epurare ape uzate au o zona de protectie de 100,00 m de la limita perimetrului Statiei.
In consecinta pentru evitarea contaminarii mediului/zonei incojuratoare amplasamentului
Statiilor de epurare ape uzate in caz de avarie provocata sau accidentala este obligatorie respectarea
limitelor zonelor de protectie sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie apa si
canalizare, SC RAJA SA, pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona
de protectie, si anume:
Pentru Statia de epurare de tip monobloc AS-NIKKOL aferenta TRUP IZOLAT „S3FABRICA NUTRETURI SI FERMA AVICOLA” trebuie respectata zona de protectie de 100 m, ml,
asa cum au fost stabilita/trasata si este vizibila in facsimil ZONA S3 TRUPURI IZOLATE, pe:
„Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hdro-Edilitara-Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare”,
respectiv pe „Plansa 4.2.1.a.-Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu
Apa si Canalizare”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
2)- Zone de Protectie Sanitara pentru Statiile de pompare ape uzate, astfel:
- Statii de Pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale statiei;
In consecinta pentru evitarea contaminarii mediului/zonei incojuratoare amplasamentului Statiilor de
pompare ape uzate in caz de avarie provocata sau accidentala este obligatorie respectarea limitelor
zonelor de protectie sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie apa si
canalizare, SC RAJA SA, pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona
de protectie a Statiei de pompare:SP Ape uzate Murfatlar, SPAU ANL, SPAU 2, SPAU 3, SPAU 4 si
SPAU 5 din orasul Murfatlar.
3)- Zonele de Protectie Sanitara pentru Retele majore de Canalizare/Refulare din intravilanul si
extravilanul U.A.T. Murfatlar, propus prin Actualizar PUG.
In afara prevederilor H.G. 930/11 august 2005 Art. 30, pentru Aprobarea Normelor privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara, respectiv ale Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014,
in cazul Sisemelor de canalizare ape uzate sun aplicabile si prevederile Art. 45, alin. (3) din
REGULAMENTUL serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Unitatile AdministrativTeritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa- Canal
Constanta” in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. coroborate cu prevederile
Avizului S.C. RAJA S.A. nr. 60/2069 din 25-04-20016 mentinut prin Adresa 70/28210 din 02.04.2020 si
completarile transmise cu Adresele nr.74889/21.09.2017 si nr. 4195/16.01.2018, prin care au fost
constituite limitele:
Zonelor de Protectie Sanitara Retele majore de canalizare/refulare, asfel:
- Conducte de Refulare, 5,00 m stanga- dreapta din axul conuctei de refulare;
In consecinta pentru evitarea contaminarii mediului/zonei incojuratoare amplasamentului
Retelelor/Conductelor majore de canalizare in caz de avarie provocata sau accidentala este obligatorie
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respectarea limitelor zonelor de protectie sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de
distributie apa si canalizare, SC RAJA SA, pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la
limita sau in zona de protectie si anume:
Pentru Conductele/Retelele de canalizare/refulare DN 400 HOBAS/OL/AZBO de la SP
Murfatalar (denumita si SP APE UZATE Murfatlar) pana la iesire din UAT Murfatlar spre Statia de
Epurare Poarta Alba, DN 250 PEHD de la intrare in UAT Murfatlar (din SP3 Valul lui Traian) pana
la SP Murfatlar, DN 200 PVC- KG de la intrare in UAT Murfatlar (din SP Penitenciar Valea Seaca)
pana la SP Murfatlar, Ø 150 OL de la SPAU ANL pana la SP Murfatlar si DN 200 PEHD
refularea propusa din SP Ape uzate Siminoc pana l a SPAU ANL Murfatlar, trebuie respectate
zonele de protectie de 5 m de la generatoarele exterioare ale acestora, asa cum au fost stabilite/trasate
atat pe: Plansa 1.a.1. de Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar- Reglementari Echipare Hidro-edilitara
majora”, pe „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara- Murfatlar-Alimentare cu Apa si
Canalizare” si „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hidro-edilitara- Siminoc-Alimentare cu Apa si
Canalizare” cat si pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-Murfatlar-Distributie
Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-SiminocDistributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
4) - Zonele de Protectie Sanitara pentru Retele/Conducte de canalizare stradala din intravilanul si
extravilanul U.A.T. Murfatlar, propus prin Actualizare PUG,
In afara prevederilor H.G. 930/11 august 2005 Art. 30, pentru Aprobarea Normelor privind
caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara, respectiv ale Ordinului Min. Sanatatii nr. 119/2014,
in cazul Sisemelor de canalizare ape uzate sun aplicabile si prevederile Art. 45, alin. (3) din
REGULAMENTUL serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in Unitatile AdministrativTeritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de apa si canalizare “Apa- Canal
Constanta”in care isi desfasoara activitatea operatorul S.C. RAJA S.A. coroborate cu prevederile
Avizului S.C. RAJA S.A. nr. 60/2069 din 25-04-20016 mentinut prin Adresa 70/28210/ 02.04.2020 si
completarile din Adresele nr.74889/21.09.2017 si nr. 4195/16.01.2018, prin care au fost constituite limitele:
Zonelor de Protectie Sanitara pentru Retele/Conducte de canalizare stradala, astfel:
- Conducte/ Colectoare menajere, 3,00 m stanga- dreapta din axul conuctei/colectorului;
In consecinta pentru evitarea contaminarii mediului/zonei incojuratoare amplasamentului
Retelelor/Conductelor de canalizare stradala in caz de avarie provocata sau accidentala este obligatorie
respectarea limitelor zonelor de protectie sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de
distributie apa si canalizare, SC RAJA SA, pentru orice fel de interventie/lucrare care se va executa la
limita sau in zona de protectie si anume:
Pentru toate Conductele/Colectoarele menajere din localitatea Murfatlar trebuie respectate
zonele de protectie de 3 m din axul conductei/colectorului menajer. Zonele de protectie de 3 m nu au
fost trasate pe planuri deoarece la Scara de 1:5 000 si mai ales la Scara 1:25 000 corespunzatoare
Planurilor aferente PUG conform GHID privind Metodologia de Intocmire a Planului Urbanistic
General (PUG) – INDICATV: GP038/99 aprobat cu Ordinul M.L.P.A.T. 13N.10-03-1999, limitele
zonelor ar fi practic invizibile. Zonele de protectie de 3 m ale conductelor/colectoarelor menajere sunt
precizate si in Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent Actualizare PUG Murfatlar.
Toate Retelele /Cnductele de refulare ape uzate, existente sau propuse la paragraful
anterior pentru infiintare, rebilitare/ reparatie si/sau extindere, respectiv conductele/colectoarele
menajere stradale de canalizare ape uzate existente sau propuse din fiecare localitate pot fi vizualizate
pe: „Plansa4.1.1.Reglementari Echipare Hidro-Edilitara- Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare” si
„Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hidro-edilitara- Siminoc-Alimentare cu Apa si Canalizare” cat si
pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si
Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare
cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
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II- DESEUIRI (vezi detalii la Cap. 2.9., Art. 2.9.8. si Cap. 3.9., Art. 3.9.8.)
a)- Colectarea desurilor
Fostul DEPOZIT neconform denumit PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI MENAJER [in
PUG denumit si RAMPA (GROAPA) GUNOI], a fost inchis in septembrie 2015, în conformitate cu
Prevederile HG 1470/2004 modificată și completată prin HG 358/2007 și Ordinul nr. 757/2004, în baza
Autorizației de construire nr. 24/04.09.2013 prin Proiectul 315-14-34/11.2008-RO2006/018147.04.3.08.02 – Sistem de management integrat al deșeurilor în județul constanța – Închidere depozit
neconform Murfatlar ( fost Basarabi).
Prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119 din 04-02- 2014 au fost stabilite distantele minime de
protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care produc disconfort si riscuri asupra
sanatatii populatiei, drept pentru care a fost constituita limita:
1)- Zonei de Protectie Sanitara pentru Platforma/Depozitul de Gunoi menajer inchis/nefunctional,
astfel:
- Pentru RAMPE/DEPOZITE transfer DESURI, 200 m ;
- Pentru CIMITIRE UMANE, 50 m.
In consecinta pentru a asigura protectia sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care
produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei se impune respectarea distantelor de protectie
sanitara si obtinerea Avizului/Acordului Directiei Judetene de Sanatate Publica Constanta si anume:
Pentru DEPOZIT neconform denumit PLATFORMA DEPOZITARE GUNOI MENAJER [in
PUG denumit si RAMPA (GROAPA) GUNOI], trebuie respectate distantele de protectie de 200m,
respectiv pentru CIMITIR CRESTIN cuplat cu CIMITIR MUSULMAN si EXTINDERE
CIMITIR CRESTIN din Murfatlar si CIMITIR CRESTIN din Siminoc, trebuie respectate
distantele de protectie de 50 m de la laturile/marcinile (imprejmuirile) exterioare ale acestora, asa cum
au fost stabilite/trasate atat pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII
ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZA; Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE –
ZONIFICARE MURFATLAR si Plansa 3.2. REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE
SIMINOC cat si in detaliu pe: “Plansa 1.a.1. Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar-Reglementari
Echipare Hidro-edilitara majora”; „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare Hidro-Edilitara- MurfatlarAlimentare cu Apa si Canalizare”; „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare Hidro-edilitara- SiminocAlimentare cu Apa si Canalizare” si respectiv pe „Plansa 4.1.1.a. Reglementari Echipare HidroEdilitara-Murfatlar-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.1.a. Reglementari
Echipare Hidro-edilitara-Siminoc-Distributie Alimentare cu Apa si Canalizare”, aferente Actualizare
P.U.G.- proiect nr. 80/2014.
3.11.5.4. Zonele protejate tehnic/tehnologic
Zonele protejate tehnic/tehnologic se contituie de o parte si de alta a retelei/instalatiei, respectiv in jurul
constructiilor/amenajarilor in cauza, la distanta conform Normelor Tehnice in vigoare si/sau avizelor
obtinute de la detinatori.
I- ECHIPARE TEHNICO- EDILITARA (vezi detalii la Cap. 2.9. si Cap. 3.9.)
Energie electrica
a)- Statii de Transformare 110 kv
Pe teritoriul UAT Murfatlar exista Statia de Transformare 110 kv Basarabi INDICATIV 4 (TRUP
IZOLAT”S7”de intravilan) propus prin Actualizare PUG Murfatlar.
Conform Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 sunt prevazute
distantele/limitele de protectie tehnica si anume:
1) Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Staitii de Transformare 110 kv, astfel:
1.1.- Statii Electrice de Conexiune/Transformare (vezi Statia de Transformare110 kv Basarabi) este
delimitata de imprejmuirea Instalatiilor, Echipamentelor si a Anexelor tehnologice ale acestora.
Conform prevederilor Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 Zona de
siguranta pentru Statii Electrice de Conexiune/Transformare este astfel:
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1.2.- Statii Electrice de Transformare cu tensiunea cea mai inalta de 110 kv (vezi Statia de Transformare
110 kv Basarabi) este de 20 m de la imprejmuirea Statiei pe fiecare latura a acesteia.
In consecinta pentru protejarea Statiei de Transformare110 kv Basarabi impotriva oricaror avarii
provocate sau accidentale este obligatorie respectarea limitelor zonelor de protectie si de siguranta si
obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie SC E-DISTRIBUTIE SA (SC ENEL
Distributie Dobrogea SA) pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona
de protectie si de siguranta a Statiei de Transformare 110 kv.
b)- Retele electrice de transport/Posturi de transformare
Conform prevederilor Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 latimile
Zonelor de protectie/Culoarelor tehnice de protectie si de siguranta coincid cu culoarul de trecere al
liniei electrice aeriene (LEA) si sunt simetrice fata de axul liniei. Distanta de protectie/de siguranta
reprezinta latimea culoarului de trecere al liniei LEA simplu circuit (SC) sau dublu circuit (DC) si in
consecinta au fost constituite:
1)-Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Retele/Linii electrice de transport
110kv, astfel:
1.1.- Liniile Electrice Aeriene (LEA) 110 kv au 37 m culoar de protectie.
In consecinta pentru protejarea Liniilor Electrice Aeriene (LEA) 110 kv impotriva oricaror avarii
provocate sau accidentale este obligatorie respectarea limitelor zonelor/culoarelor de protectie tehnica si
obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie SC E-DISTRIBUTIE SA (SC ENEL
Distributie Dobrogea SA) pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona
de protectie a (LEA) 110 kv si anume:
Pentru Liniile Electrice Aeriene (LEA) de 110 kv, trebuie respectate zonele/culoarele de
protectie de 37 m, asa cum au fost stabilite si trasate/marcate de-alungul retelelor LEA 110 kv, atat
pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE
BAZA; Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR si Plansa 3.2.
REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC, cat si in detaliu pe: “Plansa 1.a.2. de
Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar- Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica
majora”, „Plansa 4.1.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica - Murfatlar- Telefonie,
Tv, Alimentare cu energie electrica” si „Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie
Electrica - Siminoc- Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”, aferente Actualizare P.U.G. –
proiect nr. 80/2014.
2)-Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Retele/Linii electrice de transport
20kv, astfel:
2.1 - Liniile Electrice Aeriene (LEA) 20 kv de 24 m culoar de protectie,
2.2 - Liniile Electrice Subterane (LES) 20 kv de 0,80 m simetric fata de axul liniei;
2.3. - Liniile Electrice 20 kv instalate in elemente prefabricate din beton de 01,0 m,
2.4. - Liniile Electrice 20 kv instalate libere sub apa raurilor, Canalelor Navigabile, lacurilor 200 m
(cate 100 m de fiecare parte a cablului).
In consecinta pentru protejarea Liniilor Electrice Aeriene (LEA) 20 kv si Liniilor Electrice
Subterane (LES) 20 kv impotriva avariilor provocate sau accidentale este obligatorie respectarea
distantelor/limitelor zonelor/culoarelor de protectie tehnica si de siguranta si obtinerea
Avizului/Acordului Operatorului de distributie SC E-DISTRIBUTIE SA (SC ENEL Distributie
Dobrogea SA) pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie
a (LEA sau LES) 20 kv, si anume:
Pentru Liniile Electrice Aeriene (LEA) de 20 kv, trebuie respectate zonele/culoarele de
protectie de 24 m, asa cum au fost stabilite si trasate/marcate de-a-lungul retelelor LEA 20 kv, pe:
“Plansa 1.a.2. de Incadrarea in Teritoriul UAT Murfatlar- Reglementari Echipare Telecomunicatii
Energie Electrica majora”, „Plansa 4.1.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica286

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
Murfatlar-Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica” si „Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare
Telecomunicatii Energie Electrica-Siminoc-Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”, aferente
Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
Pentru toate Liniile Electrice Subterane (LES) de 20 kv trebuie respectate zonele/culoarele
de protectie de 0,80 m simetric fata de axului liniei LES 20 kv atat in plan orizontal, cat si in plan
vertical. Zona de protectie coincide cu zona de siguranta, iar in plan vertical zonele de protectie si de
siguranta se delimiteaza prin distanta (adancimea) de pozare in valoare de cel putin 0,80 m. ,
Zonele de protectie/Culoarele de protectie de 0,80 m nu au fost trasate pe planuri, deoarece la Scara
de 1:5000 si mai ales la Scara 1:25 000 corespunzatoare Planurilor aferente PUG conform GHID privind
Metodologia de Intocmire a Planului Urbanistic General (PUG) – INDICATV: GP038/99 aprobat cu
Ordinul M.L.P.A.T. 13N.10-03-1999, limitele zonelor ar fi practic invizibile. Zonele de protectie/
Culoarele de protectie de 0,80 m ale LES 20 kv sunt precizate in partea scrisa si in Regulamentul Local
de Urbanism (RLU) aferent Actualizare PUG Murfatlar.
3)-Zonele de protectie pentru Posturi de transformare aeriene PTA sau in cabina zidita PTCZ:astfel,
3.1. Posturi de Transformare Aeriene pe stalpi (vezi PTA 20/0,40 kv) au zona de protectie delimitata
de conturul fundatiei stalpilor si de proiectia pe sol a platformei suspendate;
3.2. Posturi de Transformare in Cabina Zidita sau construita suprateran (vezi PTCZ 20/0,40 kv)
au zona de protectie delimitata de suprafata construita, respectiv de suprafata fundatiei (atunci
cand aceasta depaseste conturul cabinei metalice), extinsa cu cate 0,20 m pe fiecare latura;
3.3. Posturi de Transformare subteraneau zona de protectie egala cu proiectia la sol a incaperii postului.
Conform prevederilor Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00
4)- Zonele de siguranta pentru Posturi de Transformare ( vezi 20/0,40 kv ) sunt stabilite, astfel:
4.1.- Posturi de Transformare Aeriene pe stalpi (vezi PTA 20/0,40 kv) dotate cu echipamente cu ulei
zona de siguranta este zona extinsa in spatiu delimitata la 20 m de la limita zonei de protectie;
4.2.- Posturi de Transformare de orice tip (vezi PTA 20/0,40 kv sau PTCZ 20/0,40 kv) prevazute cu
echipament uscat, zona de siguranta coincide cu zona de protectie;
4.3.- Posturi de Transformare in Cabina Zidita, inglobate in cladiri sau subterane, prevazute cu
echipament cu ulei sau uscat, zona de siguranta coincide cu zona de protectie.
In consecinta pentru protejarea Posturilor de Transformare Aeriene PTA 20/0,40 kv respectiv a
Posturilor de Transformare in Cabina Zidita PTCZ 20/0,40 kv impotriva avariilor provocate sau
accidentale este obligatorie respectarea limitelor zonelor/culoarelor de protectie tehnica si de siguranta si
obtinerea Avizului/Acordului Operatorului de distributie SC E-DISTRIBUTIE SA (SC ENEL
Distributie Dobrogea SA) pentru orice fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona
de protectie a Posturilor de Transformare PTA 20/0,40 kv si PTCZ 20/0,40 kv:
Toate Posturile de transformare aeriene PTA 20/0,40 kv sau in ncabina zidita PTCZ 20/0,40 kv pot
fi vazute pe Plansele aferente Liniilor Electrice Aeriene LEA de 20 kv respectiv Liniilor Electrice
Subterane (LES) de 20 kv, precizate mai sus.
c)- Retele/Linii electrice de distribiutie
Prin Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normele Tehnice NTE 003/04/00 latimile Zonelor de protectie si de
siguranta prevazute in cazul Reteleleor electrice de distribiutie de joasa tensiune aeriene (LEA 0,40 kv)
sau subterane (LES 0,40 kv) sunt:
1)- Zonele de protectie/Culoarele tehnice de protectie pentru Retelele/Liniile electrice de
distribiutie LEA 0,40 kv si LES 0,40 kv, astfel:
1.1. Zonele de protectie si de siguranta pentru liniile electrice aeriene si obiectivele invecinate sunt
stabilite conform prevederilor Art. 18, Art. 19, Art. 20 si Anexei nr. 4a si 4b din Ordinul ANRE
nr. 4 din 09-03- 2007,
1.2. Zonele de protectie si de siguranta pentru liniile electrice in cablu, aeriene si/sau subterane sunt
stabilite conform prevederilor Art. 21 si Anexei nr. 5 a din Ordinul ANRE nr. 4 din 09-03- 2007.
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In consecinta pentru Retelele electrice de distribiutie LEA 0,40 kv si LES 0,40 kv este obligatorie
respectarea limitelor zonelor de protectie tehnica si de siguranta si obtinerea Avizului/Acordului
Operatorului de distributie SC E-DISTRIBUTIE SA (SC ENEL Distributie Dobrogea SA) pentru orice
fel de interventie/ lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie a Retelelor electrice de
distributie aeriene sau subterane de joasa tensiune (0,40 kv) existente pe reritoriul UAT Murfatlar.
Toate Retelele electrice de distributie pentru alimentare cu energie electrica propuse in
VATRA Murfatlar (M1) si VATRA Siminoc (S1), respectiv in TRUPURILE IZOLATE (M2÷M27)
si S2÷S11) aferente localitatilor Murfatlar si Siminoc stabilite prin Actualizare PUG, pot fi
vizualizate pe: „Plansa 4.1.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii Energie Electrica - MurfatlarTelefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica” si „Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare Telecomunicatii
Energie Electrica - Siminoc- Telefonie, Tv, Alimentare cu energie electrica”, aferente Actualizare P.U.G.
d)- Iluminatul public
Latimile Zonelor de protectie si de siguranta pentru Retelele de iluminat sunt conforme cu
prevederile Ordinului A.N.R.E nr. 4/2007 si Normelor Tehnice NTE 003/04/00 referitoare la Retelele
electrice de distribiutie de joasa tensiune aeriene (LEA 0,40 kv) sau subterane (LES 0,40 kv).
Telefonie si posta
e)- Telefonie
Prin Avizul SC TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A. 556/06.04.2016 si 1147/22.09.2017,
Avizul SRVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE (“STS”) nr.13526 din 08-04-2020 si
Avizul SC ORANGE ROMANIA SA nr. 1339/1312 din 28-04-2016 cu precizarile S.C. PROTELCO
S.A. sub nr. 1339/727 din 28-04-2016 au fost precizate conditiile pentru executarea de lucrari si implicit
pentru pentru emiterea Autorizatiilor de construire in zona liniilor de telefonie (Tc), astfel:
1)- Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo
Prin Avizul nr. 556 din 06-04- 2016 completat cu Avizul nr. 1147 din 22-09-2017 S.C. TELEKOM
ROMANIA COMUNICATIONS S.A., prelungit in 25-06-2020, s-au precizat;
1.1. La emiterea Autorizatiei de construire in zona retelelor/liniilor de telefonie este necesar obtinerea
avizului tehnic de la S.C. TELEKOM ROMANIA COMUNICATIONS S.A.
Prin Avizul “STS” nr.13526 din 08-04-2020 SERVICIULUI DE TELECOMUNICATII SPECIALE
(“STS”) s-au cerut urmatoarele:
1.2. Stabilirea prin Certificatele de urbanism a obligatiei obtinerii avizului/acordului S.T.S., in situatia
in care vor exista solicitari de autorizare a unor obiective noi de investitii, inclusiv de aprobare a
documentatiilor de urbanism P.U.Z. ale caror constructii depasesc:
- inaltimea de 6 metri in zonele poligonale, delimutate de punctele, 1-2-3,4, 5-6-7-8 si 9-10-11-12,
reprezentate grafic pe Plansa 1-Incadrare in Teritoriul Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza in
coordonate STEREO’70.
- inaltimea de 15 metri in afara zonelor anterior mentionate, si care prin regimul de inaltime ar putea
afecta legaturile radio existente pe raza U.A.T. oras Murfatlar.
1.3. Solicitarea unui nou aviz de la STS, in cazul in care intervin modificari la documentatia prezentata.
1.4. Asistenta tehnica privind asigurarea disponibilitatii serviciilor de radiocomunicatii speciale se va
solicita de la STS–Unitatea Militara 0620 Constanta, tel/fax: 0241/614.501.
2)- Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de Fibra optica Fo
Prin Avizul nr. 1339/1312 din 28-04-2016 SC ORANGE ROMANIA SA cu precizarile S.C.
PROTELCO S.A sub nr. 1339/727 din 28-04-2016 conditiile tehnice Speciale care trebuie respectate:
2.1. Toate investitiile viitoare din zona de amplasare a infrastructurii FO Orange vor fi supuse
procedurilor urbanistice legale prin solicitarea avizelor de amplasament de la detinatorul infrastructurii
subterane – Orange Romania.
2.2. Solicitantul conditiilor tehnice raspunde de respectarea conditiilor generale si speciale cu privire
la executarea de lucrari in zona de protectie a retelelor de telecomunicatii.
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2.3. Pentru a preintampina deteriorarea oricaror retele de telecomunicatii, existente in zona lucrarilor
se poate solicita pe baza de comanda, acordarea asistentei tehnice care se taxeaza cu 0 RON/Zi.
2.4. Constructorul este obligat sa comunice imediat la ORANGE, tel 0374443347, orice deteriorare
(afectare) a orcarei retele de telecomunicatii din zona lucrarilor.
Radio/ Televiziune/ Internet
f)- Radio/ Televiziune/ Internet
Prin Avizul nr. 2841 din 06-04-2020 SC RCS&RDS S.A. a cerut respectarea urmatoarelor conditii:
1)- Zonele de protectie tehnica pentru Retele/Instalatii de telefonie Tc si Fibra optica Fo
1.1. Sa va respecta zona de protectie si de siguranta fata de reteaua RCS & RDS SA care ocupa in
adancime suprafata delimitata de la 1,100 m la 0,300 m avand o latime de 0,600 m si semnalizata
cu folie avertizoare la o distanta de 0,200 m deasupra monotubului.
1.2. Executarea lucrarilor de sapaturi in zona traseelor de cabluri cu fibra optica se va face
numai manual cu asistenta tehnica din partea RCS & RDS SA
1.3. In caz contrar, solicitantul, respectiv executantul vor suporta cheltuielile pentru orice
deteriorare a instalatiilor existente.
1.4. Pentru orice alte retele tehnico-edilitare aferente respectivului obiectiv, proiectate a fi realizate in
afara perimetrului studiat, beneficiarul va solicita avizul RCS & RDS SA in temeiul unei noi
documentatii tehnice de specialitate.
1.5. Inainte de inceperea lucrarilor se va instiinta RCS & RDS SA (Punct de lucru Constanta) in vederea
asigurarii asistentei tehnice, pentru mentinerea conditiilor specificate in aviz.
In acest sens se va pune la dispozitia RCS&RDS SA graficul de lucrari la subteran.constanta@rcs-rds.ro
Gaze naturale
g)- Alimentarea cu gaze naturale
Prin Avizul Societatii Nationale de Transport Gaze Naturale “TRANSGAZ” SA Medias nr. 21282/642
din 19-05-2016, prelungit prin Adresa 17133/19.03.2020, inaintea emitarii Autorizatiei de construire in
zona de protectie a conductelor de transport Gaze Naturale, pentru evitarea avarierii conductelor de Gaze
naturlale trebuie obtinut avizul/acordul SC TRANSGAZ SA si respectate urmatoarele:
1)- Zone/Culoare tehnice si conditii de protectie pentru Conductele de gaze naturale, astfel:
Conform Norme tehnice A.N.N.R.E. nr. 118/2013 vor fi respectate urmatoarele distante minime,
pe orizontala, intre axa conductelor de transport gaze naturale Dn 1200 Castelu–Negru Voda (Tranzit2),
Dn 1200 Isaccea – Negru Voda ( Tranzit 3) si urmatoarele obiective:
1.1.- 20 m – locuinte individuale/colective, constructii industriale, sociale si administrative cu pana la
3 etaje inclusiv, daca in unitatea de clasa de locatie (UCL) exista pana la 45 de cladiri/unitati separate
dintr-o locuinta colectiva, daca in UCL exista peste 46 de cladiri/unitati separate dintr-o locuinta
colectiva, distanta minima este de 200 m; (UCL= suprafata de teren care se intinde pe o latime de 200 m
de fiecare parte a axei a unei conducte cu o lungime de 1600 m)
100 m – cladire sau spatiu exterior cu o suprafata bine definita (teren de joaca, parc, zona de recreere sau
alt loc public, etc) care este ocupata de 20 sau mai multe peroane cel putin 5 zile pe saptamana timp de
10 saptamani, in orice perioada de 12 luni (zilele si saptamanile nu trebuie sa fie consecutive) in situatia
in care sunt mai putin de 45 de cladiri in UCL, daca exista peste 46 de cladiri distanta minima este de 200 m.
1.2.- 200 m – cladiri cu 4 sau mai multe etaje;
1.3.- 6 m – constructii usoare fara fundatii, altele decat cladirile a fi ocupate de oameni;
1.4.- 6 m – paduri sau zone impadurite;
1.5.- 20 m – statii electrice si posturi de transformare a energiei electrice;
1.6.- 50 m – depozite de gunoaie, depozite de dejectii animaliere;
1.7.- 30 m – depozite de GPL, carburanti, benzinarii;
1.8.- 20 m – statii de epurare, gospodarie apa;
1.9.- 6 m – diguri de protectie de-a lungul apelor;
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1.10.- 6 m – parcari auto;
1.11.- 500 m – amenajari portuare;
1.12.- 200 m – lucrari miniere (la suprafata sau in subteran);
1.13.- 1.000/2.000 m (amonte – aval) – balastiere in albia raurilor;
1.14.- Inaltimea pilonului + inaltimea palelor elicei – centrale eoliene;
1.15.- Paralelism cu drumuri;
o Expres, autostrazi – 50 m;
o Nationale (europene, principale, secundare) – 22 m;
o De interes judetean – 20 m;
o De interes local (comunale, vicinale, strazi) – 18 m;
o De utilitate privata - 6 m;
o paralelism cu cai ferate:
o cu ecartament normal – 50 m;
o inguste, industriale, de garaj – 30 m.
1.16. paralelism cu retele de utilitati (apa canalizare) – 5 m, cabluri electrice sau de telecomunicatii,
etc., camine de vizitare – 6 m;
1.17. cimitire, helestee, amenajari sportive si de agrement (strand, teren tenis, etc.) – conditionate de
masuri suplimentare.
1.18. In vederea obtinerii avizelor de amplasament pentru alte obiective cum ar fi: drumuri de acces,
retele de utilitati: apa si canalizare, conducte de distributie gaze, cabluri electrice si de telecomunicatii,
etc., care afecteaza conductele de transport gaze naturale si/sau instalatiile aferente acestora, se vor
depune documentatii intocmite conform Ordinului comun M.E.C., M.T.C.T, M.A.I nr.
47/1203/509/2003.
1.19. La intersectia drumurilor cu conductele de transport gaze, se vor respecta ,,Norme tehnice
pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale” si prevederile STAS 9312-87.
1.20. In conformitate cu art. 109-113 din Legea Energiei electrice si a Gazelor naturale nr. 123/2012,
S.N.T.G.N Transgaz SA, in calitate de concesionar al S.N.T. beneficiaza de dreptul de uz si servitute
legala asupra terenului pe care sunt amplasate conductele si instalatiile aferente, in vederea lucrarilor de
reabilitare, reorganizare, exploatare si intretinere a acestora pe toata durata lor de existenta.
In consecinta pentru protejarea Conductelor, asigurarea posibilitatii de racord la Conductele
TRANSGAZ de transport Gaze Naturale la parametrii normali de calitate si evitarea oricaror avarii
provocate sau accidentale este obligatorie respectarea limitelor zonelor de protectie tehnica/tehnologica
si obtinerea Avizului/Acordului S.N.T.G.N. TRANSGAZ SA, inainte de orice fel de interventie/lucrare
care se va executa la limita sau in zona de protectie a Conductelor TRANSGAZ DN 1200 (TRANZIT 2)
si DN 1200 (TRANZIT 3) si anume:
Pentru Conductele TRANSGAZ DN 1200 (TRANZIT 2 ) si DN 1200 (TRANZIT 3) trebuie
respectate zonele de protectie precizate mai sus. Pentru exemplificare a fost constituita zona de
protectie de 200 m fata de axa conductelor ce poate fi observata, marcata de-a-lungul Conductelor
DN 1200 TRANZIT 2 si TRANZIT 3 pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII
ADMINISTRATIV TERITORIALE DE BAZA si Plansa 1.a.3. INCADRAREA IN TERITORIU ECHIPARE ENERGIE TERMICA, GAZE NATURALE, si PRODUSE PETROLIERE Majore,
aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
Transport fluide petroliere
h)- Retele de transport fluide petroliere
- Prin Avizul SC PETROTRANS S.A. Ploiesti nr. 086/09.05.2016, a fost ceruta respectarea unor:
1)- Zone/Culoare tehnice si conditii de protectie pentru Conductele de transport ale SC
PETROTRANS, astfel:
1.1.- Pentru CONDUCTELE DN 10” TRANSPORT “B” si DN 10” TRANSPORT “M” cate 10 m
stanga si 10 m dreapta, fata de generatoarea conductelor.
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In consecinta, pentru protejarea Conductelor “B” DN 10” si DN 10” “M” PETROTRANS impotriva
oricaror avarii provocate sau accidentale este obligatorie respectarea limitelor zonelor de protectie
tehnica/ tehnologica si obtinerea Avizului/Acordului SC PETROTRANS S.A. Ploiesti, inainte de orice
fel de interventie/lucrare care se va executa la limita sau in zona de protectie a Conductelor SC
PETROTRANS S.A. Ploiesti, si anume:
1.2.- Pentru Conducta “B” PETROTRANS DN 10” FLUIDE PETROLIERE si Conducta”M”
PETROTRANS DN 10” FLUIDE PETROLIERE trebuie respectate zonele de protectie precizate
de 10 m fata de generatoarele conductelor, asa cum au fost trasate/marcate de-a-lungul Conductelor
atat pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE
BAZA si Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR, cat si in
detaliu pe: Plansa 1.a.3. INCADRAREA IN TERITORIU - ECHIPARE ENERGIE TERMICA, GAZE
NATURALE, si PRODUSE PETROLIERE Majore si Plansa 4.1.3. ECHIPARE ENERGIE TERMICA
, GAZE NATURALE , FLUIDE PETROLIERE- Murfatlar- Alimentare cu Energie Termica, Gaze
Naturale, Retele Fluide Petroliere”, aferente Actualizare P.U.G. – proiect nr. 80/2014.
- Prin Avizul nr. 43039/06.11.2018 si Avizul 12360/01.04.2020, SC CONPET S.A a cerut respectarea:
2) - Zonele/Culoarele tehnice si conditiile de protectie pentru Conductele de transport ale SC
CONPET, astfel:
2.1.- Pentru CONDUCTELE CONPET Ø 28”, Ø 20” si Ø14” DE TRANSPORT TITEI zona de protectie este,
de cate 10m stanga si 10 m dreapta generatoarelor conductelor,
Pentru protejarea Conductelor CONPET SA, Ø 28”, Ø 20” si Ø 14 “impotriva avariilor provocate sau
accidentale inainte de orice fel de interventie/lucrare este obligatorie obtinerea Avizului CONPET SA si anume:
2.2.- Pentru Conductele CONPET SA, Ø 28”, Ø 20” si Ø 14 “, trebuie respectate zonele\de
protectie de 10 m de o parte si de alta a generatoarelor conductelor asa cum au fost trasate/marcate
atat pe: Plansa 1 INCADRARE IN TERITORIUL UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE DE
BAZA si in facsimil (“ZONA M4- TRUPURI IZOLATE) de pe Plansa 3.1 REGLEMENTARI
URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR, cat si in detaliu pe: “Plansa 1.a.3. Incadrarea in
Teritoriul UAT Murfatlar- Reglementari Alimentare cu energie termica, Gaze naturale, Retele fluide
petroliere - Majore” si „Plansa 4.1.3. Reglementari Echipare Energie Termica, Gaze Naturale si Produse
Petroliere - Murfatlar- Alimentare cu energie termica, Gaze naturale, Retele fluide petroliere, aferente P.U.G.
2.3.- Pentru introducerea de terenuri in intravilan, eliberari de autorizatii de construire, avizari de
PUZ-uri, PUD-uri, extinderi, modernizari de drumuri, infiintari de plantatii, etc., si mentonarea
COMPET S.A. in Certificatele de Urbanism eliberate pentru vanzari/cumparari de terenuri din
vecinatatea conductelor COMPET.
II- CAI DE COMUNICATIE (vezi detalii la Cap. 2.6. si Cap. 3.6.)
a)- Cai de comunicatie rutiera
Caile de comunicatie rutiera pe tot teritoriul UAT Murfatllar sunt:
- 69 existente + 10 Srazi si Alei propuse in Trupul „M1” VATRA propusa a orasului Murfatlar,
- 35 existente + 1 Strazi propuse in Trupul „S1” VATRA propusa a satului Siminoc,
- Autostrada Bucuresti – Constanta, Tronsonul 6 Cernavoda – Constanta prin extravilan UAT,
- Drumul national DN 3 – E81 prin intravilan si extravilan UAT Murfatlar,
- Drumul national DN 22C- E81 prin intravilan si extravilan UAT Murfatlar,
- Drumul judetean DJ 381 prin extravilan UAT Murfatlar,
- Drumul comunal DC 27 prin intravilan si extravilan UAT Murfatlar
1)- Limitele zonei de protectie si de siguranta ale Autostrazii A 2
ln conformitate cu prevederile O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015),
1.1. Limita exterioara a zonei de protectie a Autostrazii A2, pe intregul teritoriu administrativ al
orasului este de 50,00 m, masurata fata de marginea exterioara a zonei de siguranta pana la marginea
zonei drumului;
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1.2. Limitele zonei de siguranta a autostrazii A2, pe intreg teritoriul administrativ al orasului Murfatlar
sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei acestora pana la:
- 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, ptr. drumurile în debleu cu înaltimea pâna la 5,00 m inclusiv
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00m.
1.3. Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod, sunt:
-10,00 m de la limita exterioara a racordarii podului cu terasamentul, pentru podurile fara lucrari
de aparare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod);
- la limita exterioara a lucrarilor de aparare a malurilor, pentru podurile la care aceste aparari au
o lungime mai mare de 10,00 m (rampa de acces face parte integranta din pod);
2)- Limitele zonei de protectie si de siguranta ale drumului national
ln conformitate cu prevederile O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015).
2.1. Limita exterioara a zonei de protectie a drumurilor nationale DN 3 si DN 22 C, pe intregul
teritoriu administrativ al orasului este de 22,00 m masurata fata de marginea exterioara a zonei de
siguranta pana la marginea zonei drumului;
2.2. Limitele zonei de siguranta a drumurilor nationale DN 3 si DN 22C, pe intreg teritoriul administrativ
al orasului (UAT) Murfatlar conform Aviz nr. 2766/2017 al C.N.A.I.R. S.A.- D.R.D.P. Constanta sunt:
Drum
national
DN 22C

Sector de drum
Km.......km....
40+986 - 42+426
42+426 - 42+755
42+755 - 43+050
43+050 - 43+545

DN 3

236+595 - 241+155
241+155 - 241+520
241+150 - 241+578
241+578 - 241 +949
242+673 - 243+317dr.
242+673 - 243+584 st .
243+317 - 243+584 dr.
243+584 - 244+474

*

Limita zona de siguranta
Obs.
St. drumului*
Dr. drumului*
3,50 m de la marginea
3,50 m de la marginea
partii carosabile
partii carosabile
2,00 m de la marginea
2,00 m de la marginea
partii carosabile
partii carosabile
3,20 m de la marginea
2,00 m de la marginea
partii carosabile
partii carosabile
2,00 m de la marginea
2,00 m de la marginea
partii carosabile
partii carosabile
3,50 m de la marginea
3,50 m de la marginea
partii carosabile
partii carosabile
1,00 m de la marginea
partii carosabile
1,00 m de la marginea
partii carosabile
0,30 m de la marginea
1,00 m de la marginea
partii carosabile
partii carosabile
La limita partii carosabile La limita pattii carosabile

0,90 m de la marginea
partii carosabile

1,70 m de la marginea
partii carosabile
2,00 m de la marginea
partii carosabile

Stanga (St.) /Dreapta (Dr.) drumului se considera pe relatia/ directia de circulatie de la Bucuresti spre Constanta.

2.3. Zonele de siguranta ale podului, care includ si suprafete de teren aflate sub pod, sunt:
-10,00 m de la limita exterioara a racordarii podului cu terasamentul, pentru podurile fara lucrari
de aparare a malurilor (rampa de acces face parte integranta din pod);
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- la limita exterioara a lucrarilor de aparare a malurilor, pentru podurile la care aceste aparari au
o lungime mai mare de 10,00 m(rampa de acces face parte integranta din pod);
3)- Conditiile de amplasare ln zona drumului national
Conditiile de amplasare ln zona drumului national DN 3 si DN 22C a diferitelor constructii/
instalatii sau panouri publicitare:
Conform OG 43/1997 si Aviz nr. 2766/2017 C.N.A.I.R. S.A.- D.R.D.P. Constanta sunt:
3.1.- In zona de protectie a drumului national nu se vor aduce prejudicii drumului sau derularii in
siguranta a traficului prin:
- neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzator;
- executarea de costructii, imprejmuiri sau plantatii care sa provoace inzapezirea drumului sau sa
impiedice vizibilitatea pe drum;
- executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului, siguranta circulatiei;
- practicarea comertului ambulant in zona drumului, in alte locuri decat cele destinate acestui scop.
3.2.- Pentru dezvoltarea capacitätii de circulatie a drumului national în traversarea localitatii, distanta
dintre axul drumului si gardurile sau constructiile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de
minim13,00 m;
3.3.- Pentru obiectivele din afara localitatii, care atrag trafic suplimentar, distanta de amplasare a
acestora este conform art. 47 alin.(l) din OG 43/1997, republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare (vezi si Legea 198/2015);
3.4.- Se va rezerva spatiu pentru dezvoltarea si modernizarea drumului national, viitoarele drumuri
colectoare paralele cu drumul national precum si amplasarea retelelor edilitare in afara zonei de
siguranta a drumului national;
3.5.- Drumurile laterale vor avea sistem rutier echivalent cu cel al drumului national pe o lungime de
min. 25,00m fata de marginea partii carosabile;
3.6.- Panourile publicitare se vor amplasa conform OG 43/1997 - privind regimul drumurilor, precum
si OMT nr. 571/1997 privind Normele tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor,
instalatiilor si panourilor publicitare in zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere;
3.7.- Aprobarea executarii de constructii, in zona drumului national, se va realiza cu respectarea
prevederilor legislatiei in vigoare care reglementeaza:
Autorizarea executarii de constructii - Legea 50/1991 cu completarile si modificarile ulterioare;
Amplasarea constructiilor si realizarea acceselor in zona drumurilor publice - Ordonanta
Guvernului nr. 43/1997 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind regimul
drumurilor, Ordin M.T. nr. 571/1997.
3.8.- Vor fi prevazute locuri de parcare in incinte, penfru evitarea stationarii pe ampriza drumului, a
perturbarii traficului rutier si evitarea producerii unor accidente pe drumul national;
3.9.- Accesele rutiere la drumul national se vor amenaja conform legislatiei si normativelor tehnice in
vigoare si se vor semnaliza si realiza pe cheltuiala beneficiarilor, in corelare cu proiectele de
modernizare a drumului national;
3.10.- Se va analiza si trata problema scurgerii apelor pluviale in lungul drumului national si
evacuarea acestora din zona prin efectuarea de lucrari specific;
3.11.- Pe sectoarele unde nu exista elemente de scurgere a apelor pluviale (santuri sau rigole), se va
avea in vedere posibilitatea rezervarii de terenuri in vederea realizarii acestora .
4)- Limitele zonei de protectie si de siguranta ale drumului judetean si conumal
Limita exterioara a zonei de protectie a drumului judetean DJ 381 si drumului comunal DC 27,
pe intregul teritoriu administrativ al UAT Murfatlar.
ln conformitate cu prevederile O.G. 43/1997 - privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015), se stabilesc:
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4.1. Limitele zonei de protectie a drumului judetean si comunal:
- drumul judetean este de 20 m distanta de la axul drumului pâna la marginea exterioara a zonei
drumului (m)
- drum comunal este de 18 m distanta de la axul drumului pâna la marginea exterioara a zonei drumului
In zona de protectie a drumului comunal nu se vor aduce prejudicii drumului sau derularii in
siguranta a traficului prin:
- neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzator;
- executarea de costructii, imprejmuiri sau plantatii care sa provoace inzapezirea drumului sau sa
impiedice vizibilitatea pe drum;
- executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului, siguranta circulatiei;
- practicarea comertului ambulant in zona drumului, in alte locuri decat cele destinate acestui scop.
4.2. Limitele zonelor de siguranta ale drumurilor
Zonele de siguranta ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioara a amprizei drumului pâna la:
- 1,50 m de la marginea exterioara a santurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, ptr. drumurile în debleu cu înaltimea pâna la 5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înaltimea mai mare de
5,00m.
5)- Conditiile de amplasare in zona drumului judetean si a drumului comunal.
Conditiile de amplasare in zona drumului judetean DJ 381 si a drumului comunal DC 27 a
diferitelor constructii/instalatii sau panouri publicitare pe teritoriul UAT Murfatlar:
ln conformitate cu prevederile O.G. 43 11997 - privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015), respectiv:
5.1.- Prin Acordul prealabil nr. 5888 din 15-09- 2016, pentru amplasare si acces in zona drumurilor
publice, emis de catre Consiliul Judetean Constanta in baza Raportului Tehnic favorabil nr. 21/11-042014 prezentat de catre R.A.J.D.P. Constanta, se stabilesc urmatoarele conditii de amplasare:
a) ln momentul demararii lucrarilor in zona drumurilor publice, se vor monta indicatoare rutiere de
semnalizare a lucrarilor, conform unui proiect intocmit si aprobat care sa respecte prevederile legale;
b) De orice accident de munca avand caracter de circulatie intamplat in timpul si din cauza
executiei lucrarilor, raspunde direct beneficiarul si/sau constructorul lucrarii;
c) Pe durata executarii lucrarilor, se vor mentine drumurile publice in conditii bune pentru siguranta
circulatiei;
d) ln timpul executiei lucrarilor se interzice depozitarea pe platforma drumurilor publice a oricaror
materiale, utilaje, unelte, pamant, etc;
e) Se va reface orice suprafata de drum public si a sistemelor de colectare a apelor pluviale, afectate
de lucrarile de executie, prin refacerea sistemului rutier si a rigolelor;
f) Orice deteriorare a sistemului rutier sau a sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale
aparute ulterior finalizarii lucrarilor si care se vor dovedi ca au drept cauza executia obiectivului de
investitii mentionat mai sus va fi remediata pe cheltuiala beneficiarului si/sau executantului;
g) Suprafetele de drum public afectate in timpul lucrarilor sau dupa finalizarea lor, ce se vor reface,
precum si solutiile tehnice, vor fi stabilite de catre reprezentantii unitatii noastre impreuna cu cei ai
beneficiarului si constructorului;
h) Se va asigura continuitatea scurgerii apelor pluviale in lungul drumului pe timpul executiei lucrarii;
i) ln cazul nerespectarii conditiilor impuse, raportul tehnic si autorizatia pentru amplasament si
acces la drumurile publice isi pierde valabilitatea;
j) Dupa executarea lucrarilor, beneficiarul are obligatia de a convoca in scris administratorul
drumului pentru a constata respectarea indeplinirii conditiilor impuse in raportul tehnic;
k) In cazul in care beneficiarul nu face dovada indeplinirii conditiilor impuse in prezenta
autorizatie, la expirarea termenului de executie, administratorul trece la anularea acesteia si la aplicarea
de contraventii in conformitate cu legislatia in vigoare;
294

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
5.2.- Avand in vedere prevederile O.G. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata cu
completarile si modificarile ulterioare (vezi si Legea nr. 198/2015) si conditiile precizate anterior la
Art. 3.6.1, pct. 3.6.1.7.,pag. 203, referitor la limitele zonelor de siguranta si de protectie pentru drumurile
judetene si comunale pentru executarea de lucrari in zona acestora, se stabilesc urmatoarele conditii:
a) Pentru orice fel de lucrari care afecteaza zona de siguranta/protectie a drumului judetean DJ 381
este obligatoriu obtinerea avizului pentru amplasare si acces in zona drumului public din partea
Consiliului Judetean Constanta pe baza Raportului Tehnic favorabil emis de catre R.A.J.D.P. Constanta.
b) Pentru orice fel de lucrari care afecteaza zona de siguranta/protectie a drumului comunal DC 27
este necesara consultarea/ obtinerea unui aviz tehnic de specialitate din partea R.A.J.D.P. Constanta.
b)- Cai de comunicatie feroviara
Conform Avizului nr. 7/2/1344 din 27-04- 2016 emis de catre Compania Nationala de Cai Ferate
(C.N. C.F.) „CFR” S.A.- Sucursala Regionala de Cai Ferate, limitele Liniei CF 800 / Bucuresti
Localitatea Murfatlar este traversata prin intravilan si extravilan de Linia (Magistrala) C.F800 Bucuresti
– Constanta, dublă electrificată, prin partea SUD a orasului despărțindu-l în două. Partea de nord, cu
zona centrala preponderent rezidentiala si partea de sud preponderent cu zona industriala.
1)- Limitele zonei de protectie si de siguranta ale liniei/magistralei de cale ferata
1.1.- Limitele zonelor de protectie si de siguranta ale Liniei (Magistralei) CF 800 Bucuresti –
Constanta sunt stabilite in conformitate cu Ordonanta 12/1998 si H.G.581/1998, astfel:
- Limita zonei de protectie este de 100 m (dreapta- stanga) fata de axul liniei CF;
- Limita zonei de siguranta este de 20 m fata de linia CF;
2)- Conditiile de amplasare in zona liniei/magistralei de cale ferata:
2.2.- Conditiile de amplasare ln zona liniei/magistralei de cale ferata CF 800 – Bucuresti – Constanta
a diferitelor constructii, instalatii sau amenajari:
Conditiile de amplasare ln zona Liniei/Magistralei de cale ferata CF 800 – Bucuresti –Constanta
a diferitelor constructii, instalatii sau amenajari sunt stabilite confom Avizului nr.7/2/1344 din 27-042016 emis de catre Compania Nationala de Cai Ferate (C.N. C.F.) „CFR” S.A.- Sucursala Regionala
Constanta, astfel:
- In limita celor 20 m fata de linia CF, zonä de siguranta, nu se vor realiza constructii definitive.
- Amplasarea constructiilor de orice tip în zona de protectie a CF de 100 m (dreapta - stânga,fatä
de axul liniei CF), va fi avizatä de CNCF„CFR"SA - Sucursala Regionalä CF Constanta.
- Orice beneficiar, în conformitate cu Ordonanta 12/1998 si H.G.581/1998, în cazuri de urgentä
va permite, pe terenul proprietate, accesul personalului CF pentru lucräri de interventie.
- Pentru toate lucrärile proiectate se va respecta limita cadastralä CF în urma verificärii planurilor
de situatie de cätre Serviciul Cadastru - Sucursala Regionalä CF Constanta.
- Proprietarii constructiilor isi vor asuma responsabilitatea privind impactul asupra mediului
produs de circulatia trenurilor în zonä (zgomot, vibratii - nu se vor solicita la Sucursala
Regionalä CF Constanta mäsuri de protectie datorate zgomotului produs de circulatia trenurilor
montarea de panouri fonoabsorbante ).
c)- Cai de comunicatie navala
Canalul Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.) este curs de apa/canal artificial care traverseaza
teritoriul UAT Murfatlar pe o lungime de 5,832km intre km 20+ 962 in aval si km 26+794 in amonte din
care circa 2 km prin vatra localitatii Murfatlar.
1)- Limitele zonei de protectie si de siguranta ale Canalului Dunare- Marea Neagra
1.1.- Limitele zonelor de protectie si de siguranta ale Canalului Dunare – Marea Neagra sunt stabilite
in conformitate cu prevederile art 6, si art. 7 din Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 79/ 24.08.2000,
modificata, completata si aprobata prin Legea nr. 55/16.01.2002 si Avizului Companiei Nationale
Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.) S.A. nr. 7333 din 31-07- 2017, coroborat cu conditiile
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din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul Ministerului
Transporturilor – Directia Transport Naval nr. 1762/30454 din 24-08-2017, respectiv a condiţiei din
Avizul Consiliului Judeţean Constanţa nr. 10/2021, astfel:
a - Zona de protectie este de 90 m lăţime, situată de la limita exterioară zonei de siguranţă de o
parte şi de alta a amprizei canalului, indiferent de forma de proprietate a acestora.
b - Zona de siguranta de 10,00 m lăţime, cuprinde fâşia de teren situată de o parte şi de alta a
amprizei canalului, măsurată de la muchia superioară a taluzului realizat în debleu,
c - Zona de siguranta de 1,00 m lăţime cuprinde fâşia de teren de la muchia exterioară a şanţului
de desecare în zonele cu diguri.
Limitele Zonei de protectie de 100 m (90m + 10 m) de la Ampriza Canal Dunare- Marea Neagra poat
fi vazute pe: Plansa 2.1 SITUATIA EXISTENTA- ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATIMURFATLAR si Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR
anexa la documentatia de Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
2)- Conditiile de amplasare in zona Canalului Dunare-Marea Neagra:
2.1.- Conditiile de amplasare ln zona Canalului Dunare- Marea Neagraa diferitelor constructii,
instalatli sau amenajari:
a) Pentru orice fel de lucrari de condstructii, instalatii sau amenajari din Zona de protectie si
respectiv Zona de siguranta a Canalului Dunare-Marea Neagra, pe teritoriul UAT Murfatlar, este
obligatorie obtinerea Avizului Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.)
S.A. si a Acordului Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval.
b) In plus conform Avizului Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.)
S.A. nr. 7333 din 31-07- 2017, coroborat cu conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/
26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr.
1762/ 30454 din 24- 08- 2017, au mai fost prevazute urmatoarele conditii:
2.2.- Avizul nu face obiectul propunerilor de reglementare cuprinse in documentatiile care privesc
realizarea de investitii (care se vor reglementa ulterior prin documentatiile intocmite la faza P.U.D., (vezi
si P.U.Z), D.T.A.C., PT+CS+DDE, D.T.0.E. si D.T.A.D.) al caror amplasament propus se vor situa pe
teritoriul (vezi Zonele de siguranta de10 m si 1,00 m si de protectie de 90 m ale) Canalului Dunare Marea Neagra care apartine domeniului public al statului, aflat in administrarea Ministerului
Transporturilor si concesiunea C.N. A.C.N. S.A. sau pe teritorii aflate in administrarea C.N.A.C.N. S.A.;
2.3.- Respectarea intocmai a prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.79/ 24.08.2000, asa
cum a fost modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002;
2.4.- Respectarea conditionarilor din avizul favorabil al SC IPTANA nr.DPCITAN/N/26/18.05.2017 exceptand pct.2, emis de S.C. l.P.T.A.N.A. S.A. Bucuresti;
2.5.- Nu sunt acceptate propuneri (vezi interzise), indiferent de tipul lucrarilor si amplasamentul
acestora, care aduc modificari ale Proiectului General de Executie al Canalului Dunare - Marea Neagra
(C.D.M.N);
2.6.- Prin Acordul nr. 1762/30454 din 24- 08- 2017, emis de Ministerul Transporturilor - Directia
Transport Naval, cerut de catre CN ACN SA prin aviz si documentatia in baza careia a fost emis acesta,
pentru documentatia Actualizare Plan Urbanistic General (PUG), oras Murfatlar, judetul Constanta,
Ministerul Transporturilor -Directia Transport Naval;
2.7.- Aproba din punct de vedere al oportunitatii documentatia „Actualizare Plan Urbanistic General
(PUG) si Regulament Local de Urbanism (RLU) oras Murfatlar, judetul Constanta – proiect nr. 80/2014,
cu respectarea celor prevazute in documentatia transmisa, precum si a atentionarilor, recomandarilor si
conditiilor cuprinse in documentele emise de CN ACN SA si SC IPTANA SA – in calitatea sa de
proiectant general al (C.D.M.N.);
2.8.- Prezentul aviz are valabilitate si se va utiliza numai insotit de documentul de aprobare emis de
Ministerul Transporturilor - Directia Transport Naval;
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2.9.- Prezentul aviz nu va fi utilizat la obtinerea avizului Consiliului Local al ora§ului Murfatlar si a
Avizului Unic al Consiliului Judetean Constanta, daca nu s-a obtinut documentul de aprobare emis de
catre Ministerul Transporturilor - Directia Transport Naval, conform conditionarii nr. 2.5. de mai sus;
2.10.- Beneficiarul prezentului aviz va transmite l a C.N. A.C.N. S.A., in copie, avizele/autorizatiile
emise de A.B.A.D.L.Constanta, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta si Avizul Unic al
Consiliului Judetean Constanta. pentru documentatia ,,Actualizare Plan Urbanistic General (PUG), oras
Murfatlar, judetul Constanta", dupa obtinerea avizului Consiliului Judetean Constanta;
2.11.- Respectarea documentatiilor de cadastru verificate si receptionate de catre O.C.P.I. Constanta
pentru urmatoarele obiective aflate in concesiunea si administrarea C.N. A.C.N. S.A., situate pe
Teritoriul Administrativ Basarabi: ,,Canalul Dunare- Marea Neagra" (nr.cadastral 1779), „Radioreleu
Basarabi" (nr. cadastral 291) si ,,Drum acces Radiorelu Basarabi (nr. cadastral 10078),
2.12.- Toate documentatiile care se vor elabora ulterior aprobarii documentatiei ,,Actualizare
Plan Urbanistic General (PUG), oras Murfatlar, judetul Constanta: pentru fazele de proiectare P.U.Z.,
P.U.D., D.T.A.C., PT+CS+DDE, D.T.0.E. si D.T.A.D., si care au legatura directa sau indirecta (vezi
Zonele de siguranta de10 m si 1,00 m si de protectie de 100 m ale C.D.M.N), cu obiectivele aflate in
concesiunea sau administrarea C.N.A.C. N. S.A., se vor depune spre avizare la C.N. A.C.N. S.A. si spre
aprobare la Ministerul Transporturilor, conform reglementarilor aplicabile in vigoare;
2.13.- Documentatiile elaborate la fazele mentionate la punctul nr.2.12. de mai sus, vor contine toate
elementele (piese scrise/desenate) prevazute in Continutul-cadru conform reglementarilor aplicabile in
vigoare;

2.14.- Realizarea lucrarilor care se vor propune prin documentatiile mentionate la punctul nr.2.12. de
mai sus, nu trebuie sa aiba impact asupra zonei de protectie si de siguranta a Canalului Navigabil, cat si
asupra teritoriilor aferente C.D.M.N., asupra calitatii apei freatice si asupra calitatii apei din Canalul
Navigabil care este sursa de apa pentru potabilizare pentru localitatile limitrofe.
2.15.- Totodata, prin realizarea lucrarilor propuse trebuie sa se respecte legislatia in vigoare privind
protectia mediului, protectia apelor, gestionarea colectarii si transportul deseurilor de orice tip.
2.16.- Daca documentatiain baza careia a fost emis prezentul aviz va suporta modificari se va solicita
un nou aviz de la C.N. A.C.N. S.A.
2.17.- In situatia in care se constata nerespectarea a unei singure conditii precizate mai sus,
nerezervam dreptul de a va retrage prezentul aviz.
2.18.- Prezentul aviz favorabil are durata de valabilitate pana la data aprobarii documentatiei
„Actualizare Plan Urbanistic General (PUG), oras Murfatlar, judetul Constanta" de catre Consiliul
Judetean Constanta conform legislatiei aplicabile in vigoare.
2.19.- Informatiile si conditiile din Acordul Min. Transporturilor, Avizul C.N ACN SA si respectiv
Avizul SC IPTANA SA (cu exceptia conditiei de la pct 2 vezi DEROGARE din Avizul CN ACN) sunt
preluate si prezentate si in RLU:
d) Cai de comunicatie aeriene
1)- Limitele propuse ale zonei de protectie fata de caile de comunicatie aeriene , Nu este cazul.
Singurul aeroport existent din regiune deschis circulaţiei internaţionale este cel din judeţul
Constanţa, situat în comuna Mihail Kogălniceanu, aflat la aproximativ 27 km Nord de Municipiul
Constanţa. Pentru aceste motive ;
2)- Conditiile de amplasare in zona aeroporturilor privind circulatia aeriana, Nu este cazul.
e)- Circulatia pietonala
Circulatia pietonala in localitatile Murfatlar si Siminoc se desfasoara in principal pe trotuarele existente
de-a lungul strazilor. Circulatia pietonala in localitatea Murfatlar se mai desfasoara si pe aleile pietonale
existente/propuse in zona cladirilor colective (blocurilor).
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1)- Limitele propuse ale zonei de protectie ale trotuarelor si aleilor pietonale
1.1.- Limitele propuse ale zonei de protectie ale trotuarelor si aleilor pietonale - Limitele propuse ale
zonei de protectie ale trotuarelor si aleilor pietonale sunt similare cu limitele zonei drumului/strazii
adiacente, cu limitele zonei Liniei CF 800 adiacente si/sau limitele Canalului Dunare- Marea Neagra
adiacent, si anume:
1.2.- Limita exterioara propusa a zonei de protectie a trotuarelor aferente drumurilor nationale DN 3 si
DN 22 C, pe teritoriul UAT Murfatlar este similara cu limita zonei de protectie a drumurilor nationale
(vezi la Cap. 3.6., Art. 3.6.1., pct 3.6.1.4., pag. 202-203), astfel:
- de 22,00 m masurata fata de marginea exterioara a zonei de siguranta pana la marginea zonei
drumului;
1.3.- Limita propusa zonei de protectie a trotuarelor si aleilor aferente drumului comunal DC 27, pe
teritoriul UAT Murfatlar este similara cu limita zonei drumului comunal, (vezi la pct 3.6.1.4.,pg.202), astfel:
- de 18,00 m distanta de la axul drumului comunal pâna la marginea exterioara a zonei drumului;
1.4.- Limitele zonelor de protectie a trotuarelor si aleilor, adiacent liniei/magistralei de cale ferata
este similara cu limita zonei de protectie a liniei/magistralei de cale ferata (vezi la pct 3.6.2.3.,pag.204), astfel:
- Limita zonei de protectie este de 100 m (dreapta- stanga) fata de axul liniei CF;
- Limita zonei de siguranta este de 20 m fata de linia CF;
1.5.- Limitele zonelor de protectie a trotuarelor si aleilor, adiacent Canalului Dunare – Marea Neagra
este similara cu limita zonei de protectie a Canalului Navigabil, (vezi la pct 3.6.3.3.,pag. 205), astfel:
- Zona de protectie este de 90 m lăţime, situată de la limita exterioară zonei de siguranţă de o
parte şi de alta a amprizei canalului, indiferent de forma de proprietate a acestora.
- Zona de siguranta de 10,00 m lăţime, cuprinde fâşia de teren situată de o parte şi de alta a
amprizei canalului, măsurată de la muchia superioară a taluzului realizat în debleu,
- Zona de siguranta de 1,00 m lăţime cuprinde fâşia de teren de la muchia exterioară a şanţului
de desecare în zonele cu diguri.
2)- Conditiile de amplasare in zona trotuarelor si aleilor pietonale:
2.1.- Conditiile de amplasare in zona trotuarelor /aleilor pietonale aferente strazilor interioare si
drumului national DN 3 si DN 22C a diferitelor constructii/instalatii sau panouri publicitare sunt
similare cu conditiile de amplasare din zona strazilor/drumurilor: (vezi la pct 3.6.1.6., pag. 203, astfel:
- In zona de protectie a drumului national nu se vor aduce prejudicii drumului sau derularii in
- In zona de protectie a drumului national nu se vor aduce prejudicii drumului sau derularii in
siguranta a traficului prin:
- neasigurarea scurgerii apelor in mod corespunzator;
- executarea de costructii, imprejmuiri sau plantatii care sa provoace inzapezirea drumului sau sa
impiedice vizibilitatea pe drum;
- executarea unor lucrari care pericliteaza stabilitatea drumului, siguranta circulatiei;
- practicarea comertului ambulant in zona drumului, in alte locuri decat cele destinate acestui scop
2.2.- Conditiile de amplasare in zona trotuarelor/aleilor aferente drumului comunal DC 27 a
diferitelor constructii/instalatli sau panouri publicitare pe teritoriul UAT Murfatlar sunt similare cu
conditiile de amplasare din zona drumului comunal DC 27.(vezi la Cap. 3.6., Art.3.6.1.,pct.3.6.1.7.pg.203).
2.3.- Conditiile de amplasare in zona trotuarelor/ aleilor pietonale aferente liniei/magistralei de cale
ferata CF 800 – Bucuresti – Constanta a diferitelor constructii, instalatii sau amenajari sunt similare cu
conditiile de amplasare din zona liniei/magistralei CF: (vezi la pct 3.6.2.4., pag. 204), astfel:
- In limita celor 20 m fata de linia CF, zonä de siguranta, nu se vor realiza constructii definitive.
- Amplasarea constructiilor de orice tip în zona de protectie a CF de 100 m (dreapta - stânga,fatä
de axul liniei CF), va fi avizatä de CNCF„CFR"SA - Sucursala Regionalä CF Constanta.
2.4.- Conditiile de amplasare in zona trotuarelor/aleilor pietonale aferente Canalului Dunare- Marea
Neagra a diferitelor constructii, instalatli sau amenajari sunt similare cu conditiile de amplasare din zona
Canalului Dunare- Marea Neagra: (vezi la Cap. 3.6., Art.3.6.3., pct.3.6.3.4., pag.205), astfel:
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Pentru orice fel de lucrari de constructii, instalatii sau amenajari din Zona de protectie (90 m) si
respectiv Zona de siguranta (10 m sau 1 m) a Canalului Dunare- Marea Neagra, pe teritoriul UAT
Murfatlar, este obligatorie obtinerea Avizului Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile
(CN A.C.N.) S.A. si a Acordului Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval.
III- CURSURI DE APA, VAI INUNDABILE (vezi detalii la Cap. 2.8. si Cap. 3.8.)
a)- Cursurile de apa/Vaile inundabile
Pe teritoriul UAT Murfatlar atat in intravilan cat si in extravilan exista Cursuri de apa/ Vai inundabile
care in caz de ploi torentiale pot produce „Inundatii pe torenti” conform Anexa 4 la Legea 575/2001
privind „Aprobarea PATN – SECTIUNEA aV- a Zone de risc natural.
1)- Limitele zonei de protectie pentru Vaile/ Paraurile inundabile
Conform Anexei nr. 2, lit „a” din Legea Apelor nr. 107/1996, se stabilesc:
1.1.- Latimile zonelor de protectie pentru Valea Seaca/Paraul Valea Seaca, fara debit permanent
(denumit(a) pe teritoriul UAT Murfatlar Canalul Pluvial Valea Seaca), sunt:
a- 15 m de o parte si de alta, pe toata lungimea albiei Vaii/Paraului, stabilita de la limita cadastrata a
vaii/paraului conform COD Cadastral XV - 1.10.b.12, NR.MF 63752, pentru o latime a cursului de
apa cuprins intre 10 – 50 m in care se incadreaza latimea albiei Vaii/Paraului/Canalului Valea Seaca
pe portiunea amenajata din pamant pe sectorul din UAT Murfatlar, respectiv de,
b- 3 m de o parte si de alta , pe toata lungimea albiei Vaii/Paraului, stabilita de la limita cadastrata a
vaii/paraului conform COD Cadastral XV - 1.10.b.12, NR.MF 63752, pentru o latime a cursului de
apa cuprins intre 10 – 50 m in care se incadreaza latimea albiei Vaii/Paraului/ Canalului Pluvial
Valea Seaca pe portiunea amenajata (pereata) din beton pe sectorul din Zona Industriala Murfatlar,
Pentru orice fel de lucrare/interventie prevazuta in zona de protectie a sectorului din albia Valea
Seaca/Paraul Valea Seaca ce traverseaza UAT Murfatlar, se vor respecta conditiile generale prevazute in
Avizul nr.36 din 08-09- 2016, emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral (vezi
detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1., pct.3.8.1.1., pag. 225 si prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct.
3.11.9.1., lit. a, alin 2), pag. 336-338)
Zonele delimitate pe firul Valea Seaca/Paraul Valea Seaca/Canalul Pluvial Valea Seaca, pot fi
vazute pe Plansele ajutatore, respectiv pe: Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT
Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE cu Relief” si Plansa 1.b.2 “INCADRAREA IN
TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE fara Relief” aferente Actualizare PUG
– proiect nr. 80/2014, extrase din Hartile de Hazard la inundatii si Hartile de Risc la inundatii,
I.N.H.G.A.
1.2.- Latimile zonelor de protectie pentru Valea/ Paraul Serpelea fără debit permanent, sunt:
a- 20 m de o parte si de alta, pe toata lungimea albiei Vaii/Paraului, stabilita de la limita cadastrata a
vaii/paraului conform COD Cadastral XV - 1.10.b.11, NR.MF 63752, pentru o latime a cursului de
apa peste 50 m cat este latimea albiei Valea/Paraul Serpelea pe portiunea/sectorul din UAT
Murfatlar,
Pentru orice fel de lucrare/interventie prevazuta in zona de protectie a sectorului din albia
Valea/Paraul Serpelea ce traverseaza UAT Murfatlar, se vor respecta conditiile generale prevazute mai sus
in Avizul nr. 36 din 08-09-2016, emis de catreAdministraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral (vezi
detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1.,pct. 3.8.1.1., lit.B), pag. 227 si prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct.
3.11.9.1., lit. a), pargraf 2.2., pag. 337-338).

Zonele delimitate pe firul Vaii Serpelea, pot fi vazute pe Plansele ajutatore, respectiv pe: Plansa
1.b1. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE cu Relief”
si Plansa 1.b.2 “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la INUNDARE
fara Relief” aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, extrase din Hartile de Hazard la inundatii si
Hartile de Risc la inundatii, I.N.H.G.A.
- Derogare pentru (zona hasurata initial cu albastru) Zona inundabila din capatul Vaii Serpelea
din vecinatatea Deversorului unde a fost largita Albia vaii Serpelea si construit Deversorul de al km 23+
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369 al Canalului Navigabil, din zona strazilor: Ciocarliei (partea de sud de la str. Nicolae Iorga),
Junimii, Fantanitei (partea de sud de la str. Nicolae Iorga), Intrarea Fantanitei si Deversorului,
considerata initial ca suprafata afectata de inudatii, acest risc este inlaturat prin implementarea
Proiectului nr. 1724/2014 – „Reabilitare si Modernizare 26 strazi din orasul Murfatlar, jud. Constanta”,
autorizat cu Autorizatia nr 07 din 08-03-2016 ce va rezolva si problema preluarii/colectarii, canalizarii
si evacuarii apelor pluviale din zona respectiva in albia largita a Vaii Serpelea.
1.3.- Latimile zonelor de protectie pentru Valea/Paraul Siminoc fără debit permanent, sunt:
a- Limitele zonei de protectie pentru Valea/ Paraul Siminoc, fara debit permanent, pentru partea din
intravilanul satului Siminoc a fost hasurata cu linii oblice subtiri de culoare albastra, incepand de la
intrare prin Sud-Vest, prin curti (gradini) si eventualele anexe ale proprietarilor situati pe stanga si
dreapa Vaii, in zon albiei, prin strada Izvor, traverseaza drumul comunal DC 27 pe sub Podetul de la km
4+ 265 al DC27, pe firul natural/neamenajat al Vaii pana la iesirea in extravialnul satului, la Barajul de
acumulare nr.13, asa cum se poate vedea pe “Plansa 3.2. REGLEMENTARI URBANISTICE –
ZONIFICARE Siminoc”, anexa la Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Pe toata latimea zonei hasurate se va interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire
cu obtinerea obligatorie a avizului de Gospodarirea Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa
Dobrogea – Litoral pana la regularizarea cursului de apa pe baza unui proiect avizat si aprobat legal..
b - Limitele zonei de protectie pentru Valea/Paraul Siminoc, fara debit permanent, pentru partea din
extravilanul satului Siminoc, sunt:
- 20 m de o parte si de alta, pe toata lungimea albiei Vaii/Paraului Siminoc, stabilita de la limita
cadastrata a vaii/paraului conform COD Cadastral XV - 1.10.b.10, NR.MF 63752, pentru o latime a
cursului de apa peste 50 m cat este latimea albiei Valea/Paraul Serpelea pe portiunea din UAT Murfatlar.
Pentru orice fel de lucrare/interventie prevazuta in zona de protectie a sectorului din albia Vaii/ Paraului
Siminoc ce traverseaza UAT Murfatlar, se vor respecta conditiile generale prevazute mai sus in Avizul nr.36
din 08-09-2016, emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral. (vezi detaliile de la Cap.3.8, Art.
3.8.1.,pct. 3.8.1.1., lit. B), pag. 227 si prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pct. 3.11.9.1., lit. a), paragraf 2.2.,
pag. 337-338 )

Zonele inventariate si delimitate pe firul Vaii Serpelea, pot fi vazute pe Plansele ajutatore,
respectiv pe: Plansa 1.b1. “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE RISC la
INUNDARE cu Relief” si Plansa 1.b.2 “INCADRAREA IN TERITORIUL UAT Murfatlar HARTA DE
RISC la INUNDARE fara Relief” aferente Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014, extrase din Hartile de
Hazard la inundatii si Hartile de Risc la inundatii, I.N.H.G.A.
1.4.- Limitele zonei de protectie pentru Valea Basarabi, fara debit permanent, pentru partea din
intravilanul orasului Murfatlar pe zona imobilelor situate intre strada Alexandru Ioan Cuza si strada
Nicolae Balcescu pana la intersectia acestora cu DN 3 a fost hasurata cu linii oblice subtiri de culoare
albasta, asa cum se poate vedea pe “Plansa 3.2. REGLEMENTARI URBANISTICE–ZONIFICARE
Murfatlar”, anexa la Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Pe toata latimea zonei hasurate se va interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire cu
obtinerea obligatorie a avizului de Gospodarirea Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa
Dobrogea – Litoral, pana la regularizarea cursului de apa pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi
detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1.,pct.3.8.1.1, lit.B, pag. 227 si prev.Cap. 3.11., Art. 3.11.9.,pct. 3.11.9.1, pag.337-338).

1.5.- Limitele zonei de protectie pentru Afluent Valea/ Paraul Siminoc, fara debit permanent, pentru
partea din intravilanul satului Siminoc a fost hasurata cu linii oblice subtiri de culoare albastra, incepand
de la intrare prin Vest, pana la confluenta cu Valea Siminoc si de acolo pana la iesirea in extravialnul
satului, la Barajul de acumulare nr.13, asa cum se poate vedea pe “Plansa 3.2. REGLEMENTARI
URBANISTICE – ZONIFICARE Siminoc”, anexa la Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
Pe toata latimea zonei hasurate se va interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire cu
obtinerea obligatorie a avizului de Gospodarirea Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa
Dobrogea – Litoral, pana la regularizarea cursului de apa pe baza unui proiect avizat si aprobat legal.
(vezi detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1., pag. 227÷229 si prev. de la Cap. 3.11., Art. 3.11.9., pag. 336-338).
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Zonele afectate de inundatii (hasurate cu albastru) pot fi vazute pe Plansa 3.2 REGLEMENTARI
URBANISTICE – ZONIFICARE SIMINOC, aferente Actualizare PUG– proiect nr. 80/2014.
1.6.- Limitele zonei de protectie pentru Afluent Valea Garbu, fara debit permanent, nu prezinta risc de
inundare pe torenti, deoarece este situata in extravilanul orasului si nu afecteaza terenuri sau cladiri,
drept pentru care nu a fost prezentat in Actualizare PUG – proiect nr. 80/2014.
b)- Lucrări hidrotehnice de atenuare a viiturilor/Baraje
Conform Aviz de Gospodărire a Apelor nr.36 din 08-09- 2016 emis de Administraţia Bazinala de Apa
„DOBROGEA - LITORAL", pe teritoriul UAT Murfatlar, in extravilan exista Lucrări hidrotehnice de
atenuare a viiturilor/Baraje.
1)- Limitele zonei de protectie pentru Lucrări hidrotehnice de atenuare a viiturilor/ Baraje
Conform Anexei nr. 2, lit „f” din Legea Apelor nr. 107/1996 se vor respecta urmatoarele:
1.1.- Latimile zonelor de protectie pentru Baraj Siminoc 16, NR.MF. 64148, in lungime de 363,13 m,
suprafaţa ocupata 16000 mp, curs de apa parau Siminoc, sunt:
- 20 m in jurul Barajului Siminoc 16 si a lucrarii- anexe la baraj stabilita de la limita cadastrata a
Barajului NR MF 65070 pe sectorul din UAT Murfatlar,
1.2.- Latimile zonelor de protectie pentru Canton Basarabi 9, NR MF.65070, suprafaţa teren 3041 mp,
suprafaţa constructie 141,66 mp,curs de apa parau Serpelea.
1.3.- Latimile zonelor de protectie pentru Baraj Siminoc 13, NR.MF. 64146, in lungime de 373,90 m,
suprafaţa ocupata 22407 mp, curs de apa parau Siminoc, sunt:
- 20 m in jurul Barajului Siminoc 13 stabilita de la limita cadastrata a Barajului NR MF 64146 pe
sectorul din UAT Murfatlar,
1.4.- Latimile zonelor de protectie pentru Baraj Siminoc 14, NR.MF. 64141, in lungime de 245,60 m,
suprafaţa ocupata 19800 mp, curs de apa parau Siminoc, sunt:
- 20 m in jurul Barajului Siminoc 14 si a lucrarii- anexe la baraj stabilita de la limitacadastrata a
Barajului NR MF 64141 pe sectorul din UAT Murfatlar,
1.5.- Latimile zonelor de protectie pentru Baraj Siminoc 15, NR.MF. 64147, in lungime de 137,64 m,
suprafaţa ocupata 7900 mp, curs de apa parau Siminoc, sunt:
- 20 m in jurul Barajului Siminoc 15 si a lucrarii- anexe la baraj stabilita de la limita cadastrata a
Barajului NR MF 64147 pe sectorul din UAT Murfatlar.
IV- LUCRARI DE IMBUNATATIRI FUNCIARE
a)- Lucrari de imbunatatiri funciare/ Conastructii si Canale de irigatii
Pe teritoriul UAT Murfatlar atat in intravilanul orasului cat si in extravilan exista lucrari (constructii si
amenajari) de imbunatatiri funciare (statii de pompare/repompare pentru irigatii si aductiuni/canale
deschise/conducte pentru irigatii.
Având în vedere prevederile Legii nr. 138/2004 privind „Imbunătăţirile funciare”, modificata;
1)- Limitele zonei de protectie si de siguranta pentru Constructii si Canale pentru irigatii
Stabilite conform Aviz ANIF nr.A120/2020 si prevederilor Hotărârii Guvernului (HG) nr. 1.872/2005
pentru aprobarea „Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, cu
modificările şi completările ulterioare si prevederile din Anexa la Ordinul M.A.P.D.R nr. 227/2006,
amplasarea si dimensiunile zonelor de protectie adiacente infrastructurii de imbunatatiri funciare, este:
1.1. Zona de protectie la prize de apa, evacuari de apa, lucrari in albie si altele asemenea:
- Latimea zonei de protectie de 10 m,
1.2. Zona de protectie la canale
1.2.1. Canale de irigatii
- Latimea zonei de protectie:
a- canal de distributie
2,0 m
b- canal de aductiune
2,5 m
c- canal de transport
3,0 m
1.2.2.Canale de desecare (Vezi in Anexa la Ordinul M.A.P.D.R. nr.227/2006)
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1.3. Zona protectie la statii de pompare

- Latimea zonei de protectie:
a) imprejmuite (masurata de la imprejmuire)
1,0 m
b) neimprejmuite (masurata de la limita constructiei) 4,0 m
1.4. Zona de protectie de-a lungul digurilor
- Inaltimea medie a digului (in m) 0,5- 2,5
2,6- 5
>5
- Latimea zonei de protectie:
- spre cursul de apa (in m)
5.0
10,0
15,0
- spre incinta (in m)
3,0
4,0
4,0
1.5. zone de protectie la baraje (vezi in Anexa la Ordinul M.A.P.D.R. nr. 227/2006)
1.6. Zone de protectie in jurul lacurilor de acumulare (vezi in Anexa la Ordinul M.A.P.D.R. nr.227/2006)
1.7. IDEM ca la pct 6 (vezi in Anexa la Ordinul M.A.P.D.R. nr. 227/2006)
1.8. Zone de protectie la constructiile pentru intretinere si exploatare
- Latimea zonei de protectie:
a) imprejmuite (masurata de la imprejmuire)
1,0 m
b) neimprejmuite (masurata de la limita constructiei) 3,0 m
2)- Conditiile de amplasare in zona lucrarilor de imbunatatiri funciare
In plus prin Avizul nr. A 120 din 15-01-2020, A.N.I.F. - Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare
Dobrogea a cerut îndeplinirea următoarelor condiţii pentru suprafeţele amenajate cu lucrări de
îmbunătăţiri funciare care sunt propuse pentru introducerea in intravilan, si anume:
2.1. Avizul favorabil a fost eliberat şi este valabil numai pentru faza de actualizare PUG a
suprafeţelor din Proiectul nr.80/2014-2020. Pentru proiectarea şi execuţia efectivă a unor lucrări
ulterioare în extravilanul oraşului Murfatlar, se vor solicita avize şi acorduri tehnice în baza unor
documentaţii întocmite în conformitate cu legislaţia în vigoare, ce vor fi înaintate spre analiză şi avizare
la A.N.I.F.- Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, deoarece infrastructura lucrărilor de
îmbunătăţiri funciare, existentă în zonă, face parte din domeniul privat al statului ;
2.2. După aprobarea actualizării PUG , la efectuarea lucrărilor de investiţii , se vor respecta
legislaţia şi normativele în vigoare privitoare la proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri
funciare: Legea 138/2004, Legea îmbunătăţirilor funciare, republicată cu modificările şi completările
ulterioare; Legea nr. 18/1991, republicata, modificata si completata; Ordinul M.A.P.D.R nr. 227/2006.
2.3. Scoaterea din circuitul agricol, a unei suprafeţe amenajate cu lucrări de îmbunătăţiri
funciare ce face parte din PUG, se va face în continuare în condiţiile legii, în baza avizului tehnic A.N.I.F. – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa, documentaţia va conţine expres şi
hotărârea de aprobare a PUG, avizată de organismele judeţene abilitate. Pentru zonele amenajate cu
lucrări de îmbunătăţiri funciare , la emiterea certificatelor de urbanism, va fi solicitat în mod expres
avizul A.N.I.F.-Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa ;
2.4. Beneficiarul avizului PUG este responsabil pentru menţinerea în bună stare a
infrastructurii de îmbunătăţiri funciare, însemnând toate lucrările hidrotehnice şi de
îmbunătăţiri funciare, materiale, echipamente şi instalaţii ce aparţin A.N.I.F. – Filiala Teritorială
de Îmbunătăţiri Funciare Constanţa pe teritoriul oraşului Murfatlar. Lucrările de îmbunătăţiri
funciare, afectate accidental în timpul execuţiei lucrărilor, vor fi aduse la parametrii iniţiali de
funcţionare, de către beneficiarul aviz PUG pe cheltuiala acestuia;
2.5.Pentru zonele în care realizarea investiţiilor noi modifică caracteristicile urbanistice ale zonei
sau cele stabilite prin PUG se vor elabora proiecte în faza PUZ sau PUD, în condiţiile stabilite prin
Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism ;
2.6.La realizarea construcţiilor noi se va avea în vedere ca acestea să asigure funcţionalitatea
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare atât pe perioada execuţiei cât şi după finalizarea acestora;
2.7. Pentru eventualele avarii ce pot apărea în timpul execuţiei sau pe parcursul exploatării
amenajărilor de îmbunătăţiri funciare din zonă, se face răspunzător beneficiarul de aviz PUG;
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2.8. Se va permite accesul personalului şi a utilajelor specifice pentru întreţinerea şi repararea
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din zonă, aflate în administrarea A.N.I.F. – Filiala Teritorială de
Îmbunătăţiri Funciare Constanţa ;
2.9. Conform Legii 138/2004 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Faptele
prevăzute la art. 83, alin. (1), lit. a – k, constituie contravenţii la normele privind exploatarea,
întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi se sancţionează conform art.
83, alin. (2) şi (3).
2.10. Potrivit prevederilor Legii nr.350 din 6 iulie 2001, art.56, alin (1),(3) privind amenajarea
teritoriului şi urbanismul, avizarea şi aprobarea documentaţiilor este gratuită, astfel emiterea Avizul
A.N.I.F. în vederea actualizării PUG a oraşului Murfatlar, nu atrage nici o obligaţie financiară :
2.11. Prezentul Aviz A.N.I.F. are valabilitate 12 luni de la data emiterii, este valabil numai pentru soluţiile
şi amplasamentele prezentate în Pr. nr. 80/2014-2019, înregistrată la ANIF- Filiala Teritorială Dobrogea cu nr. A
120/03.12.2019, proiectant general S.C.Proiect Company Construct SRL Constanta, intocmit şef proiect - arh.
Remus Lucian,orice modificare de soluţie sau amplasament ducând la anularea prezentului aviz şi obligativitatea
solicitării unui nou aviz, numai daca sunt respectate conditiile impuse, nu ţine loc de Aviz ANIF în vederea
scoaterii din circuitul agricol al terenului şi nici de Acord tehnic ANIF necesar pentru obţinerea autorizaţiei de construire.
3.11.6. Valorile minime sau maxime pentru indicii de control (POT şi CUT).
(Contine si extrase din Studiul Istoric de fundamentare intocmit de PFA Arh. Bubulete Doina-Mihaela)
Valorile minime sau maxime pentru indicii de control Procentul de Ocupare a Terenului
denumit prescurtat „POT” si Coeficientul de Utilizare a Terenului, denumit prescurtat „CUT” au fost
propuse diferentiat pe Zone functionale, pe localitati si pe Unitati Teritoriale de Referinta (UTR),
pentru limite care sa incurajeze dezvoltarea localitatii si sa creasca rata atractivitatii investitionale, dar
cu incadrarea in prevederile Regulamentului General de Urbanism (R.G.U.) aprobat cu HG nr. 525/1996
republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederi respectate la intocmirea Regulamentului
Local de Urbanism (RLU), aplicabile/specifice UAT Murfatlar, astfel;
PRINCIPII GENERALE:
1)- Respectarea caracteristicilor de ocupare și utilizare a terenurilor pe unități de peisaj (UTR-uri)
(intravilanele existente, zona canalului și a nodurilor de circulație, zona stațiunii de cercetări viticole, a
rezervației naturale și lacului de cretă, zona extravilanului agricol);
2)- Conservarea parcelarului existent, cu restricționări moderate și permisivități limitate
(restricționarea divizării sau comasării parcelelor existente, promovarea indicatorilor POT și CUT în
limite mici, adecvate terenurilor existente, promovarea prin recomandări ale RLU a unor tipologii de
organizare a gospodăriilor, ținând cont de caracteristici ale unor gospodării tradiționale dobrogene
îmbinate cu cerințe de confort modern);
3)-Valoarile maxime ale indicilor de control, POT si CUT propuse pentru zonele functionale din fiecare
UTR, trebuie intelease si vor fi aplicate ca o valoare maxima pana la care se poate ajunge in mod
exceptional si numai in situatii bine justificate/motivate, aprobate/ admise de autoritatea locala,
pentru autorizarea directa, sau care poate fi marita prin documentatiile de urbanism subsecvente
Actualizarii PUG si RLU, in cazul cladirilor/ constructiilor existente sau in cazul cladirilor/constructiilor
propuse, pe parcele/ loturi construibile, functie de interesul public/general al obiectivului, adica
functie de aportul cultural, peisagistic, traditional favorabil adus in zona respectiva (in UTR) si cu
conditia rezervarii suprafetelor pentru asigurarea: acceselor pietonale inclusiv pentru persoanele cu
dizabilitati, acceselor auto, parcarilor si spatiilor verzi, referitoare la functiunea zonei si obiectivului
prevazut/autorizat, fara afectarea domeniului public adiacent obiectivului, indiferent de functiunea acestuia.
4)- In situatia in care, POT si respectiv CUT, sunt indicate cu doua valori sau un interval intre doua
valori mai intai se va utiliza valoarea determinata proportional cu suprafata/ suprafetele
precizata(e) in text pentru functiunea respectiva [Exemplu de calcul: Daca POT minim este 25%
pentru suprafata de 2000mp si POT maxim este 45% pentru suprafata de 1000mp, rezulta ca avem o
diferenta POT de 20%=(45%-25%) pentru o diferenta de suprafata de 1000mp=(2000mp-1000mp),
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adica un POT de +2% pentru fiecare 100mp scazuta din 2000mp sau sau de –2% pentru fiecare 100mp
adunata la 1000mp) (Modul de calcul este similar si pentru diferenta 500mp=(1000mp-500mp) si
diferenta POT 10%=(55%-45%), adica POT=±2% pe 100mp, sau fracţtunile mai mici de 100mp)], iar
daca nu se conditioneaza de nicio suprafata, prima se va utiliza valoarea POT cea mai mica si
numai in cazuri justificate/ motivate si avizate legal, functie de importanta si interesul
public/general al obiectivului, si/sau de aportul cultural, peisagistic, traditional favorabil adus in
zona respectiva (inUTR), se pot utiliza valori progresive/crescatoare pana la valoarea POT cea mai mare.
3.11.6.1. Valorile maxime si minime pentru indicii de control (POT şi CUT) pentru zonele
functionale din intravilan oras Murfatlar, propus(e) prin Actualizare PUG si Regulament Local
de Urbanism (RLU).
PRECIZARE: Valorile maxime pentru indicii de control (POT şi CUT) pentru zonele functionale din
intravilan care nu au fost studiate urbanistic si la care nu se intervine prin Actualizarea PUG- proiect nr.
80/2014, se mentin, se adapteaza corespunzator si se reutilizeaza, in conformitate cu valorile POT si
CUT stabilite prin PUG si respectiv RLU- pr. 3/2000 aprobat cu HCL nr. 25/25.03.2004, respectiv in
cazul zonelor functionale, studiate urbanistic, sau zonelor functionale similare celor studiate urbanistic,
prin preluarea valorilor unor indici de control (POT si CUT) din documentatii de urbanism (PUZ/PUD)
realizate si aprobate anterior, inclusiv pentru zonele cu functiuni similare, propuse prin Actualizare PUG si RLU.

1).- Zona Centrala oras Murfatlar (propusa):
Valorile POT maximum si CUT maximum, propuse pe functiuni, pentru Zona Centrala a orasului
Murfatlar, respectiv pentru UTR m 1, delimitat(a)/ prezentat(a) (vezi simbol in Legenda) pe „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice- Zonificare Murfatlar”, respectiv (vezi delimitare si simbol in Legenda) pe
„Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta(UTR)–Murfatlar”, anexe la doc. de Actualizare PUG si RLU
- proiect nr. 80/2014. Zona Centrala a orasului Murfatlar, UTR m 1, cuprinde urmatoarele functiuni:
1.1.- Zona Rezidentiala (cu Locuinte) (L) din Zona Centrala oras Murfatlar, UTR m 1,
propusa conform Actualizare PUG si RLU:
Zona cu Locuinte (L) din Zona Centrala, UTR m 1, oras Murfatlar, conform R.G.U. si respectiv
RLU sunt considerate in zona mixta Rezidentiala/locuinte (L) cu dotari din ansambluri de locuinte
colective/ multifamiliale/ individuale cu spatii comerciale si/sau de prestari servicii, situate atat in lungul/
adiacent drumului national DN 3 si DN 22C cat si in afara limitei DN din restul Zonei Centrale si se imparte in:
a - subzona L1 locuinte individuale din zona mixta cu dotari (spatii comerciale si/sau de
prestari servicii la parter) din UTR m 1, in tesut urban Murfatlar, din care:
– L1a zona locuinte individuale din zona mixta cu regim redus de inaltime pana la maximum
P+2E situate in marginile Zonei Centrale, marginile UTR m 1, oras Murfatlar, zona marcata cu
culoare galben 3 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe
„Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, pentru care se propun:
- Constructiile/cladirile pot avea si subsol (S) sau demisol (D),
- Valoarea POT maximum propus 70%
- Valoare CUT maxim propusa 2,10 pentru maxim P+2E si POT 70%;
a.1.DEROGARE pentru POT si CUT: pentru L1a zona locuinte individuale din zona mixta cu regim
redus de inaltime pana la maximum P+1E situate in Zona Centrala, in UTR m 1, cu locuinte pe
parcele/loturi mici cu suprafete pana la 250÷300mp, pe care exista constructii dinainte de 1989,
pentru care se admit extinderi care vizeaza crearea conditiilor minime legale de igiena si
confort in locuita, zona marcata cu culoare galben 3 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–
Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Murfatlar”, pentru care se propun:
- Retragerea constructiilor propuse de la alinamentul stradal (de la limita gardului) pe strazile
principale (vezi Tabel de la Cap. 2.6., pag. 53), cu minim 1,00 m [Exceptie de la limita stabilita
conform RLU pentru Locuintele (L1a)].
- Valoarea POT maxim propus 90%,
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- Valoarea CUT maxim propusa 1,80 pentru P+1E si POT 90%,
b - subzona L2 locuinte colective/multifamiliale din zona mixta, existente, unele dinainte de
1989, si propuse, in ansambluri de locuinte colective cu dotari (spatii comerciale si/sau de
prestari servicii la parter) din UTR m 1, in tesut urban Murfatlar, din care:
– L2a zona locuinte colective din zona mixta, cu inaltimi reduse existente si propuse
P÷P+1E÷3E in Zona Centrului civic (P+3E), UTR m 1 propus(a), (mai putin/ fara Zona
adiacenta DN), zona marcata cu culoare portocaliu 5 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–
Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Murfatlar”, pentru care se propun:
- Constructiile/cladirile pot avea si subsol (S) sau demisol (D):
- Valoarea POT maxim propus 70%
- Valoarea CUT maxim propus 2,80 pentru maximum P+ 3E si POT maxim 70%;
– L2b zona locuinte colective din zona mixta cu inaltimi medii si mari existente P+3E si propuse
P+1E÷4E in Zona Centrului civic, adiacent/limitrof drumului national DN (de o parte si de alta
a DN), din UTR m 1, zona marcata cu culoare portocaliu 5 pe „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta
(UTR)– Murfatlar”, pentru care se propun:
- Constructiile/cladirile pot avea si subsol (S) sau demisol (D);
- Valoarea POT maximum propus 70%
- Valoarea CUT maxim propus 3,50 pentru maxim P+ 4E si POT maximum 70%.
1.2.- Zona Institutii Publice Servicii (IS) din Zona Centrala, UTR m 1, oras Murfatlar,
propusa conform Actualizare PUG si RLU:
Zona Institutii Publice Servicii (IS) (administratie, sanatate, invatamant, cultura si culte, si
altele asemenea) pe parcele existente si propuse cu regim de inaltime existent P+3E si propus
P÷P+1÷4E, din Zona centrala a orasului Murfatlar, UTR m 1, este impartita pe Subzone, astfel:
a - sbzona IS- ZC cu IS - ZC 1, subzona Institutii publice locale sau de stat generale din cadrul
Zonei Centrale, din UTR m 1, oras Murfatlar, mai putin/fara zona Monumentelor istorice (vezi
la IS-ZP), pe parcele existente si propuse cu regim de inaltime existent P+3E si propus P÷P+1÷4E,
zone marcate cu culoare rosu 8 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare
Murfatlar”, respectiv „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, pentru
care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 80%.
- Valoarea CUT maxim propus 4,00. pentru maxim P+4E si POT maximum 80%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
DEROGARE: Pentru Cladirile Institutiilor si/sau Serviiciilor publice avind POT existent pana la 80%,
din zona Institutii si Servicii Publice (IS), subzonele IS- ZC, din UTR s 1, lucrarile de Reparare/
Reabilitare/ Transformare si/sau Extindere mai mari cu maxim 20% peste POT existent, pot fi autorizate
direct fara intocmirea prealabila a unei documentatii de urbanism, numai daca se respecta cumulativ:
functiunea zonei, prevederile Codului Civil, sunt asigurate accesele, parcarile si posibilitatea de racord la
utilitati si se obtine in prealabil aviz/acord favorabil din partea Autoritatii de Mediu, Autoritatii privind
Sanatatea populatiei, Autoritatii pentru Situatii de Urgenta si acordul vecinilor afectati de lucrarile
propuse.
- Valorea maxima a CUT se modifica in mod corespunzator cresterii valorii POT.
Pentru investitiile/cladirile existente sau propuse, acolo unde situatia amplasamentului sau
conditiile urbanistice/indici urbanistici de realizare a investitiei nu se incadreaza in limita maxima cu
20% peste POT existent, prevazuta anterior, autorizarea se va face numai pe baza unei documentatii
prealabile de urbanism PUZ, avizata si aprobata legal.
b - sbzona IS- ZC, cu IS - ZC 2 subzona alte Institutii/Servicii publice din cadrul Zonei
Centrale, din UTR m 1, oras Murfatlar, mai putin/fara zona Monumentelor istorice (vezi la IS305
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ZP), pe parcele existente si propuse cu regim de inaltime existent P+3E si propus P÷P+1÷4E,
zone marcate cu culoare rosu 8 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”,
respectiv „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 70%.
- Valoarea CUT maxim propus 2,80. pentru maxim P+3E si POT maximum 70%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
1.3.- Zona Servicii de interes general (ISM) din Zona Centrala oras Murfatlar, UTR m 1,
propusa conform Actualizare PUG si RLU:
Zona Servicii de interes general (ISM) (Comert, Servicii si altele asemenea) pe parcele existente
si propuse Zona Centrala oras Murfatlar, din UTR m 1, cu regim de inaltime propus P÷P+1÷3E, este
este impartita pe Subzone, astfel:
a - sbzona ISM- ZC subzona Servicii de interes general din Zona Centrala oras Murfatlar,
din UTR m 1, cu regim de inaltime existent la parter de bloc sau P+1÷2E pe parcele
individuale, respectiv propus P÷P+1÷3E in restul Zonei Centrale din afara limitei cu DN si
P+1÷3E pe parcele situate limitrof si in lungul drumului national DN3 si DN22C in Zona
Centrala (UTR m 1), subzona marcata cu culoare rosu mai deschis pe „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice – Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta
(UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, pentru care indici de control urbanistic propusi sunt:
- Valoarea POT maxim propus 70%;
- Valoarea CUT maxim propus 2,80 pentru maxim P+ 3E si POT maximum 70%.
- Cladirile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
2).- Zona Rezidentiala (cu Locuinte) (L) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Rezidentiala (cu Locuinte) (L) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
2.1.- Zona Rezidentiala (cu Locuinte) (L) din intravilan VATRA „M1” oras Murfatlar, mai
putin/fara Zona Centrala oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU:
In zona Locuinte (L) din intravilan VATRA „M1” oras Murfatlar, mai putin/fara Zona Centrala
(fara UTR m 1), oras Murfatlar, conform R.G.U. si respectiv RLU, exista locuinte colective/
multifamiliale/ individuale situate in UTR m 2, UTR m 3, UTR m 5, UTR m 6, UTR m 7(care contin
locuinte in Zone incompatibile cu locuirea), UTR m 8, UTR m 9 si Trupuri Izolate, care se impart in:
a - subzona L1 locuinte individuale din: UTR m 1 (Zona Centrala oras Murfatlar prezentata
anterior la alin 1)., paragraf 1.1.), UTR m 2, UTR m 3, UTR m 5, UTR m 6 si UTR m 7
(care contin locuinte in Zone incompatibile cu locuirea), UTR m 8, UTR m 9 si Truputri
Izolate, din care:
– L1a zone locuinte individuale cu regim redus de inaltime pana la maximum P+2E situate in:
UTR m 2 (fara Cartier Rezidential descris mai jos), UTR m 3, UTR m 5, UTR m 6 si
UTR m 7 (care contin locuinte in Zone incompatibile cu locuirea), UTR m 8, UTR m 9 si
Trupuri Izolate (Trup izolat „M26”), fara lociuntele (L1a) din Zona Centrala ( UTR m 1)
(prezentata anterior la paragraful 1.1.) si fara „Cartier Rezidential cu Dotari” (prezentat mai
jos la paragraful urmator) din oras Murfatlar, zone marcate cu culoare galben 3 pe „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale
de Referinta (UTR)– Murfatlar”, pentru care se propun:
- Constructiile/cladirile pot avea si subsol (S) sau demisol (D), dupa caz;
- Valoarea POT maxim propus 45%,
- Valoarea CUT maxim propus 1,35 pentru maxim P+2E si POT 45%;
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- L1a zona Locuinte (individuale) si functiuni complementare (Lp) (denumit conform PUZ),
redenumita (L) din care subzona (Lp1) locuinte si functiuni complementare, redenumita L1a
zona locuinte individuale cu functiuni complementare din „Cartierul Rezidential cu Dotari”, cu
regim redus de inaltime propus pana la P÷P+1÷2(3)E, din UTR m 2, zona marcata cu culoare
galben 3 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa
1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, prin preluare de
pe Plansa U031 Reglementari Urbanistice-Zonificare aferenta PUZ– proiect nr. 20/2014, cu:
- Valoarea POT maxim propusa 50%;
- Valoarea CUT maxim propus 2,00 pentru maxim P+2(3)E si POT maxim 50%.
a.1. DEROGARE pentru POT si CUT: pentru L1a zone locuinte individuale cu regim redus de
inaltime pana la maximum P+1E situate in intravilan VATRA „M1” oras Murfatlar, fara Zona
Centrala oras Murfatlar in UTR m 2, UTR m 3, UTR m 5, UTR m 6 si UTR m 7 (care contin
locuinte in Zone incompatibile cu locuirea), UTR m 8, UTR m 9 si Trupuri Izolate, cu
locuinte pe parcele/loturi mici cu suprafete pana la 250÷300mp (in Trupurile izolate pana la
1000 mp), pe care exista constructii de locuinte dinainte de 1989, pentru care se admit
extinderi/modernizari care vizeaza crearea conditiilor minime legale de igiena si confort in
locuita, zone marcate cu culoare galben 3 (in Trupurile izolate marcajul este cu culoarea
functiunii trupului) pe „Plansa 3.1.Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv
pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, pentru care se propun:
- Conditia retragerii constructiilor propuse de la alinamentul stradal (de la limita gardului) pe
strazile principale cu minim 2,00 m si strazile secundare cu minim 1,00m [mai mica decat
limita generala stabilita in RLU la Art. 4.7., alin (3)](vezi Tabel strazi de la Cap. 2.6 .pg. 53-55 si Cap. 3.6.pg..200).
- Valoarea POT maxim propus 90%,
- Valoarea CUT maxim propus 1,80 pentru P+1E si POT 90%,
b- subzona L2 locuinte colective/miltifamiliale/individuale cu dotari din: UTR m 1 (Zona
Centrala oras Murfatlar prezentata mai sus la alin 1), paragraful 1.1.), UTR m 2, UTR m 3,
UTR m 5, UTR m 8 si UTR m 9 existente si propuse pe parcele cu spatii comerciale si/sau de
prestari servicii la parter (spatii comerciale, spatii servicii compatibile cu locuirea, etc.),
situate in ansambluri de locuinte din intravilan VATRA M 1 propusa oras Murfatlar, inclusiv
adiacent DN (dar in afara Zonei Centrale, UTR m1), in tesut urban Murfatlar, din care
-L2a locuinte colective/miltifamiliale/individuale cu dotari, avand inaltimi existente P÷P+3E si
propuse P÷P+1÷4E, in intravilan VATRA M 1 propusa oras Murfatlar, inclusiv in lungul/
adiacent drumului national DN3 si DN 22C si in Zona Blocuri Cartier de Est, fara Zona
Centrala (fara UTR m 1 si zona adiacenta DN), din UTR m 2(fara Locuintele L2b descrise mai
jos), UTR m 3, UTR m 5 si UTR m 8 (fara Locuintele L2b descrise mai jos) si UTR m 9
zona marcata cu culoare portocaliu 5 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare
Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, pentru
care se propun:
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D), dupa caz.
- Valoarea POT maximum propus 70%;
- Valoarea CUT maxim propus 3,50 pentru maxim P+4E si POT 70%,
- L2b locuinte colective din Zona Blocuri din Cartier de EST, din UTR m 8, zona cu anasmbluri
de locuinte cu inatimi medii si mari (unele dinaite de 1989) existente pana la P+4E si propuse
pana la P+4E+M, zona marcata cu culoare portocaliu 5 pe „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice– Zonificare Murfatlar” respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta
(UTR)– Murfatlar”, zone UTR reprezentand ansambluri de locuinte colective/ multifamiliale cu
spatii comerciale si/sau de prestari servicii la parter (spatii comerciale, spatii servicii
compatibile cu locuirea, etc.), pentru care se propun:
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
- Valoarea POT maxim propus 70%;
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- Valoarea CUT maxim propus 4,20 pentru maxim P+4E + M si POT maxim 70%.
- L2b zona locuinte colective/multifamiliale/individuale (conform Actualizare PUG)/ Zona mixta
Locuire si functiuni complementare (M) [denumita conform PUZ), (vezi servicii administrative,
bancare, comerciale, invatamant, sanatate, cultura, (servicii de proximitate) compatibile cu
locuirea], redenumita (L) (conform Actualizare PUG) cu subzona (L2) din care (l2b) locuinte
colective/multifamiliale/ individuale de pe parcelele cu iesire in str. Cristalelor din „Cartierul
Rezidential cu dotari”, adiacent/cu vedere directa la drumul national DN 22C, din UTR m 2, cu
regim de inaltime P+1E÷ P+4E, zona marcata cu culoare portocaliu 5 pe „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale
de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, prin preluare de pe Plansa U031
Reglementari Urbanistice - Zonificare aferenta PUZ– proiect nr. 20/2014, cu expunere directa
spre DN, pentru care se propun:
- Valoarea POT maximum propusa 70%,
- Valoarea CUT maxim propus 3,50 pentru maxim P+4E si POT maximum 70%.
3).- Zona Institutii publice/ Servicii (IS) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Institutii publice/ Servicii (IS) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
3.1.- Zona Institutii publice/ Servicii (IS) din Zona Centrala oras Murfatlar, conform
Actualizare PUG si RLU:
Zona Institutii publice/ Servicii (IS) din Zona Centrala, UTR m 1, oras Murfatlar, conform
R.G.U. si respectiv RLU este este impartita pe Subzone, astfel:
a - subzona IS - ZC cu IS – ZC 1 zona Institutii publice/servicii locale sau de stat generale din
cadrul Zonei Centrale, din UTR m 1, mai putin/fara Monumentele istorice (vezi la IS-ZP) si,
b - subzona IS - ZC cu IS – ZC 2 zona alte Institutii/Servicii publice din cadrul Zonei Centrale,
din UTR m 1, mai putin/fara Monumentele istorice (vezi la Subzona IS-ZP),
Subzone pentru care indici de control urbanistic au fost fost prezentatai anterior la Art. 3.11.6.,
pct. 3.11.6.1., alin. 1), paragraf 1.2., pag. 305-306.
3.2.- Zona Institutii publice/ Servicii (IS) din Zona Mixta din intravilan VATRA „M1” oras
Murfatlar si Trupurile izolate, mai putin/fara Zona Centrala oras Murfatlar, conform Actualizare
PUG si RLU:
Zonele Institutii publice/ Servicii (IS) din Zona Mixta din intravilan VATRA „M1” oras
Murfatlar si Trup Izolat „M16”, mai putin/ fara Zona Centrala (fara UTR m 1) si fara Monumentele
istorice (vezi la Subzona IS-ZP) din oras Murfatlar, conform R.G.U. si respectiv RLU, situate in UTR m
2, UTR m 3, UTR m 5, UTR m 8, UTR m10 si Trup Izolat M 16, astfel:
a – subzona IS –ZM Institutii publice/ Servicii (IS) din zone mixte cu functiuni de Locuire si
dotari, Industire si depozitare, Comert si Servicii publice, pe parcele cu regim redus de inaltime
P÷P+1÷3E, situate in VATRA M 1 oras Murfatlar, UTR m 2 (inclusiv cu Cartierul Rezidential
cu dotari), UTR m 3, UTR m 5, UTR m 6, UTR m 7, UTR m 8, UTR m 10 si Trup Izolat
M 16, fara Zona Centrala (fara UTR m 1 prezentata anterior) si fara Monumentele istorice (vezi la
Subzona IS-ZP), zone marcate cu culoare rosu 8 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–
Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Murfatlar”, pentru care se propun:
- Valoarea POT maximum propus 70%. Cladirile pot avea si subsol (S) sau demisol (D);
- Valoarea CUT maxim propus 2,80 pentru maxim P+3E si POT 70%.Cladirile pot avea si S/D;
RESTRICTIE–pentru subzona IS –ZM pentru Institutii publice/ Servicii (IS), amplasate pe parcele cu
suprafete mari, unele izolate fata de zona de locuinte sau in Trupuri izolate de intravilan
aferente oras Murfatlar, POT va fi aplicat diferentiat functie de suprafata, 25% pentru suprafete
intre 1500÷5000mp si 15% pentru suprafete peste 5000 mp, pentru regimul de inaltime propus
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P÷P+1÷2E, din UTR m 10 cu zona de protectie a Monumentului Ansamblu rupestru de la
Murfatlar si din Trup Izolat M 16, din orasul Murfatlar, zone marcate cu culoare rosu 8 pe
„Plansa 3.1.Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa1.1.Unitati
Teritoriale de Referinta (UTR)–Murfatlar”, pentru care propun:
- Valoarea POT maximum propus 15÷25%,
- Valoarea CUT maxim propus 0,45÷ 0,75 pentru maxim P÷2E si POT maxim 15÷25%.
DEROGARE pentru POT si CUT: Pentru Cladirile Institutiilor si/sau Serviiciilor publice avind POT
existent pana la 70%, din zona Institutii si Servicii Publice (IS), cu subzona IS – ZC si subzona IS –
SM, din UTR m 1, UTR m 2, UTR m 3, UTR m 5, UTR m 8, UTR m 10 si Trup Izolat M 16
lucrarile de Reparare/ Reabilitare/ Transformare si/sau Extindere mai mari cu maxim 20% peste POT
existent, pot fi autorizate direct fara intocmirea prealabila a unei documentatii de urbanism, numai daca
se respecta cumulativ: functiunea zonei, prevederile Codului Civil, sunt asigurate accesele, parcarile si
posibilitatea de racord la utilitati si se obtine in prealabil aviz/acord favorabil din partea Autoritatii de
Mediu, Autoritatii privind Sanatatea populatiei, Autoritatii pentru Situatii de Urgenta si/sau acord vecini.
- Valorea CUT maxim creste cu maxim 20% in mod corespunzator cresterii valorii POT.
Pentru investitiile/cladirile existente sau propuse, acolo unde situatia amplasamentului sau
conditiile urbanistice/indici urbanistici de realizare a investitiei nu se incadreaza in limita maxima cu
20% peste POT existent, prevazuta anterior, autorizarea se va face numai pe baza unei documentatii
prealabile de urbanism PUZ, avizata si aprobata legal.
b – subzona IS – ZP Institutii publice/ Servicii (IS) din Zone protejate(ZP), cu Monumente
istorice, situate in UTR m 1, UTR m 3, UTR m 5, UTR m 7, UTR m 8, UTR m 9, UTR m 10 si
UTR m 13 din oras Murfatlar, zone marcate cu culoare rosu 8 pe „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Murfatlar”, existente sau propuse cu P÷P+1÷2E pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim 45%,
- Valoarea CUT maxim propusa 1,35 pentru maxim P÷2E si POT maxim 45%.
4).- Zona Servicii de interes general (ISM) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Servicii de interes general (ISM) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
4.1.- Zona Servicii de interes general (ISM) existente si propuse in VATRA M1 oras
Murfatlar, inclusiv Trupurile izolate aferente, conform Actualizare PUG si RLU:
Zona Servicii de interes general (ISM) (Comert, Servicii si altele asemenea) pe parcele existente
si propuse din intravilan VATRA „M1” propusa oras Murfatlar, inclusiv Trupurile Izolate din UTR m 1,
UTR m 2, UTR m 3, UTR m 5, si UTR m 8, inclusiv Trupul Izolat „M4” si Trupul Izolat „M 19”,
cu regim de inaltime propus P÷P+1÷3E, este este impartita pe Subzone, astfel:
a - sbzona ISM- ZC zona Servicii de interes general din Zona Centrala oras Murfatlar, din
UTR m 1, zone marcate cu culoare rosu mai deschis pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice
– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Murfatlar”, aferente PUG si RLU, cu regim de inaltime existent la parter de bloc sau P+1÷2E
pe parcele individuale, respectiv propus P÷P+1÷3E in restul Zonei Centrale din afara limitei cu
DN si P+1÷3E pe parcele situate limitrof si in lungul drumului national DN3 si DN22C din
Zona Centrala, pentru care indici de control urbanistic au fost prezentatai mai sus la Art. 3.11.6,
pct. 3.11.6.1., alin. 1), paragraf 1.3., pag. 306.
b - sbzona ISM- ZM zona Servicii de interes general din Zona Mixta (Rezidentiala/Locuinte,
Comert, Servicii), din intravilan VATRA M1 propusa oras Murfatllar, si Trupuri izolate
aferente, fara Zona Centrala (fara UTR m1) (prezentata la paragraful anterior) dar cu zona
limitrofa drumului national DN3 si DN22C pe protiunea din afara UTR m 1, adica din
UTR m 2, UTR m 3, UTR m 5, si UTR m 8, Trupul Izolat „M4” si Trupul Izolat M”M19”,
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cu regim de inaltime existent la parter de bloc sau P+2E pe loturi individuale si propus
P÷P+1÷3E pe parcele din intravilan VATRA M1 propusa oras Murfatlar cu exceptia zonei
limitrofe DN, (de o parte si de alta a drumului DN) unde se propune P+1÷3E, subzone marcate
cu culoare rosu mai deschis pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar”,
respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU.
- Valoarea POT maxim propus 50%
- Valoarea CUT maximum propus 2,00 pentru P+3E si POT 50%
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D), dupa caz.
5).- Zona Unitati industriale si Depozite (ID) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Unitati industriale si Depozite (ID) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
5.1.- Zona Unitati industriale si Depozite (ID) din intravilan VATRA M 1 propusa oras
Murfatlar, inclusiv din Zona Rezidentiala (de locuinte), conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 55÷60%, in zona (ID), pentru Unitatea/ Obiectivul Industrial
si/sau de Depozitare (vezi descriere in Cap. 2.10., Art. 2.10.1., pct. 2.10.1.6., pag.150-152)
existent(a)(e)/ propus(a)(e), pe parcelele/ loturile din intravilan VATRA M1 propusa oras Murfatlar, din
UTR m 2, UTR m 6, UTR m 7, UTR m 9, si UTR m 11, zone marcate cu culoare maro 22 pe „Plansa
3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, care nu au fost studiate prin documentatii de
urbanism PUZ sau PUD, pentru un regim de inaltime P (parter) sau P inalt pentru Hale si Constructii
tehnice/tehnologice de productie, Service sau de Depozitare si P÷P+1÷2E pentru cladiri Administrative
sau de Birouri aferente (ID), Unitati situate/amplasate, astfel:
a)-ZONA INDUSTRIALA in suprafata de 9,57 Ha=(15,88-6,31 ha) (vezi 6,31 Ha la paragraful
urmator 5.2. in “Zonele (ID) din Murfatlar, studiate urbanistic”) situata in afara Zonei Rezidentiala (de
locuinte), in partea de SUD a localitatii, intre Linia CF 800 Bucuresti-Constanta si versantul de nord al
Dealului Tibisir (Basarabi), din UTR m 7 si cuprinde o serie de parcele/loturi existente sau propuse, pe
care se desfasoara activitati industriale de productie, service sau de depozitare de exemplu: Fabrica de
creta care prelucreaza minereul de creta, Moara de cereale, Atelier de mobila, Remiza de locomotive,
Coloana auto; Atelier reparatii auto si coloana de masini grele., Statie de betoane, Rampa de incarcare
CF a Statiei CFR Murfatlar, Magazii si terenuri ramase libere dupa desfiiintarea unor obiective cum ar
fi: Fosta statie Pilot de preparare a produselor fine din creta, Fostul Depozit pentru Recuperarea
materialelor refolosibile, etc., Zona in care coexista si 12 locuinte ramase dinainte de 1989.
b)- ZONA INDUSTRIALA în suprafață totala de 18,92 ha din Cartierul de VEST, situata
adiacent cu limita de Nord a Zonei Rezidentiale (de locuinte), cuprinsa intre, Canal Dunare – Marea
Neagra, Portul Basarabi si Cartierul de locuinte, din UTR m 6. Zona industriala cuprinde o serie de
parcele/loturi pe care se desfasoara activitati industriale de depozitare sau productie cum sunt: SC Utilaj
Greu SA si Zona Libera Basarabi cuplate cu Portul Basarabi si Bazinul portuar (Acvatoriul) cu Danele
portuare, fosta Fabrica de oxigen dezafectata, Parc Rece, Statie sortare agrgate minerale, fosta Fabrica
de plase sudate aflata in curs de transformare in atelier tamplarie si spatii de depozitare, Coloana auto,
fosta statie distributie carburanti dezafectata.
c)- ZONA INDUSTRIALA in suprafata totala de 10,84 ha este in partea de Nord a orasului
Murfatlar pe trei amplasamente distincte si anume: Crama Murfatlar in suprafata de 6,3917 Ha, situata
in afara Zonei Rezidentiale (de locuinte), pe strada Murfatlar, nr. 1 la limita intravilanului, in UTR m 11;
Sector Mecanizare inconjurat practic de Zona Rezidentiala (de locuinte), in suprafata de 1,6985 Ha
situat pe str. Salcamilor, nr. FN, in UTR m 2 si Depozit si Rampa CF vecin pe latura de Sud-Est cu
Zona Rezidentiala (de locuinte), in suprafata de 2,7473 Ha situata pe str Feroviarului, nr. 1, intre Linia
(Magistrala) CF 800- Bucuresti- Constanta si Cartierul de locuinte- Pozitia 3, in UTR m 6.
d)- ZONA INDUSTRIALA in suprafata de 6,00 ha este situata adiacent cu extremitatea de Est a
Zonei Rezidentiale (de locuinte), la limita intravilanului, in partea/ extremitatea de Est a orasului
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Murfatlar si cuprinde Sediul si Crama Statiunii de Cercetare Vini- Viticola Murfatlar cu suprafata de
5,9993 Ha, de pe str. Calea Bucuresti , nr. 2, in UTR m 9.
- Valoarea CUT maxim propus va fi de 0,55-0,60 pentru constructii, Hale productie/Depozitare cu
P/P inalt si POT maxim 55-60%, respectiv CUT de 1,65-1,80 pentru Cladiri/Constructii Administrative/
Birouri cu maxim P+2E si POT maxim 55-60%.
e)- DEROGARE pentru POT si CUT: Pentru Cladirile industriale avand POT existent pana la
60% din zonele industriale, din UTR m 2, UTR m 6, UTR m 7, UTR m 9, si UTR m 11, lucrarile de
Reparare/ Reabilitare/ Transformare sau Modificare si/sau Extindere mai mari cu maxim 20% peste POT
existent, pot fi autorizate direct fara intocmirea prealabila a unei documentatii de urbanism numai daca
se respecta cumulativ: functiunea zonei, prevederile Codului Civil, sunt asigurate accesele, parcarile si
posibilitatea de racord la utilitati si se obtine in prealabil Aviz/Acord favorabil din partea Autoritatii de
Mediu si Autoritatii privind Sanatatea populatiei, respectiv Autoritatii pentru Situatii de Urgenta si/sau
acordul vecinilor afectati de lucrari.
Pentru Unitatea/Obiectivul Industrial(a) si/sau de Depozitare propus(a) pentru Reparare/ Reabilitare/
Transformare, Modificare si/sau Extindere, etc. pe parcelele/loturile existente, sau propuse, acolo unde
situatia amplasamentului sau conditiile urbanistice/indici urbanistici de realizare a investitiei nu se
incadreaza in limita maxima cu 20% peste POT prevazut anterior, autorizarea se va face numai pe baza
unei documentatii prealabile de urbanism PUZ, avizata si aprobata legal. Pentru alte functiuni, decat cele
admise conform RLU autorizarea se va face numai pe baza unei documentatii prealabile de urbanism
PUZ, avizata si aprobata conform prevederilor legale.
5.2.- Zona Unitati industriale si Depozite (ID), studiate urbanistic, din intravilan VATRA
M 1 propusa oras Murfatlar, preluate in Actualizare PUG si RLU:
prin preluare din PUD- proiect nr. 116/2003 pentru „Amplasare Targ si Obor de animale, Parcari
auto, OBIECTIVE INDUSTRIALE si de PRESTARI SERVICII”, aprobat cu HCL 19/ 28-01-2005 modificat
prin PUD- pr. nr. 2/2007 pentru „Modificare PUD pr. nr. 116/2003 pentru Schimbare destinatie Lot 6 in
Activitati productie industriala, Materiale de constructii si Comert”, aprobat cu HCL nr. 32/27-03- 2007,
- Valoarea POT maxim 55÷60%, in zona (ID) pentru: Obiective industriale si de Prestari servicii,
Activitati productie industriala, Materiale de constructii, Comert si Parcari, propuse cu intrare din str.
Minerului oras Murfatlar, in UTR m 7, zona marcata cu culoare maro 22 pe „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Murfatlar”, aferente PUG si RLU, pentru constructiile propuse pe Loturile stabilite conform PUD,
modificat, cu regim de inaltime P inalt pentru Hale industriale de productie/Depozitare si P÷ P+1÷2E
pentru Cladiri Administrative/Birouri, identificate, [vezi Tabele in Memoriul General Actualizare PUG,
la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.lit. (I), pag. 73-74 si Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit.(ID), pag. 215]:
- Valoarea CUT maxim 0,55-0,60 pentru cladiri industriale si de depozitare cu maxim P/Pinalt si
POT maxim 55-60%, respectiv CUT maxim 1,65-1,80 pentru cladiri administrative /birouri cu maxim
P+2E si POT 55-60%.
- Constructiile/Cladirile pot avea si supanta, demisol sau subsol.
prin preluare din PUD- proiect nr. 63/2007 pentru „Modificare PUD pr. 116/2003 pentru
„Concesionare teren pentru Construire Fabrica de Paine si Dotari” aprobat cu HCL nr. 8 din 31.01.2008,
- Valoarea POT maxim 80% in zona (ID) pentru „FABRICA DE PAINE”, propusa cu intrare din
str. Minerului oras Murfatlar, in UTR m 7, zona marcata cu culoare maro 22 pe „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, cu regim de inaltime P Inalt pentru Hale de
productie si P÷ P+1÷4E pentru Cladire Birouri, identificate [vezi Tabele in Memoriul General
Actualizare PUG, la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.,lit.(I), pag. 73-74 si Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct.
3.7.2.2., lit.(ID), pag. 215], documentatie modificatoare prin care s-a stabilit;
- Valoarea CUT maxim este 0,80 pentru Fabrica de paine cu P/P inalt si CUT 3,20 pentru Cladiri
administrative/ Birouri cu P÷ P+1÷3E si POT maximum 80%.
- Constructiile/Cladirile pot avea si supanta, demisol sau subsol.
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prin preluare din PUD – proiect nr. 2/2008 „In vederea concesionarii suprafetei de teren: 19440mp,
pentru Construire Statie Sortare Concasare Agregate si Minerale”, aprobat cu HCL nr. 27 din 24.03. 2009.
- Valoarea POT maxim 80% (ID) pentru STATII SORTARE CONCASARE AGREGATE,
propusa cu intrare din str. Minerului si Industriala 2 oras Murfatlar, in UTR m 7, zona marcata cu
culoare maro 22 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa
1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, cu regim de inaltime P
pentru Garaje /Magazii, P Inalt pentru Hale si P÷ P+1÷3E pentru Caldire Birouri, identificate [vezi
Tbele in Memoriul General Actualizare PUG, la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit.(I), pag. 73-74 si
Cap. 3.7., Art.3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit.(ID), pag. 215] si;
- Valoarea CUT maxim este 0,80 pentru regimul de inaltime P/Pinalt si POT maxim 80% si CUT
maxim 3,20 pentru maxim P+3E pentru cladiri administrative/birouri si POT maxim 80%.
- Constructiile/Cladirile pot avea si supanta, demisol sau subsol.
prin preluare din PUD – proiect nr. 51/2009 pentru „Concesionare teren in vederea construirii
Depozit Materiale de Constructii, Unelte Agricole si Parcari”, aprobat cu HCL nr. 151 din 22-12- 2009.
- Valoarea POT maxim 40% pentru DEPOZIT MATERIALE DE CONSTRUCTII si UNELTE
AGRICOLE, propus(e) cu intrare din str. Industriala I, in UTR m 7, zona marcata cu culoare maro 22 pe
„Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati
Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, cu regim de inaltime P Inalt pentru
Hale si P÷ P+1÷3E pentru Cladire Birouri, identificate [vezi Tabele in Memoriul General Actualizare
PUG, la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit.(I), pag. 73-74 si Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2.,
lit.(ID), pag. 215] documentatie prin care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim este 0,40 pentru Hale, Depozite cu P/ Pinalt si POT maxim 40% si CUT
1,60 pentru Cladire administrativa/ birouri cu maxim P÷P+1÷3E si POT maxim 40%.
- Constructiile/Cladirile pot avea si supanta, demisol sau subsol.
prin preluare din PUZ-proiect nr. 23/2014 pentru “Parc Tehnologic- Fotovoltaic si Ferme
Agrozootehnice pe terenuri proprietate privata in suprafata de 16 Ha situate in extravilan orasul
Murfatlar” , aprobat prin HCL nr. 26/2016,
- Valoarea POT maxin 80% propus pentru PARC TEHNOLOGIC FOTOVOLTAIC, (ZONA
“A1” denumita initial conform PUZ), redenumit(a) (ID) conform Actualizare PUG, introdus in
intravilan Trup “U1” Alipit la VATRA „M1” Murfatlar, propus cu intrare din str. Prelungirea Muzeului
si intrare secundara din Drum Tehnologic al C.D.M.N. (str. Muzeului) oras Murfatlar, din UTR m 12,
zona marcata cu culoare maro 22 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”,
respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU,
identificat [vezi in Memoriul General Actualizare PUG, la Cap. 2.7.,Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit.(I), pag.
73-74 si Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (ID), pag.215], pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim este 0,80 propus pentru PARC TEHNOLOGIC FOTOVOLTAIC constructiile tehnice/tehnologice cu regimul de inaltime P sau Pinalt si CUT maxim 1,60 pentru cladirile
Administrative sau de birouri cu P÷P+1E.
- Valoarea POT maxim 85% pentru Loturi DOTARI SI UTILITATI PUBLICE, (ZONA “A2”
denumita initial conform PUZ), redenumit(a)(e) (ID) conform Actualizare PUG, introduse in intravilan
Trup Alipit „M1” VATRA Murfatlar, propuse cu intrare din str. Prelungirea Muzeului si intrare din
Drum Tehnologic al C.D.M.N. (str. Muzeului) oras Murfatlar, din UTR m 12, zona marcata cu culoare
maro 22 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.
Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, identificate [vezi Tabele in
Memoriul General Actualizare PUG, la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit.(I), pag. 73-74 si Cap.
3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (ID), pag. 215], pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim este 1,70 pentru DOTARI SI UTILITATI PUBLICE - constructii
tehnice/tehnologice pentru utilitati (Ex. Statii, Cabine, Magazii, Depozite, etc.) si respectiv pentru
cladirile Administrative/birouri, pentru regim general de inaltime P/Pinalt pana la maxim P+1E
- Constructiile/Cladirile pot avea si supanta, demisol sau subsol.
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6).- Zona Unitati Agricole (A) din intravilan existent si propus oras Murfatalar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Unitati industriale si Depozite (ID) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
6.1.- Zona Unitati Agricole (A) din intravilan VATRA M1 propusa oras Murfatlar si din
Trupurile izolate existente sau propuse aferente, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 45÷55%, crescut proportional, cu suprafata terenului, de la POT
minim 45% pentru suprafata de 1000mp, pana la POT maxim 55% pentru suprafate de 500mp sau mai
mici, loturi de teren aferent/atribuit pentru constructiile/ cladirile existente sau propuse ce urmeaza sa fie
autorizate, reprezentand o parte din suprafata totala a zonei (A) destinata pentru Unitatii agricole, din
intravilan VATRA M1 propusa oras Murfatlar, UTR m 10, sau din Trupurile izolate aferente (existente:
Trup izolat “M2”, Trup izolat “M3”, Trup izolat “M5”, Trup izolat “M6”, Trup izolat “M7”, Trup
izolat “M8”, Trup izolat “M9”, Trup izolat “M10”, Trup izolat “M11”, Trup izolat “M12”, Trup
izolat “M 13”, Trup izolat “M14”, Trup izolat “M15”, Trup izolat “M17” si propus Trup izolat
„M27”), adica o parcela/un lot din zona (A) marcata cu culoare verde 16 pe „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice– Zonificare Murfatlar” si Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”,
aferente PUG si RLU. Pentru aceste Zone se propune un Regim de inaltime P/ P inalt, pentru
constructiile Tehnice/Tehnologice- Agro-zootehnice si de P÷P+1E÷2E pentru Cladiri Administrative/Birouri.
PRECIZARE: Pentru suprafeţele între 500mp şi 1000mp POT se calculeaza conform Art. 3.11.6., alin.4).
- Valoarea CUT maxim propus 0.45 pentru P/P inalt si POT 45% si CUT maxim 1,35 pentru P+2E
si POT 45%, respectiv CUT maxim 0.55 pentru P/P inalt si POT maxim 55% si CUT maxim 1,65 pentru
maxim P+2E si POT maxim 55%, crescut proportional de la minim functie de POT.
- Cladirile/Constructiile pot avea si supanta, subsol (S) sau demisol (D).
-Valoarea POT maxim propus 25÷45%,crescut proportional, cu suprafata terenului, de la POT
minim 25% pentru suprafete de 2000mp sau mai mari, pana la POT maxim 45% pentru suprafata de
1000mp, lot de teren aferent/atribuit pentru constructiile/ cladirile existente sau propuse, reprezentand o
parte sau intreaga suprafata a zonei Unitatii agricole (A), existente/propuse din intravilan VATRA M1
propusa oras Murfatlar, UTR m 10 si din Trupurile izolate aferente (existente: Trup izolat “M2”, Trup
izolat “M3”, Trup izolat “M5”, Trup izolat “M6”, Trup izolat “M7”, Trup izolat “M8”, Trup izolat
“M9”, Trup izolat “M10”, Trup izolat “M11”, Trup izolat “M12”, Trup izolat “M 13”, Trup izolat
“M14”, Trup izolat “M15”, Trup izolat “M17” si propus Trup izolat „M27”), adica un lot sau
intreaga zona (A) marcata integral cu culoare verde 16 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–
Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–Murfatlar”,
aferente PUG si RLU, pentru care se propune un Regim de inaltime de P/ P inalt pentru Constructiile
Tehnice/Tehnologice-Agro-zootehnice si de P÷P+1E÷2E pentru Cladiri Administrative/ Birouri.
- Valoarea CUT maxim 0,25 pentru P/Pinalt si POT max. 25%, respectiv CUT max.1,35 pentru
P+2E si POT maxim 45%, crescut proportional de la minim functie de POT.
PRECIZARE: Pentru suprafeţele între 1000mp şi 2000mp POT se calculeaza conform Art. 3.11.6., alin.4).
- DEROGARE pentru POT si CUT: Pentru Unitatile agricole avand POT existent pana la 55%,
respectiv pana la 45%, din zona (A) cu Unitati agricole si agro-zootehnice, lucrarile de Reparare/
Reabilitare/ Transformare, Modificare si/sau Extindere, pana la maxim 20% din POT existent, pot fi
autorizate direct fara intocmirea prealabila a unei documentatii de urbanism numai daca se respecta
cumulativ: functiunea zonei, prevederile Codului Civil, sunt asigurate accesele, parcarile si posibilitatea
de racord la utilitati si se obtine in prealabil Aviz/Acord favorabil din partea Autoritatii de Mediu si
Autoritatii privind Sanatatea populatiei si dupa caz, Autoritatii pentru Situatii de Urgenta.
Pentru Unitatile agricole existente, propuse anterior pentru Reparare/ Reabilitare/ Transformare,
Modificare si/sau Extindere, etc. pe parcelele/loturile existente, sau propuse, acolo unde situatia
amplasamentului sau conditiile urbanistice/indici urbanistici de realizare a investitiei nu se incadreaza in
limita maxima cu 20% peste POT prevazut anterior, autorizarea se va face numai pe baza unei
documentatii prealabile de urbanism PUZ, avizata si aprobata legal. Pentru alte functiuni decat cele
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admise conform RLU, autorizarea se va face pe baza unei documentatii prealabile de urbanism PUZ,
avizata si aprobata legal.
6.2.- Zona Unitati Agricole (A), studiata(e) urbanistic, propusa(e) in intravilan Trup alipit
VATRA Murfatlar, preluata(e) in Actualizare PUG si RLU:
prin preluare din PUZ- proiect nr. 23/2014 pentru “Parc Tehnologic-Fotovoltaic si Ferme
Agrozootehnice pe terenuri proprietate privata in suprafata de 16Ha situate in extravilan oras Murfatlar”,
aprobat prin HCL nr. 26/2016,
- Valoarea POT maxim 75% pentru FERME AGRO-ZOOTEHNICE, (ZONA „A3” denumita initial
conform PUZ), redenumita Zona (A) conform Actualizare PUG, introduse in intravilan Trup Alipit la
Vatra „M1” Murfatlar, cu acces din str. Prelungirea Muzeului si str. Fermelor din orasul Murfatlar, in
UTR m 12, zona marcata cu culoare verde 16 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–Zonificare
Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG
si RLU, pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim este 1,50 pentru FERME AGRO-ZOOTEHNICE, pentru regimul general
de inaltime P÷P+POD inalt pentru Adaposturi si Padocuri, respectiv P÷P+1E pentru Constructii
administrative/birouri si POT max.75%.Constructiile/Cladirile pot avea supanta si subsol sau demisol.
7).- Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie (SP) din intravilan existent si propus
oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie
(SP) din intravilan existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr.
80/201, sunt prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
7.1.- Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie (SP) existente sau propuse in
intravilan VATRA M1 propusa oras Murfatlar, mai putin/fara Spatiile (SP) studiate urbanistic,
conform Actualizare PUG si RLU:
Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie (SP), existente sau propuse, mai putin
Spatiile (SP) studiate urbanistic in intravilan VATRA M 1 oras Murfatlar, din UTR m 1, UTR m 2 (cu
„Cartierul Rezidential cu dotari” prezentat mai jos), UTR m 3, UTR m 5, UTR m 8, UTR m 9 si
UTR m 10, zona marcata cu culoare verde 17 (mai deschis) pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–
Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”,
aferente PUG si RLU, [vezi enumerate la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (P), pag. 76-77 si
Cap. 3.7., Art. 3.7.2.,pct. 3.7.2.2., lit (SP), pag. 216], este impartita in doua Subzone, astfel:
a - Subzona spatii verzi/plantate publice SP- 1 – „Spatii Plantate amenajate pentru odihna si
activitati cotidiene de relaxare situate in cadrul zonelor de locuinte” din intravilan VATRA M 1
oras Murfatlar, din UTR m 1, UTR m 3, UTR m 5, UTR m 8, UTR m 9 (fara zona Stadion),
respectiv din UTR m 10 si UTR m 12 (vezi 5,34Ha Spatiu verde propus pe Taluz fost Depozit
(Groapa) de Gunoi inchis(a) in septembrie 2015), pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 15 %,
- Valoarea CUT maxim propus este 0,30 corespunzator regimului de inaltime P+1E si POT15%,
pentru cladirii/constructii de utilitati publice pentru sau din Spatiile Verzi/ Plantate.
b - Subzona functii sport si agrement SP- 2 –„Spatii plantate amenajate pentru sport si
agrement „– (terenuri de sport, constructii si instalatii pentru agrement, parcuri de distractii,
complexe si baze sportive), din intravilan VATRA M 1 oras Murfatlar, din UTR m 1, UTR m 9 si
UTR m 10, pentru care se propun:
- Valoarea POT maximum propus 25 %,
- Valoarea CUT maxim propus este 1,00 corespunzator regimului de inaltime P÷P+1÷3E si
POT 25%, pentru cladirii/constructii prevazute pentru agrement, Stadioane, Baze sportive, etc.
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7.2.- Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie (SP) studiate urbanistic din
intravilan VATRA „M1” propusa oras Murfatlar, preluate in Actualizare PUG si RLU:
prin preluare din „PUZ –proiect nr.20/2014 pentru „Introducere in intravilan si parcelare 12ha
teren proprietate privata pentru realizare Cartier Rezidential cu Dotari”, aprobat cu Hotararea Consiliului
Local (HCL) nr. 45 din 28-04-2016, si anume:
- Valoarea POT maxim 15% pentru ZONA VERDE DE AGREMENT SI SPORT ( denumita initial
Va conform PUZ), redenumita (SP), conform Actualizare PUG din Cartierul Rezidential alipit la Vatra
“M1” oras Murfatlar, din UTR m 2, zona marcata cu culoare verde 17 (mai deschis) pe „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de
Referinta(UTR)-Murfatlar”,aferente PUG si RLU, cu regim de inaltime P;
- Valoarea CUT maxim este 0,15 pentru contructii P (parter) si POT 15%.
prin preluare din PUZ- proiect nr. 23/2014 pentru “Parc Tehnologic-Fotovoltaic si Ferme
Agrozootehnice pe terenuri proprietate privata in suprafata de 16 Ha situate in extravilan orasul
Murfatlar” , aprobat prin HCL nr. 26/2016, si anume:
- Valoarea POT maxim 10% pentru SPATII VERZI SI PLANTATE PUBLICE ( denumita initial
ZONA VERDE „V” conform PUZ), redenumita Zona (SP), conform Actualizare PUG, propusa cu acces din
str. Fremelor, in intravilan- Trup Alipit la Vatra „M1” oras Murfatlar, in UTR m12, zona marcata cu
hasura verticala de culoare verde inchis, pe „Plansa 3.1.Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar”,
respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU,
pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim este 0,10 pentru constructii P(parter) si POT 10% din zona SPATII VERZI
SI PLANTATE PUBLICE (ZONA VERDE), constructii destinate intretinerii spatiilor verzi/plantate.
8).- Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
8.1.- Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC), din intravilan VATRA M1 propusa, oras
Murfatlar, mai putin/fara zona studiata urbanistic, conform Actualizare PUG si RLU:
Zone Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) existente, mai putin Spatiile (GC) propuse pentru a fi
studiate urbanistic, in intravilan VATRA M 1 oras Murfatlar, din UTR m 3, UTR m 5 si UTR m 12,
zone marcate cu culoare ocru 20 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar”,
respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, [vezi
enumerate existente la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (GC), pag. 77 si propuse la Cap. 3.7.,
Art.3.7.2.,pct. 3.7.2.2., lit (GC), pag. 216], sunt impartite in doua Subzone, astfel:
a - Subzona cimitire si servicii asociate, cimitire protejate GC- 1 – din intravilan VATRA
M1 oras Murfatlar, din UTR m 5 [cu Cimitire la limita de Vest a zonei de Locuinte (L)] cu
regim de inaltime propus S/D+ P+1E, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 25 %,
- Valoarea CUT maxim propus este 0,50 corespunzator regimului de inaltime S/D+ P+1E si
POT25%, pentru constructii, Case mortuare/Capele din zona Cimitirelor si Serviciilor asociate
b - Subzona amenajari pentru gospodarie comunala, salubritate GC- 2 – din intravilan
VATRA M 1 oras Murfatlar, din UTR m 3 (Sediu Gospodarie comunala de pe aleea Macului)
si UTR m 12 [fost(a) Groapa/Depozit de gunoi inchis(a) in anul 2015], cu regim de inaltime
propus P÷P+1÷2E, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 45 %,
- Valoarea CUT maxim propus este 1,35 corespunzator regimului maxim de inaltime P÷P+1÷2E si
POT max. 45%, pentru constructii, Sedii gospodarie comunala si Platforme inchise de salubritate.
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8.2.- Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) propusa a fi studiata urbanistic, din
intravilan VATRA „M1” Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU – proiect nr. 80/2014:
Conform prevederilor Actualizare PUG- proiect nr. 80/2014 zona/suprafata propusa pentru
RESTRUCTURARE URBANA- EXTINDERE/INFIINTARE CIMITIR din intravilanul Trup „M1”
VATRA orasului Murfatlar, situata in zona de Nord, cu acces din str. Murfatlar, in UTR m 9, marcata
cu culoare ocru 20, hasurata cu linii negre subtiri reprezentand interdictie temporara de construire pana
la elaborarea si aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ), motivat de amplasamentul acestuia in zona
protejata a Sitului arheologic (2) “Valul de piatra” (Cod LMI: CT-I-s-A-02559), vizibila pe „Plansa 3.1.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, analiza urbanistica motivata in plus si de accesul la
utilitatile bublice necesare cimitirului.
Prin Actualizare PUG, coeficientii urbanistici propusi, sunt:
- Valoarea POT maxim propus 15% din suprafata terenului destinata/afectata pentru constructii
avand S/D+P÷P+1E destinate pentru Gospodarie comunala/Cimitire (Capele, Sedii, Platforme inchise),
fara constructiile funerare exceptate prin lege de la autorizare.
- Valoarea CUT maxim propus 0,30 pentru constructii cu S/D+P÷P+1E si POT maxim 15%.
9).- Zona Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
9.1.- Zona Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan VATRA M1 propusa oras
Murfatlar si Trupuri izolate aferente, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 70% pentru suprafata efectiv atribuita/aferenta pentru cladirile/
constructiile tehnico-edilitare existente si propuse din totalul suprafetei Zonei Constructii TehnicoEdilitare (TE) (ex.Sedii, Statii pompare, Cabine) existente sau propuse, in intravilan VATRA „M1”
propusa oras Murfatlar, din UTR m 2, UTR m 3, UTR m 4, UTR m 5, UTR m 8 si UTR m 9 si
Trupurile izolate existente (Trup izolat „M21”, Trup izolat „M22”, Trup izolat „M23”, Trup izolat
„M24” si Trup izolat „M25”) si propuse (Trup izolat „M19” (pentru propunere de Statie de pompare
ape uzate), Trup izolat „M26” (Locuinte sezoniere cu propunere de racord la retelele de apa si
canalizare publice), Trup izolat „M27” (Ferma Gegiu pentru propunere de Statie de pompare ape
uzate)], fara zonele de protectie, pentru constructiile tehnico- edilitare, zona marcata cu culoare ocru
inchis 21 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1.
Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, pentru Infiintari/Reparatii/
Reabilitari/ Modernizari ale unor cladiri/ constructii supraterane cu S/D+P/P inalt sau constructii
tehnice/ anexe, cu P÷P÷1E, cladiri administrative care servesc activitatilor din Zona Constructiilor
Tehnico- Edilitare (TE).
- Valoarea CUT maxim propus 0,70 pentru S/D+ P al cladirii/constructii tehnice/tehnologicetehnico -edilitare si POT 70%, respectiv
- Valoarea CUT maxim propus 1,40 pentru P÷P÷1E si POT 70% pentru cladiri Administrative.
- Valoarea POT maxim propus 90÷100% din suprafata terenului aferent/atribuit Constructiilor
Tehnico-Edilitare (TE) (Statii/cabine tip modular/prefabricat), existente/propuse din intravilan VATRA
propusa oras Murfatlar, din UTR m 2, UTR m 3, UTR m 4, UTR m 5, UTR m 8 si UTR m 9 si
Trupurile izolate existente (Trup izolat „M21”, Trup izolat „M22”, Trup izolat „M23”, Trup izolat
„M24” si Trup izolat „M25”) si propuse (Trup izolat „M19” (Popas Turistic Fantanita cu propunere
de Statie de pompare ape uzate), Trup izolat „M26” (Locuinte sezoniere cu propunere de racord la
retelele de apa si canalizare publice), Trup izolat „M27” (Ferma Gegiu cu propunere de Statie de
pompare ape uzate)], fara zonele de protectie, vezi marcate pe: „Plansa 4.1.1. Reglementari Echipare
Edilitara- Murfatlar-Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.1.2. Reglementari Echipare
Edilitara- Murfatlar- Telecomunicatii/ Alimentare cu energie electrica”, anexa la PUG, pentru cazul
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Infiintarii/ Reparatiei/Reabilitarii/Modernizarii unor cladiri/ constructii supraterane cu S/D+P, S/D+P
inalt, cladiri tehnice sau anexe care servesc activitatilor din Zona Constructiilor Tehnico- Edilitare (TE).
- Valoarea CUT maxim propus este 0,90÷1,00 corespunzator regimului de inaltime S/D+ P al
cladirii/constructiei si POT 90÷100%.
DEROGARE pentru POT si CUT: Pentru Constructii Tehnico- Edilitare (TE) avind POT existent pana
la 70%,, in zona Zona Constructiilor Tehnico- Edilitare (TE), din UTR m 3, UTR m 4, UTR m 5, UTR
m 8 si UTR m 9 si Trupurile izolate existente (Trup izolat „M21”, Trup izolat „M22”, Trup izolat
„M23”, Trup izolat „M24” si Trup izolat „M25”), lucrarile de Reparare/Reabilitare/ Transformare sau
Modificare si/sau Extindere, pana la maxim 20% din POT existent, pot fi autorizate direct fara
intocmirea prealabila a unei documentatii de urbanism numai daca se respecta cumulativ: functiunea
zonei, prevederile Codului Civil, sunt asigurate accesele, parcarile, posibilitatea de racord la utilitati si se
obtine in prealabil Aviz/Acord favorabil din partea Autoritatii de Mediu si Autoritatii privind Sanatatea
populatiei si dupa caz, Autoritatii pentru Situatii de Urgenta.
Pentru Constructiile Tehnico- Edilitare (TE) existente, propuse anterior pentru Reparare/ Reabilitare/
Transformare, Modificare si/sau Extindere, etc. pe parcelele/loturile existente, sau propuse, acolo unde
situatia amplasamentului sau conditiile urbanistice/indici urbanistici de realizare a investitiei nu se
incadreaza in limita maxima cu 20% peste POT prevazut anterior la lit. a, autorizarea se va face numai
pe baza unei documentatii prealabile de urbanism PUZ, avizata si aprobata legal. Pentru alte functiuni,
decat cele admise conform RLU autorizarea se va face pe baza unei documentatii de PUZ aprobat legal.
10).- Zona Terenuri cu Destinatie Speciala (DS) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Terenuri cu Destinatie Speciala (DS) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
10.1.- Zona Destinatie Speciala (DS) din intravilan VATRA „M1" propusa oras Murfatlar,
inclusiv zona Rezidentiala (de locuire), conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 70% pentru lucrarile/constructiile cu caracter special din zonele
cu Destinatie Speciala (DS), existente in intravilan oras Murfatlar, din UTR m 13, marcate cu culoare
roz 9 pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati
Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU, pentru constructii speciale din
domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, cu regimul de inaltime propus P÷P+1E÷4E, pe
terenuri cu destinatie speciala (DS), identificate [Vezi in Memoriul General PUG, la Cap. 2.7., Art.
2.7.2., pct. 2.7.2.2., llit. (S), pag. 79 si Cap. 3.7., art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (DS), pag. 217], pentru
care sa stabilit si;
- Valoarea CUT maxim 3,50 pentru P+4E si POT 70% pentru constructii speciale.
PRECIZARE: Pentru Zonele cu Destinatie Speciala (DS) din extravilan oras Murfatlar indici de
control urbanistic POT si respectiv CUT utilizati in procedura de autorizare vor fi aceeasi ca la
paragraful anterior, 10.1.
11). Zona Cai de comunicatie (C), cu subzonele:
11.1- Subzona Cai de comunicatie Rutiera (CR) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Cai de comunicatie Rutiera (CR) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
a.- Subzona Cai de comunicatie Rutiera (CR) din intravilan VATRA „M1" propusa oras
Murfatlar, inclusiv „Zona Centrala”, „Zona Cartier Rezidential cu Dotari” si „Zona Parc
Fotofoltaic si Ferme Agro-zootehnice”, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 0,00% deoarece constructiile/lucrarile la Caile de comunicatie
Rutiera existente si propuse se refera in principal la infrastructura rutiera (fundatia/platforma drumurilor
cu rigole pluviale, trotuare, parcari/platforme si alte asemenea, executate prin profilarea suprafetei
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terenului) fara impact asupra indicilor de control urbanistic POT si CUT. Caile de comunicatie Rutiera
(CR) din intravilan Vatra M1 Murfatlar; UTR m 1, UTR m 2, UTR m 3, UTR m 4, UTR m 5, UTR m 6,
UTR m 7, UTR m 8, UTR m 9, UTR m10, UTR m 11, UTR m 12 si UTR m 13,, sunt: drumurile nationale
(DN) marcate cu culoare rosu 8 inclusiv zonele cu District drumuri si District poduri [ca Zone Institutii
si servicii de interes public (IS)], strazile principale din oras marcate cu hasura/culoare portocaliu 5 (vezi
Tabel la Cap. 2.6., Atr. 2.6.1., pag.53 si pag. 55) si drumul comunal DC27 si strazile secundare din oras
marcate cu hasura/culoare galben 3 (vezi Tabel la Cap. 2.6., Art. 2.6.1., pag. 53÷55 si la Cap.3.6., Art.
3.6.1., pag. 200), vizibile pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe
„Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta(UTR)–Murfatlar”, aferente PUG si RLU.
- Valoarea CUT maxim este tot 0,00 pentru aceleas motive explicate mai sus la POT.
- Valoarea POT maxim propus in intervalul 50÷70%, crescut proportional cu suprafata terenului
de la POT minim 50% pentru suprafata de 1500mp sau mai mare, pana la POT maxim 70% pentru
suprafata de 1000mp sau mai mica, teren aferent/atribuit pentru cladirile/ constructiile existente si/sau
propuse in zona Cailor de comunicatie si Transport Rutier (CR) (ex: District de Drumuri/Poduri rutiere,
Autogari, Magazii, Depozite, Restaurante, Moteluri, Spatii destindere si altele), din intravilan VATRA
„M1” propusa oras Murfatlar din UTR m 2 si UTR m 3, care servesc activitatii de exploatare,
intretinere a drumurilor DN sau din UTR m 1, UTR m 5 si UTR m 7 pentru transport (ex: Statii de
transport in comun, Cabine de asteptare, Magazii materiale semnalizare rutiera, Depozite, si altele),
avand regimul de inaltime S/D+P÷P+1÷2E.
Pentru suprafete intre 1000mp si 1500mp POT va fi calculat conform Art.3.11.6, alin. 4), pag. 303-304.
- Valoarea CUT maxim propus in intervalul CUT 1,50÷2,10 pentru regimul de inaltime maxim
P+2E functie de POT 50÷70%, pentru District drumuri, Cladiri tehnice sau Autogari, Hoteluri/Moteluri,
Restaurante, Spatii prezentare, destindere si altele, respectiv,
- Valoarea CUT maxim in intervalul 0,50÷0,70 pentru S/D+P sau P inalt (cu posibilitate de
supanta) functie de POT 50÷70%, pentru Hale, Magazii, Depozite/ Anexe, destinate exploatarii
mentenantei/ intretinerii drumurilor sau Cabine/Statii de transport in comun si alte asemenea.
11.2.- Subzona Cai de comunicatie Feroviara (CF) din intravilan existent si propus oras
Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Cai de comunicatie Feroviara (CF) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
a.- Subzona Cai de comunicatie Feroviara (Cf) din intravilan VATRA „M1” propusa oras
Murfatlar, inclusiv „Zona Centrala”, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 0,00% deoarece constructiile/lucrarile la Caile de comunicatie
Feroviara se refera in principal la infrastructura feroviara (fundatia/platforma cailor ferate cu rigole
pluviale, instalatii si platforme/ rampe CF din zona de siguranta feroviara si alte asemenea, executate
prin profilarea suprafetei terenului), fara impact asupra indicilor de control urbanistic POT si CUT.
Caile de comunicatie Feroviara din UTR m 3, UTR m 6 si UTR m 7, sunt marcate cu culoare mov 11
in zona Liniilor CF si zona adiacenta apartinand sigurantei circulatiei feroviare, respectiv cu culoare rosu
8 in zona Statiei CF Basarabi (actual Murfatlar) si cladirile anexa [ca Zone Institutii si servicii de interes
public (IS)], vizibile pe „Plansa 3.1.Reglementari Urbanistice–Zonificare Murfatlar”, respectiv pe
„Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU.
- Valoarea CUT maxim propus 0,00 pentru aceleas motive explicate mai sus la POT
- Valoarea POT maxim propus in intervalul 50÷70%, crescut proportional cu suprafata terenului
de la POT minim 50% pentru suprafata de 1500mp sau mai mare, pana la POT maxim 70% pentru
suprafata de 1000mp sau mai mica, teren aferent/atribuit pentru cladirile/ constructiile existente si/sau
propuse in zona Cailor de comunicatie si Transport Feroviar (CF) [ex: Cladire Statia CF Basarabi
(Murftlar), Cladirea tehnica de comanda si urmarire a traficului feroviar pe sectorul/ tronsonul
Dorobantu – Basarabi –Valul lui Traian, Magazii materiale, Depozite si/sau alte asemenea si fostele
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Locuinte CFR)], situate in intravilan VATRA „M1” propusa oras Murfatlar, din UTR m 3, UTR m 6 si
UTR m 7, care servesc activitatii de exploatare mentenanta/ intretinere a Cailor de comunicatie si
Transport Feroviar cu exceptia fostelor locuinte CFR (din UTR m7, vandute catre fosti chiriasi/salariati
dar cu atribuirea in folosinta a tereunului proprietatea statului, in administrarea C.N. CFR S.A.), pentru
care indicii de control urbanistic, respectiv conditiile de construire sunt precizate la pct. 3.11.6.1., alin.
2), paragraf 2.1., lit. a., pag. 306, pentru – Subzona L1, cu L1a din UTR m 7(Locuinte in zone
incompatibile cu locuirea).
Pentru suprafete intre 1000mp si 1500mp POT va fi calculat conform Art.3.11.6, alin. 4), pag. 303-304.
Pentru cladirile/ constructiile Cailor de comunicatie si Transport Feroviar (CF), existente sau
propuse, precizate mai sus, din UTR m 7, care servesc pentru transportul feroviar de persoane,
depozitarea si transportul de marfuri si altele asemenea se propun:
- Valoarea CUT maxim in intervalul CUT 1,50÷2,10 corespunzator regimului de inaltime propus
S/D+P÷P+1÷2E, functie de POT 50÷70%, pentru Cladirii Statii CF sau Cladiri tehnice si,
- Valoarea CUT maxim in intervalul 0,50÷0,70 pentru cladiri S/D+P, P inalt (cu posibilitate de
supanta) functie de POT 50÷70%, pentru Magazii, Depozite si alte cladiri anexa, destinate exploatarii si
mentenantei/ intretinerii Cailor de comunicatie si de Transport Feroviar (CF).
11.3.- Subzona Cai de comunicatie Navala (CN) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Cai de comunicatie Navala (CN) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
a.- Subzona Cai de comunicatie Navala (CN) din intravilan VATRA „M1” propusa oras
Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 0,00% deoarece constructiile/lucrarile la Caile de comunicatie
Navala se refera in principal la infrastructura de transport naval (CN) (Canal navigabi Dunare- Marea
Neagra, Port fluvial Basarabi cu Acvatoriu portuar, Dane portuare si altele asemenea executate prin
lucrari hidrotehnice mari care presupun amenajarea/ reprofilarea topografiei unor mari suprafete de
teren din lungul canalului) fara impact asupra indicilor de control urbanistic POT si CUT. Caile de
comunicatie Navala din UTR m 6, sunt marcate cu culoare albastru deschis pe senalul navigabil inclusiv
Acvatoriul portuar, marcate cu culoare albastru inchis 15 zona de siguranta cu malurile Canalului
navigabil inclusiv Danele portuare si marcate cu rosu 8 Sediu Administratie Port Basarabi cu Cladirile
apartinand sigurantei circulatiei navale [ca Zone Institutii si servicii de interes public (IS)], vizibile pe
„Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati
Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG si RLU.
- Valoarea CUT maxim este tot 0,00 pentru aceleas motive explicate mai sus la POT.
- Valoarea POT maxim propus in intervalul 50÷70%, crescut proportional cu suprafata terenului
de la POT minim 50% pentru suprafata de 1500mp sau mai mare, pana la POT maxim 70% pentru
suprafata de 1000mp sau mai mica, teren aferent/atribuit pentru cladirile/ constructiile existente si/sau
propuse in zona Cailor de comunicatie si Transport Naval (Cn) [ex: Cladire Administratie Port
Basarabi, Hale, Magazii, Depozite in Danele Portului precum si alte cladiri/constructi tehnice de
comanda si urmarire a traficului naval pe sectorul de Canal Navigabil ce strabate orasul Murfatlar),
situate in intravilan VATRA „M1” propusa oras Murfatlar, in UTR m 6, care servesc activitatii de
exploatare si intretinere a Cailor de Transport Naval.
Pentru suprafete intre 1000mp si 1500mp POT va fi calculat conform Art.3.11.6, alin. 4), pag. 303-304.
Pentru cladirile/ constructiile existente si/sau propuse din zona Cailor de comunicatie si Transport
Naval (CN)- Canalul Dunare-Marea Neagra, precizate la anterior, din UTR m 6, care servesc pentru
transportul naval de persoane, respectiv pentru depozitarea si transportul de marfuri;
- Valoarea CUT maxim in intervalul 2,00÷2,80 corespunzator regimului de inaltime existent/
propus S/D+P÷P+1÷3E, functie de valoarea POT 50÷70%, pentru Cladiri Administrative/ Gara fluviala/
Birouri si cladiri Tehnice specifice Transportului Naval si,
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- Valoarea CUT maxim in intervalul 0,50÷0,70 pentru regim de inaltime S/D+P (P inalt) cu
posibilitate de Supanta, functie de POT 50÷70%, pentru Hale, Magazii, Depozite existente si propuse in
Danele portuare din zona Cailor de comunicatie si Transport Naval (CN).
12).- Zona Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) din intravilan
existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate
pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
12.1.- Zona Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) din intravilan VATRA „M1" propusa oras
Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 0,00% deoarece constructiile/lucrarile la Cursurile de apa/Vaile
inundabile existente, se refera in principal la Vai/Parauri naturale neamenajate si/sau Canale pluviale
amenajate (TR) (vezi: Canalul Pluvial Valea Seaca amenajat inainte de 1989 pe firul Paraului Valea
Seaca, actual colmatat, (cuprins in proiectul ABA Dobrogea Litoral pentru „Lucrari de aparare
impotriva inundatiilor in Bzinul Hidrografic Valea Seaca”) din UTR m 7 (si Valea Basarabi amenajata
partial, care presupun lucrari hidrotehnice de amenajari ale unor cursuri naturale de apa fara debit
permanent prin reprofilarea topografiei unor suprafete de teren din lungul Vaii/ Paraului), fara impact
asupra indicilor de control urbanistic. Cursurile de apa/Vaile inundabile existente pe teritoriul intravilan
orasului Murfatlar, din UTR m 1, UTR m 7, UTR m 8 si UTR m 10, sunt in ordine: capatul de Sud al
Vaii Basarabi cu Canalul pluvial din Parcul III (denumit si Parc Monument) ce subtraverseaza Linia CF
800 pana la Canalul pluvial de Nord inclusiv (care se varsa in Deversorul de la km 23+169 al CDMN);
Canalul Pluvial Valea Seaca; Albia amenajata in capatul de Est al Vaii Serplea, marcate cu culoare
albastru mai deschis de-alungul conturului/profilului canalelor, iar portiunea neamenajata din Valea
Basarabi cuprinsa intre str. Al Ioan Cuza si str. Nicolae Balcescu ce trece prin proprietati este hasurata
cu linii oblice subtiri de culoare albastra ca interdictie de construire cu exceptia lucararilor/amenajarilor
hidrotehnice, inclusiv a lucrarilor edilitare, vizibile pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice–
Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”,
aferente PUG si RLU.
- Valoarea CUT maxim este tot 0,00 pentru aceleas motive explicate mai sus la POT.
- Valoarea POT maxim propus 50%, pentru cladirile/constructiile existente si/sau propuse specifice
Cursurior de apa/Vailor inundabile (TR) [ex: Cantoane, Cabine si constructi/cladiri tehnice, etc.) care
servesc activitatii de exploatare si mentenanta/ intretinere a Cursurior de apa/Vailor inundabile, situate
in intravilan VATRA „M1” oras Murfatlar, din UTR m 7,
- Valoarea CUT maxim este 1,00 corespunzator regimului de inaltime propus S/D+P÷P+1 si
POT 50%, pentru cladirii/constructii administrative sau tehnice si
- Valoarea CUT maxim 0,50 corespunzator regimului de inaltime P si POT 50%, pentru cladiri
anexa, destinate exploatarii mentenantei/ intretinerii Cursurior de apa/Vailor inundabile (TR).
13).- Zona Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii (TH) din intravilan existent si
propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii
(TH) din intravilan existent si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr.
80/201, sunt prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
13.1.- Zona Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii (TH) din intravilan
VATRA „M1" propusa oras Murfatlar si Trupurile izolate aferente, conform Actualizare PUG si
RLU:
- Valoarea POT maxim propus 0,00% deoarece constructiile/lucrarile la Terenuri aflate permanent
sub ape/ Canale de irigatii (TH) se refera in principal la Lucrari de imbunatatiri funciare [vezi: partial
Canal de irigatii Sistem Valea Seaca din UTR m 7, Canalul-Aductiunea Cn 648 (denumit in PUG si
Canal Magistral de Irigatii) partial in Trup izolat M 18 aferent Murfatlar, Canal irigatii Poiana partial
320

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
in Trup izolat M14 aferent Murfatlar) si Canal Irigatii CA 1.1 Siminoc, ce presupun Lucrari de
imbunatatiri funciare prin reprofilarea topografiei unor suprafete de teren], fara impact asupra indicilor
de control urbanistic POT si CUT.Terenurile aflate permanent sub ape/ Canalele de irigatii de pe
teritoriul intravilan Vatra M1 oras Murfatlar si dinTrupurile izolate aferente, enumerate mai sus, sunt
marcate cu culoare albastru deschis 13, vizibile pe „Plansa 3.1. Reglementari Urbanistice – Zonificare
Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Murfatlar”, aferente PUG
si RLU.
- Valoarea CUT maxim este tot 0,00 pentru aceleas motive explicate mai sus la POT.
- Valoarea POT maxim propus 50%, pentru cladirile/ constructiile existente si/sau propuse
specifice Canalelor de irigatii/ Terenurilor aflate permanent sub ape (TH) [ex: Statia de pompare irigatii
Sistem Valea Seaca (de langa Deversor C.D.M.N. mal stang km 23+169), situata in intravilan VATRA
„M1” oras Murfatlar din UTR m 7, situate in Trupuri izolate [ex.Statia de Pompare Basarabi- Padure)
din Trup izolat „M18” (aferent Murfatlar) si Statia de pompare Sistem Poiana din Trup izolat „M14”
(aferent Murfatlar)], care servesc activitatii de exploatare si mentenanta/intretinere a Canalelor de
Irigatii,
- Valoarea CUT maxim propus 1,50 corespunzator regimului de inaltime S/D+P÷P+1÷2E si
POT 50%, destinate cladirilor Administrative si/sau Tehnice si,
- Valoarea CUT maxim propus 0,50 pentru regimul de inaltime S/D+ P/P inalt si POT 50%, pentru
constructii anexe, destinate exploatarii si mentenantei/intretinerii Canalelor de irigatii/ Terenurilor aflate
permanent sub ape (TH).
14).- Zona Terenuri Neproductive (TN) din intravilan existent si propus oras Murfatlar:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Terenuri Neproductive (TN) din intravilan existent
si propus oras Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate pe
Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
14.1.- Zona Terenuri Neproductive (TN) din intravilan VATRA „M1" propusa oras
Murfatlar, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim si CUT maxim se stabilesc prin studiu urbanistic PUZ, conform conditiei
din Avizul Ministerului Culturii nr.168/U/2020 prin care s-a instituit interdictie temporara pana la
elaborarea unui PUZ care sa reglementeze intrega zona de protectie a monumentului istoric [Ansamblul
Rupestru de la Murfatlar (Cod LMI CT-I-s-A-02585)], pentru destinatiile/ functiunile existente si
propuse conform PUG, pentru utilizarea acelor suprafete de teren din UTR m 10 [vezi: ZONA
URBANIZARE- PARC MUZEAL pe terenul in suprafata de 5,223 Ha (asimilat ca Teren
Neproductiv(TN), fosta organizare de santier (OS) a Canalului C.D.M.N. de pe Calea Dobrogei, la
poalele Dealului Tibisir si suprafata de 1,900Ha platou Mansatire Sf. Teotim situat pe Dealul Tibisir ,
cu acces din drumul tehnologic a Canalului C.D.M.N (denumita si str. Muzeului)], Conform Aviz
168/U/2020 in zona sunt permise lucrarile de: intretinere, reparatii si modermizare a infrastructurii
rutiere si fluviale, a retelelor tehnico edilitare, a cladirilor fermei viticole, de protectie a malurilor, de
amenajare peisagistica si lucrari de protejare, consolidare, conservare, restaurare si punere in valoare a
monumentului istoric. Zona este marcata cu culoare verde cu linii oblice galbene spre stanga- teren
(NP) pentru Urbanizare – Parc Muzeal, culoare rosu 8,- teren monumentul istoric “Ansamblul rupestru
de la Murfatlar”, -platou Manastire Sf. Teotim si -drumul national DN3, culoare albastru deschis,Deversor Valea Serplea, culoare albastru inchis,- malurile C.D.M.N. si culoare verde 17,- spatiile verzi
si plantate, terenuri peste care s-a aplicat o hasura verticala cu linii subtiri de culoare neagra
reprezentand interdictie temporara de construire, cu permisivitati, pana la elaborarea si aprobarea unui
PUZ, pe intreaga zona de protectie a monumentului istoric, vizibile pe „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice–Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa1.1.Unitati Teritoriale de Referinta(UTR)–
Murfatlar”,aferente PUG si RLU.
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- Valoarea POT maxim propus 70%, pentru cladirile/constructiile, cu regim de inaltime propus
P÷P+1E, din Zona Terenuri Neproductive (TN), existente sau propuse din intravilan VATRA „M1”
propusa oras Murfatlar, din UTR m 10, inclusiv pentru lucrarile/investitiile admise prin avizul
168/U/2020 al Min. Culturii, sau pentru utilizarea provizorie a terenurilor neproductive (TN) pentru
Organizari de Santier in vederea realizarii unor lucrari, pana la aprobara PUZ, in UTR.
- Valoarea CUT maxim propus 1,40, pentru un regim de inaltime maxim P÷P+1E, pentru lucrari/
investitii din zona TN, UTR m 10, inclusiv lucrari permise conf. Aviz 168/U/2020, sau pentru
constructii provizorii de santier necesare lucrarilor permise. pana la aprobarea PUZ in UTR.
- Valoarea POT maxim propus 85% pentru UTILITATI PUBLICE din Zona Parc Fotovoltaic,
propuse pe Terenurile Neproductive (TN) (vezi: Teren Np S-E si Teren Np S-V), studiate urbanistic prin
PUZ, din UTR m 12, pentru constructii/cladiri avand regimul de inaltime P/ (Pinalt) pentru cladiri
tehnice/utilitati publice si P÷P+1E pentru cladiri administrative, vizibile pe „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice– Zonificare Murfatlar”, respectiv pe „Plansa 1.1. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Murfatlar”, aferente PUG si RLU.
- Valoarea CUT maxim 1,70 pentru constructii/cladiri avand regimul max.de inaltime P÷P+1E.
3.11.6.2. Valorile maxime si minime pentru indicii de control (POT şi CUT) pentru zonele
functionale din intravilan sat Siminoc, propus prin Actualizarea PUG si RLU.
PRECIZARE: Valorile maxime pentru indicii de control (POT şi CUT) pentru zonele functionale din
intravilan care nu au fost studiate urbanistic si la care nu se intervine prin Actualizarea PUG- proiect nr.
80/2014, se mentin, se adapteaza corespunzator si se reutilizeaza, in conformitate cu valorile POT si
CUT stabilite prin PUG si respectiv RLU- proiect nr. 3/2000 aprobat cu HCL nr. 25 din 25 martie 2004,
respectiv in cazul zonelor functionale, studiate urbanistic, sau zonelor functionale similare celor studiate
urbanistic, prin preluarea valorii indicilor de control (POT si CUT) din documentatii de urbanism (PUZ
sau PUD) realizate si aprobate anterior Actualizare PUG proiect nr. 80/2014, inclusiv pentru zonele cu
functiuni similare, propuse prin Actualizare PUG si RLU.
1).- Zona Rezidentiala (cu Locuinte) (L) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Rezidentiala (cu Locuinte) (L) din intravilan
existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate pe
Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
1.1.- Zona Rezidentiala (cu Locuinte) (L) din intravilan VATRA „S1” propusa in sat
Siminoc, Centrul satului- adiacent(a) drumului comunal DC27, conform Actualizare PUG si RLU
(limitrofa de o parte si de alta, in lungul drumului comunal DC27):
Zona Locuinte (L) individuale cu dotari din intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc, zona
adiacenta drumului comunal DC 27, conform R.G.U. si respectiv RLU, situate in UTR s 1 (Centru sat
Siminoc), care se impart in:
a.-subzona L1 locuinte individuale cu dotari (cu spatii comerciale si/sau de prestari servicii
compatibile cu locuirea), existente si propuse (pe parcele) cu acces din strada principala
Murfatlar (vezi Tabel Cap. 2.6., pag. 55), din intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc,
adiacenta drumului DC 27, in tesut rural Siminoc din UTR s 1 (Centru sat Siminoc), din care:
– L1b zona locuinte individuale cu dotari din UTR s 1 (Centru sat Siminoc) adiacenta/limitrofa
drumului DC 27, existente si propuse (pe parcele) cu acces din strada principala Murfatlar, din
intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc, avand regim de inaltime propus pana la
P÷P+1÷2E, zona marcata cu culoare galben 3 pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice–
Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Siminoc”, aferente PUG si RLU, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propusa 70%.
- Valoare CUT maxim propusa 2,10 pentru maxim P+2E si POT 70%;
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
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- L1b zona locuinte individuale fara dotari din UTR s 1 (Centru sat Siminoc), adiacenta/limitrofa
drumului DC 27, existente si propuse (pe parcele) cu acces din strada principala Murfatlar, din
intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc, avand regim de inaltime propus pana la
P÷P+1÷2E, zona marcata cu culoare galben 3 pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice–
Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Siminoc”, aferente PUG si RLU, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 40%.
- Valoarea CUT maxim propusa 1,20 pentru maxim P+2E si POT maxim 40%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
1.2.- Zona Rezidentiala (cu locuinte) (L) existente, din intravilan Vatra S1 propusa sat
Siminoc, inclusiv Trupuri alipite si Trupuri izolate aferente, mai putin/fara zona din UTR s 1adiacenta DC27, si fara Zonele de Locuinte studiate urbanistic, conform Actualizare PUG si RLU;
a - subzona L1 locuinte individuale existente si propuse (pe parcele) cu acces din strazile
secundare, din intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc, in tesut rural Siminoc din
UTR s 2, din care:
- L1b zona locuinte individuale existente si propuse pe (pe parcele) din intravilan VATRA S1
propusa sat Siminoc, din UTR s 2, inclusiv locuintele din Trup alipit „FERMA
DUMITRESCU” si Trup alipit „LOCUINTE INDIVIDUALE SOLA A 107” (hasurata cu
interdictie temporara de construire pana la studierea prin PUZ, motivat de necesitatea
detalierii modului de parcelare/ lotizare a terenurilor pentru asigurarea posibilitatii de acces
la loturi prin terenuri proprietatea privata a unor persoane fizice si de racord la utilitatile
publice prin strazi/alei publice) si Trupuri izolate aferente Siminoc, fara UTR s 1 si zona
adiacenta DC27 si fara zonele studiate urbanistic din UTR s 2 si UTR s 3,, cu regim redus de
inaltime propus pana la P÷P+1÷2E, zona marcata cu culoare galben 3 pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale
de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 35%,
- Valoarea CUT maxim propusa 1,05 pentru maxim P+2E si POT maxim 35%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
1.3.- Zona Rezidentiala (de locuinte) (L) studiata(e) urbanistic, din intravilan VATRA S1
propusa sat Siminoc inclusiv Trup alipit, conform Actualizare PUG si RLU.
prin preluare din PUD – proiect nr. 22/1994 „Lotizari Particulare Siminoc- ZONELE „A”, „B”,
„C”, „D” si „E”, aprobat cu HCL nr. 19 din 13-06- 1995, preluat in PUG proiect nr. 3/2000, aprobat cu
HCL nr. 25/25-03-2004 si mentinut in Actualizare PUG si RLU – proiect nr. 80/2014.
- Valoarea POT maxim propus 35% pentru zona locuinte (L) cu subzona (L1) locuinte individuale
existente si propuse pe parcele studiate urbanistic (vezi sus zonele) si din rest intravilan existent sat
Siminoc, fara zona adiacenta/ limitrofa DC27 (fara UTR s 1), in tesut rural Siminoc din UTR s 2, din
care (L1b) zona locuinte individuale, cu regim redus de inaltime propus pana la P÷P+1÷2E, zona
marcata cu culoare galben 3 pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv
pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) – Siminoc”, aferente PUG si RLU.
PRECIZARE: POT maxim 35% se aplica pentru zonele cu locuinte individuale situate pe strazile
secundare (vezi Tabel strazi in Memoriul General Actualizare PUG, Cap. 2.6., Art. 2.6.1., pct. 2.6.1.1.,
pag. 56 si Cap. 3.6., Art. 3.6.1., pct. 3.6.1.2., pag. 201) din sat.
- Valoarea CUT maxim propus 1,05 pentru P+2E si POT maxim 35%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
prin preluare din „PUZ –proiect nr.21/2006 pentru „Introducere in intravilan Trup izolat (C2)
pentru Pensiune, Depozite, Statie distributie combustibil, Locuinte, Spatiu comercial” (redenumit
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„LOTIZARI CANADIAN” conform Actualizare PUG), aprobat cu Hotararea Consiliului Local (HCL) nr.
105 din 31-10- 2007.
- Valoarea POT maxim propus 40%, pentru locuinte (L) cu subzona (L1) locuinte individuale (pe
parcele) din „LOTIZARI CANADIAN” reprezentand Trup alipit la intravilan VATRA „S1” propus(a) sat
Siminoc, cu regim redus de inaltime in tesut rural Siminoc, din UTR s 3, din care (L1b) zona cu
locuinte individuale cu regim redus de inaltime propus P÷P+1÷2E, marcate cu culoare galben 3 pe
„Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati
Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU si anume;
- Valoarea CUT maxim generala propusa este 1.20 pentru maximum P+2E si POT maxim 40%.
- Valoarea POT maxim propus 70% pentru locuinte (L) cu subzona (L1) din Zona mixta Locuire
si Spatii comerciale, pe parcele (ex.Lot 43 si lot 28) din „LOTIZARI CANADIAN” -Trup alipit la
intravilan VATRA „S1” sat Siminoc, din UTR s 3, din care (L1b) locuinte cu dotari cu regim de
inaltime P÷P+1÷2E, zona marcata cu culoare galben 3, vizibila pe „Plansa 3.2. Reglementari
Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Siminoc”, aferente PUG si RLU,
- Valoarea CUT maxim propus este 2,10 pentru maxim P+2E si POT maxim 70%.
In functie de Regimul de inaltime de la minim P(parter) pana la maxim P+2E se calculeaza CUT
avand in vedere ca suprafata pentru aceeasi parcela studiata (S) este o constanta, iar variabila este doar
suprafata construita desfasurata(SD) determinata de regimul de inaltime ales.
prin preluare din „PUZ –proiect nr.19/2017 pentru „Reglementarea Zonei de Unitati Agricole
(Remize Agricole) si Teren pentru destinatii Turistice si Rezidentiale”, aprobat cu H.C.L. nr. 75 din
30.07.2018.
- Valoarea POT maxim propus 35% pentru ZONA REZIDENTIALA DE LOCUINTE, (ZONA 1 cu
subzona ZRL denumita conform PUZ), redenumita conform Actualizare PUG, zona locuinte (L) cu subzona
(L1) locuinte individuale propuse pe parcele din rest intravilan existent sat Siminoc, str. Mecanizatorului
colt cu str. Murfatlar(DC 27), din UTR s 2, din care (L1b) zona locuinte individuale cu regim redus de
inaltime propus pana la P÷P+1÷2E, zona marcata cu culoare galben 3 pe „Plansa 3.2. Reglementari
Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Siminoc”, aferente PUG si RLU, din care rezulta si,
- Valoarea CUT maxim este 1,05 pentru regimul maxim de inaltime P+2E si inaltimea maxima la
coama/atic 12,00 m, cu POT max 35%.
-Valoarea POT maxim propus 40% pentru ZONA REZIDENTIALA DE LOCUINTE +
FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, (ZONA 1 cu subzona ZRL denumita conform PUZ), redenumita
conform Actualizare PUG, zona locuinte (L) cu subzona (L1) locuinte individuale si functiuni
complementare cu regim redus de inaltime, propuse pe parcele din rest intravilan existent sat Siminoc,
str. Mecanizatorului colt cu str. Murfatlar (DC 27), din UTR s 2, din care (L1b) zona locuinte
individuale si functiuni complementare cu regim redus de inaltime propus pana la S/D+P÷P+1÷2E, zona
marcata cu culoare galben 3 pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv
pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU, pentru care:
- Valoarea CUT maxim este 1,20 pentru regimul maxim de inaltime P+2E si inaltimea maxima la
coama/atic 12,00 m, cu POT max 40%.
In functie de Regimul de inaltime de la minim P(parter) pana la maxim P+2E se calculeaza CUT
avand in vedere ca suprafata pentru aceeasi parcela studiata (S) este o constanta, iar variabila este doar
suprafata construita desfasurata (SD) determinata de regimul de inaltime ales.
2).- Zona Institutii publice/ Servicii (IS) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Institutii publice/ Servicii (IS) din intravilan
existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate pe
Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
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2.1.- Zona Institutii si Servicii publice(IS) din intravilan VATRA S1 propusa sat Siminoc,
conform Actualizare PUG si RLU:
Zona Institutii Publice Servicii (IS) (administratie, sanatate, invatamant, cultura si culte, si
altele asemenea) pe parcele existente si propuse cu regim de inaltime existent P(parter) si propus
P÷P+1÷2E, din intravilan VATRA S1 propusa sat Siminoc, din UTR s 1, UTR s 2 si UTR s 3. este
impartita pe Subzone, astfel:
a - sbzona IS- ZC cu IS - ZC 1, subzona Institutii publice locale sau de stat generale din Centrul
satului Siminoc, din UTR s 1, mai putin/fara Monumentele istorice, pe parcele existente si
propuse cu regim de inaltime existent P(parter) si propus P÷P+2E, subzone marcate cu culoare
rosu 8 pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”, respectiv „Plansa 1.2.
Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 70%.
- Valoarea CUT maxim propusa 2,10 pentru maxim P+2E si POT maximum 70%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
- DEROGARE pentru POT si CUT:Pentru Cladirile Institutiilor si/sau Serviiciilor publice avind
POT existent pana la 70%, din zona Institutii si Servicii Publice (IS), din UTR s 1, lucrarile de
Reparare/ Reabilitare/ Transformare si/sau Extindere mai mari cu maxim 20% peste POT
existent, pot fi autorizate direct fara intocmirea prealabila a unei documentatii de urbanism,
numai daca se respecta cumulativ: functiunea zonei, prevederile Codului Civil, sunt asigurate
accesele, parcarile si posibilitatea de racord la utilitati si se obtine in prealabil aviz/acord
favorabil din partea Autoritatii de Mediu, Autoritatii privind Sanatatea populatiei, Autoritatii
pentru Situatii de Urgenta si dupa caz, acordul vecinilor afectati de lucrarile propuse.
- Valorea CUT maxim se modifica in mod corespunzator cresterii valorii POT.
Pentru investitiile/cladirile existente sau propuse, acolo unde situatia amplasamentului sau
conditiile urbanistice/indici urbanistici de realizare a investitiei nu se incadreaza in limita
maxima cu 20% peste POT existent, prevazuta anterior, autorizarea se va face numai pe baza
unei documentatii prealabile de urbanism PUZ, avizata si aprobata legal.
b - sbzona IS- ZC, cu IS - ZC 2 si subzona IS-ZM (din zona mixta), subzone cu alte Institutii/
Servicii publice din intravilan VATRA S1 sat Siminoc, inclusiv Centru, din UTR s 1, UTR s 2,
UTR s 3 si Trupuri izolate, inclusiv zona Situriilor arheologice, pe parcele existente si
propuse cu regim de inaltime existent P(parter) si propus P÷P+2E, subzone marcate cu culoare
rosu 8 vizibile pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”, respectiv
„Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–Siminoc”, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 60%.
- Valoarea CUT maxim propusa 1,80. pentru maxim P+2E si POT maxim 60%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
3).- Zona Servicii de interes general (ISM) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Servicii de interes general (ISM) din
intravilan existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt
prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
3.1.- Zona Institutii si Servicii publice(ISM) din intravilan VATRA S1 propusa sat Siminoc,
inclusiv Trupurile izolate/alipite, mai putin/ fara zonele studiate urbanistic, conform Actualizare
PUG si RLU :
Zona Servicii de interes general (ISM) (Comert, Servicii si altele asemenea) pe parcele existente
si propuse din intravilan VATRA S1 propusa sat Siminoc, din UTR s 1, UTR s 2 UTR s 3 si Trupurile
izolate, cu regim de inaltime existent P(parter) si propus P÷P+1÷2E, este impartita pe Subzone, astfel:
a - sbzona ISM- ZC subzona Servicii de interes general din Centrul satului Siminoc, din
UTR s 1, pe parcele cu acces din strada principala Murfatlar, adiacent la DC 27, mai putin/ fara
zonele studiate urbanistic, existente si propuse cu regim de inaltime existent P(parter) si propus
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P÷P+2E, subzone marcate cu culoare rosu mai deschis pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice
– Zonificare Siminoc”, respectiv „Plansa 1.2.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”,
pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 70%.
- Valoarea CUT maxim propusa 2,10 pentru maxim P+2E si POT maximum 70%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
b - sbzona ISM- ZM subzona Servicii de interes general din Zona Mixta (Rezidentiala/
Locuinte, Comert, Servicii, etc.), din intravilan VATRA S1 propusa sat Siminoc, din UTR s 2,
si Trupurile izolate/ alipite aferente, mai putin/fara Zona din Centrul satului (fara UTR s 1)
(prezentate anterior la lit. a) si zonele studiate urbanistic din UTR s 3 (vezi la zonele studiate
urbanistic de la paragraful urmator 3.2), pe parcele existente si propuse cu regim de inaltime
maxim P+2E, subzone marcate cu culoare rosu mai deschis pe „Plansa 3.2. Reglementari
Urbanistice – Zonificare Siminoc”, respectiv „Plansa 1.2.Unitati Teritoriale de Referinta
(UTR)– Siminoc”, pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 50%.
- Valoarea CUT maxim propusa 1,50 pentru maxim P+2E si POT maxim 50%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
3.2.- Zona(e) Servicii de interes general (ISM) cu subzona ISM – ZM, studiata(e)
urbanistic, din intravilan VATRA S1 propusa sat Siminoc si Trup alipit „Lotizari Canadian”,
preluate in Actualizare PUG si RLU,
prin preluare din PUZ- proiect nr. 21/2006 pentru „Introducere în intravilan Trup izolat (C2)
pentru Pensiune, Depozit, Statie distributie combustibil, Locuinte si Spatiu comercial”, (redenumit
„LOTIZARI CANADIAN” conform Actualizare PUG), aprobat cu HCL nr. 105 din 31-10-2007,
- Valoarea POT maxim propus 80% pentru ZONA STATIE COMBUSTIBIL, prin preluare din
PUZ, in zona (ISM) propus(a) conform Actualizare PUG urmare a alipirii Trup S5 la VATRA „S1” sat
Siminoc, din UTR s 3, zona marcata cu culoare rosu mai deschis vizibila pe „Plansa 3.2. Reglementari
Urbanistice – Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)–
Siminoc”, aferente PUG si RLU, cu regim de inaltime P(parter).
- Valoarea CUT maxim este 0,80 pentru regimul de inaltime maxim P si POT max. 80%.
- Constructiile pot avea si subsol (S) sau demisol (D).
- Valoarea POT maxim propus 50% pentru PENSIUNE, prin preluare din PUZ, in zona (ISM)
propus(a) conform Actualizare PUG, urmare alipirii Trup S5 la VATRA „S1” sat Siminoc, din UTR s 3,
zona marcata cu culoare rosu mai deschis vizibila pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice – Zonificare
Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si
RLU, cu regim de inaltime P÷P+2,3E.
- Valoarea CUT maxima este 2,00 pentru regimul de inaltime maxim P+2(3)E si POT 50%.
prin preluare din „PUZ –proiect nr.19/2017 pentru „Reglementarea Zonei de Unitati Agricole
(Remize Agricole) si Teren pentru destinatii Turistice si Rezidentiale”, aprobat cu H.C.L.75/30.07.2018.
- Valoarea POT maxim propus 40% pentru AGROPENSIUNE (Fagaras), prin preluare din PUZ,
in zona Servicii de interes general (ISM), conform Actualizare PUG, (denumita initial „ZONA2” cu
subzona ZRT conform PUZ), din UTR s 2, zona marcata cu culoare rosu mai deschis pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice – Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU,
- Valoarea CUT maxim propus1,20 pentru regimul de inaltime maxim S/D+P+2E cu inaltimea
maxima la coama/atic: 12,00 m si POT max. 40% pentru Agropensiune. Constructiile pot avea si subsol.
4).- Zona Unitati industriale si Depozite (ID) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Unitati industriale si Depozite (ID din
intravilan existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt
prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
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4.1.- Zona Unitati industriale si Depozite (ID) existente in intravilan Siminoc: Nu este cazul.
4.2.- Zona Unitati industriale si Depozite (ID) studiata(e) urbanistic, din intravilan VATRA
S1 propusa sat Siminoc, din Trupuri alipite si Trupuri izolate aferente, preluate in Actualizare
PUG si RLU,
prin preluare din PUZ- proiect nr. 21/2006 pentru „Introducere în intravilan Trup izolat (C2)
pentru Pensiune, Depozit, Statie distributie combustibil, Locuinte si Spatiu comercial”, (redenumit
prescurtat „LOTIZARI CANADIAN” conform Actualizare PUG), aprobat cu HCL nr. 105 /31-10-2007,
- Valoarea POT maxim propus 80% pentru DEPOZITE, in zona (ID) propus(a) urmare a alipiri
Trup „S5”-“LOTIZARI CANADIAN” la intravilan VATRA S1 sat Siminoc, din UTR s 3, zona marcata
cu culoare maro 22 pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa
1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU, cu regimul de inaltime
P÷P+2E, pentru care sa stabilit si;
- Valoarea CUT maxima este 2,40 pentru regimul de inaltime maxim P÷P+2E si POT 80%.
prin preluare din PUD–proiect nr. 219/2007 pentru Schimbare destinatie din Complex Zootehnic
in COMPLEX INDUSTRIAL si concesionarea terenului aferent”, aprobat cu HCL nr. 101 din 30-10-2008,
- Valoarea POT maxim 60% pentru COMPLEX INDUSTRIAL, in zona (ID) propus(a) din cadrul
Trupului Izolat „S4” aferent intravilan sat Siminoc, zona (Trup) marcata cu culoare maro 22 pe „Plansa
3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, anexa Actualizare PUG, cu regim de inaltime
parter P(P inalt) cu un supranivel sau supanta in cadrul parterului pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim 0,60 pentru regimul de inaltime parter (P) inalt cu un supranivel sau
subpanta in cadrul parterului inalt si POT 60%, pentru depozite si industrie (productie) si,
- Valoarea CUT maxim 1,20 pentru parter si un etaj (P+1E) cu POT max. 60%, pentru birouri,
spatii tehnice si administrative.
prin preluare din PUZ- proiect nr. 20/2006 pentru „Introducere in intravilan Trup izolat (B2)
pentru Abator pasari, Fabrica nutreturi, Depozite, Locuinta de serviciu si Hale crestere pui”, aprobat cu
HCL nr.106/2007
- Valoarea POT maxim 14% pentru FABRICA NUTRETURI si ABATOR PASARI, in zona (ID)
(initial „ZONA TEHNOLOGICA S” conform PUZ), reprezentand circa ½ din suprafata Trup izolat
„B2”, redenumit Trup izolat „S3” aferent Siminoc, zona (Trup) marcat(a) cu culoare maro 22 in
proportie de circa ½, vizibila in facsimil pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”,
respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU,
pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim 0,14 pentru regimul de inaltime P inalt pentru Moara nutreturi, Abator si
Silozuri si,
- Valoarea CUT maxim 0,28 pentru regimul de inaltime P÷P+1E pentru Locuinta de serviciu.
5).- Zona Unitati Agricole (A) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Unitati Agricole (A) din intravilan existent si
propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt prezentate pe
Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
5.1.- Zona Unitati Agricole (A) din intravilan VATRA S1 propusa sat Siminoc, cu Trupuri
alipite „Ferma Dumitrescu si Trupuri izolate aferente, conform Actualizare PUG si RLU:
Zonele Unitati agricole (A) existente si propuse in VATRA sat Siminoc, din UTR s 2 cu Trup
alipit (Anexa)„Ferma Dumitrescu”, si Trupurile izolate „S2”, „S4”, „S6” si „S11” aferente intravilan
Siminoc sunt marcata(e) cu culoare verde 16 pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare
Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si
RLU, astfel:
- Valoarea POT maxim 35% propus in zona (A), pentru Unitatile agricole existente si propuse din
intravilan VATRA S 1 Siminoc, din UTR s 2 cu Trup alipit „Ferma Dumitrescu” si Trupuri izolate
„S2”, „S4” (cu restul de teren ramas cu UNITATI AGRICOLE in afara zonei industriale studiata
urbanistic prin PUD), „S6” si „S11”, aferente intravilan Siminoc, pentru Unitatea (Ferma) agricola
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propusa pe parcele/ loturi existente si propuse, marcate cu culoare verde 16 vizibile pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, aferenta Actualizare PUG, cu Regim de inaltime
P(parter) (P Inalt) pentru Constructiile Agro-zootehnice si de P÷ P+1E pentru Cladiri
Administrative/birouri sau cladiri tehnice de utilitati, zone identificate [vezi la Cap. 2.7., Art.2.7.2., pct.
2.7.2.2., lit. (A), pag. 74-76 si Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., pag. 215].
- Valoarea CUT maxim propus 0,35 pentru regimul de inaltime P/P inalt si POT 35%, pentru
Constructii agro- zootehnice, Hale sau alte asemenea, respectiv,
- Valoarea CUT maxim propus 0,70 pentru regimul de inaltime P÷P+1E si POT max.35%, pentru
cladiri Administrative, de Birouri sau de comanda utilitati.
- DEROGARE pentru POT si CUT:Pentru Unitatile agricole avind POT existent pana la 35%, in
zona (A) Unitati agricole din Vatra S1 sat Siminoc sau din Trupurile izolate aferente Siminoc, lucrarile
de Reparare/ Reabilitare/ Transformare sau Modificare si/sau Extindere, pana la maxim 20% din POT
existent, pot fi autorizate direct fara intocmirea prealabila a unei documentatii de urbanism numai daca
se respecta cumulativ: functiunea zonei, prevederile Codului Civil, sunt asigurate accesele, parcarile si
posibilitatea de racord la utilitati si se obtine in prealabil Aviz/Acord favorabil din partea Autoritatii de
Mediu si Autoritatii privind Sanatatea populatiei si dupa caz, Autoritatii pentru Situatii de Urgenta si/sau
acordul vecinilor
Pentru investitiile/cladirile existente sau propuse, acolo unde situatia amplasamentului sau
conditiile urbanistice/indici urbanistici de realizare a investitiei nu se incadreaza in limita maxima cu
20% peste POT existent, prevazuta anterior, autorizarea se va face numai pe baza unei documentatii
prealabile de urbanism PUZ, avizata si aprobata legal.
5.2.- Zona Unitati Agricole (A), studiata(e) urbanistic, din intravilan VATRA „S1”propusa
sat Siminoc si din Trupuri izolate, preluata(e) in Actualizare PUG si RLU:
prin preluare din „PUZ –proiect nr.19/2017 pentru „Reglementarea Zonei de Unitati Agricole
(Remize Agricole) si Teren pentru destinatii Turistice si Rezidentiale” aprobat cu H.C.L. nr. 75/2018.
- Valoarea POT maxim propus 55% pentru ACTIVITATI AGRICOLE, din zona Unitati agricole
(A), conform Actualizare PUG (initial ZONA 3 cu subzona ZRA conform PUZ), din intravilan VATRA
„S1” propusa sat Siminoc, din UTR s 2, zona marcata cu culoare verde, vizibila pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de
Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU, pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim 1,10 pentru regimul maxim de inaltime P+1E si inaltimea maxima la
coama/atic 8,00 m, cu POT maxim 55%.
- PERMISIVITATE: Coeficientii de control urbanistic POT si CUT de mai sus pot fi folositi si:
Pentru constructiille din Trup „Ferma Dumitrescu”, alipit la VATRA S1 sat Simonoc pentru
functiunea agricola (A) FERMA AGRICOLA, inclusiv cu conditia respectarii unei zone de protectie
sanitara (Perdea vegetala de minim 5,0m latime intre functiunea de locuinte (L) si cea de unitati
agricole (A), conditie preluata conform PUZ precizat anterior la lit. a), astfel;
- Valoarea POT maxim propus 55% pentru FERME AGRICOLE, din Trup „Ferma Dumitrescu”,
alipit la intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc, ca zona Unitati agricole(A), din UTR s 2,
zona marcata cu culoare verde pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”,
respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU,
pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim propus 1,10 pentru regimul maxim de inaltime P+1E si inaltimea maxima
la coama/atic 8,00 m, cu POT maxim 55%.
prin preluare din PUZ- proiect nr. 20/2006 pentru „Introducere in intravilan Trup izolat (B2)
pentru Abator pasari, Fabrica nutreturi, Depozite, Locuinta de serviciu si Hale crestere pui”, aprobat cu
HCL nr.106/2007
- Valoarea POT maxim 25% pentru HALE CRESTERE PUI, din zona (A), conform Actualizare
PUG (initial „ZONA TEHNOLOGICA N” conform PUZ), reprezentand circa ½ din suprafata Trup izolat
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„B2”, redenumit Trup Izolat „S3” aferent Siminoc, zona (Trup izolat) marcat(a) cu culoare verde 16, in
proportie de circa ½, vizibil(a) in facsimil pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare
Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si
RLU, pentru care s-a stabilit si:
- Valoarea CUT maxim 0,25 pentru regimul de inaltime P(parter) sau P Inalt si POT 25%, pentru
constructii agro-zootehnice. Pentru locuinta de servici vezi anterior la (ID), alin. 4), pct. 4.2., pag. 327.
6).- Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie (SP) din intravilan existent si propus
sat Siminoc
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport,
Protectie (SP) din intravilan existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect
nr. 80/201, sunt prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
6.1.- Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie (SP) din intravilan VATRA S1
propusa sat Siminoc, fara Trup alipit „Lotizari Canadian”, conform Actualizare PUG si RLU
Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie (SP)(Sediu/Cladire stadion), existente sau
propuse, mai putin Spatiile (SP) studiate urbanistic, existente si propuse din intravilan- VATRA S1
propusa sat Siminoc, din UTR s 1 si UTR s 2, fara UTR s 3 (cu Trup alipit „S5”– Lotizari Canadian),
zona marcata cu culoare verde 17 (mai deschis) pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare
Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si
RLU, este impartita in doua Subzone, astfel:
a - Subzona spatii verzi/plantate publice SP- 1 – „Spatii Verzii si Plantate amenajate pentru
odihna si activitati cotidiene de relaxare situate in cadrul zonelor de locuinte” din intravilan
VATRA S1 propusa sat Siminoc, din UTR s 1 (pentru spatiile verzi din incinta Scolii si a
Caminului Cultural), UTR s 2 (fara Stadion) si fara UTR s 3 (Trup alipit „S5” – Lotizari
Canadian), pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 15 %,
- Valoarea CUT maxim propus 0,15 corespunzator regimului de inaltime P(parter) si
POT
15%, pentru cladirii/constructii de utilitati publice pentru sau din Spatiile Verzi/ Plantate.
b - Subzona spatii sport si agrement SP- 2 –„Spatii amenajate pentru sport si agrement „–
(Cladire stadion, constructii/cladiri si instalatii pentru agrement, baza sportiva), ” din
intravilan VATRA S1 propusa sat Siminoc, UTR s 2 (cu zona Stadion), fara UTR s 3 (fara
Trup alipit „S5” – Lotizari Canadian), pentru care se propun:
- Valoarea POT maxim propus 25 %,
- Valoarea CUT maxim propus 0,50 corespunzator regimului de inaltime P÷P+1E si
POT25%, pentru cladirii/constructii pentru Agrement, Stadion, Baza sportiva, alte asemenea.
6.2.- Zona Spatii Verzi/Plantate, Agrement, Sport, Protectie (SP) din „Lotizari Canadian”
propus pentru extindere intravilan ca Trup alipit la VATRA „S1” Siminoc, conform Actualizare
PUG si RLU,
urmare a preluarii unor date si informatii din „PUZ –proiect nr.21/2006 pentru „Introducere in
intravilan Trup izolat (C2) pentru Pensiune, Depozite, Statie distributie combustibil, Locuinte, Spatiu
comercial”, (redenumit prescurtat „Lotizari Canadian” conform Actualizare PUG) aprobat cu Hotararea
Consiliului Local (HCL) nr. 105 din 31-10- 2007, prin Actualizare PUG se propune;
- Valoarea POT maxim 0,00% propus (conform Actualizare PUG) pentru ZONA VERDE,
asimilata public si denumita (SP), propusa prin Actualizare PUG (deoarece Spatiile verzi sunt propuse
in zone de Servicii publice de interes general, respectiv in Statie distributie combustibil si Pensiune din
lotizari Canadian), din UTR s 3, si fac(e) parte din zonele/ suprafetele marcate cu culoare rosu mai
deschis, vizibile pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa
1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU, pentru care se propune;
- Valoarea CUT maxim 0,00 (conform ActualizarePUG).
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7).- Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) din
intravilan existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt
prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
7.1.- Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC) din intravilan VATRA S1 propusa sat
Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU:
Zona Gospodarie Comunala, Cimitire (GC, existenta in intravilan VATRA „S1” sat Siminoc, din
UTR s 2, zona marcata cu culoare ocru 20 pe „Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare
Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta (UTR)– Siminoc”, aferente PUG si
RLU, [vezi enumerate, existente la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (GC), pag. 77], sunt impartite
in doua Subzone, astfel:
a - Subzona cimitire si servicii asociate, cimitire protejate GC- 1 – intravilan VATRA „S1”
sat Siminoc, din UTR s 2, cu regim de inaltime propus S/D+ P, pentru care se propun:
- Valoarea POT maximum propus 25 %,
- Valoarea CUT maxim propus 0,25 corespunzator regimului de inaltime S/D+P si POT 25%,
pentru constructii Case mortuare/Capele din zona Cimitirelor si Serviciilor asociate.
b - Subzona amenajari pentru gospodarie comunala, salubritate GC- 2 – din intravilan
VATRA S1 sat Siminoc; Nu este cazul.
8).- Zona Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din
intravilan existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt
prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
8.1.- Zona Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan VATRA „S1" propusa sat
Siminoc, Trupurile alipite si Trupurile izolate aferente, conform Actualizare PUG si RLU:
-Valoarea POT maxim propus 30% pentru suprafata atribuita/aferenta pentru cladirile/constructiile
tehnico-edilitare existente si propuse din totalul suprafetei Zonei Constructii Tehnico- Edilitare (TE)
(ex.Statii pompare, Cabine), din intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc, UTR s 2, si Trupurile
izolate (Trup izolat „S7”si Trup izolat „S10”), zona marcata cu culoare ocru inchis 21 pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe „Plansa 1.2.Unitati Teritoriale de Referinta
(UTR)– Siminoc”, aferente PUG si RLU, pentru infiintari/reparatii/reabilitari/ modernizari de constructii
(TE) avand regim de inaltime S/D+P/ Pinalt, identificate [vezi, la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2.,
lit.(TE), pag. 79 si Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit (TE), pag. 217].
- Valoarea CUT maxim propus 0,30 corespunzator regimului de inaltime S/D+ P/P inalt al cladirii/
constructiei si POT 30%.
-Valoarea POT maxim propus in intervalul 90÷100% din suprafata terenului aferent/atribuit
Constructiilor Tehnico- Edilitare (TE) tip (Statii, Cabine modulate/prfabricate) propuse, din intravilan
propus sat Siminoc, din UTR s 2, in zona marcata pe: „Plansa 4.2.1. Reglementari Echipare EdilitaraSiminoc- Alimentare cu Apa si Canalizare” si „Plansa 4.2.2. Reglementari Echipare Edilitara- SiminocTelecomunicatii/ Alimentare cu energie electrica”, aferente PUG. Regimul de inaltime propus S/D+P
pentru Constructii Tehnico- Edilitare (TE),
- Valoarea CUT maxim propus in intervalul 0,90- 1,00 corespunzator regimului de inaltime S/D+P
si POT 90÷100% pentru Constructii Tehnico- Edilitare (TE) (Statii, Cabine modulate),
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9). Zona Cai de comunicatie (C) cu subzona:
9.1.- Subzona Cai de comunicatie Rutiera (CR) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Subzona Cai de comunicatie Rutiera (CR) din
intravilan existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt
prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
a. Subzona Cai de comunicatie Rutiera (CR) din intravilan VATRA „S1" propusa sat
Siminoc, inclusiv Trupuri alipite, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 0,00 deoarece constructiile/lucrarile la Cile de comunicatie Rutiera
existente si propuse se refera in principal la infrastructura rutiera (fundatia /platforma drumurilor cu
rigole pluviale, trotuare, parcari/platforme si alte asemenea, executate prin profilarea suprafetei
terenului), fara impact asupra indicilor de control urbanistic POT si CUT. Caile de comunicatie Rutiera
(CR), existente si propuse din intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc inclusiv Trupurile alipite:
„Lotizari Canadian”, „Ferma Dumitrescu” si „Locuinte individuale Sola A107”, din UTR s 1, UTR s 2
si UTR s 3, sunt: marcate cu culoare galben 3 in cazul drumului comunal DC 27, cu culoare gri strada
principala, (str. Murfatlar) (vezi Tabel strazi la Art. 2.6.1., pag. 55) si necolorate (ramase alb) strazile
secundare (vezi Tabel strazi la Art.2.6.1, pag. 56 si Art. 3.6.1., pag. 201), vizibile pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta
(UTR)– Siminoc”, aferente Actualizare PUG si RLU.
- Valoarea CUT maxim 0,00 pentru aceleas motive explicate anterior la POT.
-Valoarea POT maxim propus in intervalul 50÷70%, crescut proportional de la minim 50% pentru
suprafete mai mari sau egale cu 1500mp, pana la maxim 70% pentru suprafete mai mici sau egale cu
1000mp teren aferent/atribuit pentru cladirile/ constructiile existente si/sau propuse in zona Cailor de
comunicatie si Transport Rutier (Cr) (ex: Statii de transport in comun dotate cu Cabine de asteptare si
alte asemenea), din intravilan VATRA „S1” propusa sat Siminoc inclusiv Trupurile alipite: „Lotizari
Canadian”, „Ferma Dumitrescu” si „Locuinte individuale Sola A107”, din UTR s 1, UTR s 2 si
UTR s 3, pentru regimul de inaltime propus P(parter).
- Valoarea CUT maxim propus 0,5÷0,70 corespunzator regimului de inaltime P(parter), functie de
POT 50÷70% pentru Cabine/Statii de transport in comun sau alte asemenea.
10).- Zona Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) din intravilan existent si propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) din
intravilan existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt
prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
10.1.- Zona Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) din intravilan VATRA „S1" propusa sat
Siminoc, inclusiv Trupuri alipite, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim 0,00% deoarece, constructiile/lucrarile la Cursurile de apa/Vaile inundabile
existente se refera in principal la Vai/Parauri naturale neamenajate si/sau amenajate din zona (TR),
(vezi: Valea/ Paraul Siminoc si Afluentul Vaii Siminoc), din UTR s 2 si la limita de Nord a UTR s 3,
presupun lucrari hidrotehnice de amenajari ale unor cursuri naturale de apa fara debit permanent prin
reprofilarea topografiei unor suprafete de teren din lungul Vaii/ Paraului), fara impact asupra indicilor
de control urbanistic POT si CUT. Cursurile de apa/Vaile inundabile existente in intravilan VATRA S1
propusa sat Siminoc, sunt hasurate cu linii oblice subtiri de culoare albastra, ca interdictie de construire
cu exceptia lucararilor/amenajarilor hidrotehnice, inclusiv a lucrarilor edilitare, vizibile pe „Plansa 3.2.
Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe Plansa 1.2. Unitati Teritoriale de Referinta
(UTR)– Siminoc”, aferente Actualizare PUG si RLU.
- Valoarea CUT maxim 0,00 pentru aceleas motive explicate la POT.
- Valoarea POT maxim propus 50%, pentru cladirile/ constructiile propuse din zona Cursurior de
apa/Vailor inundabile (TR) [ex: Cantoane, constructi/cladiri tehnice, etc.), care servesc activitatii de
exploatare mentenanta/ intretinere a Cursurior de apa/Vailor inundabile, situate in intravilan VATRA
„S1”propusa sat Siminoc, din UTR s 2;
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- Valoarea CUT maxim propus 0,50 corespunzator regimului de inaltime P si POT 50%, pentru
cladiri anexe destinate exploatarii mentenantei/ intretinerii Cursurior de apa/Vailor inundabile (TR).
11).- Zona Terenuri aflate permanent sub ape/ Canale de irigatii (TH) din intravilan existent si
propus sat Siminoc:
Valorile POT maxim si CUT maxim propuse pentru Zona Cursuri de apa/Vai inundabile (TR) din
intravilan existent si propus sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU- proiect nr. 80/201, sunt
prezentate pe Amplasamente/Locatii si Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) si anume:
11.1.- Zona Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii (TH) din intravilan si
Trupurile Izolate aferente sat Siminoc, conform Actualizare PUG si RLU:
- Valoarea POT maxim propus 0,00, deoarece constructiile/lucrarile la Terenuri aflate permanent
sub ape/ Canale de irigatii se refera in principal la Lucrari de imbunatatiri funciare [vezi: Statia de
Pompare S.P.P. nr.2 (Trup izolat S 8) o parte din Canalul de irigatii CD 1.1. si Statia de pompare
S.P.P. 8-9 (Trup izolat S9) care presupun Lucrari de imbunatatiri funciare prin reprofilarea
topografiei unor suprafete de teren], fara impact asupra indicilor de control urbanisticPOT si CUT.
Terenurile aflate permanent sub ape/ Canalele de irigatii (TH) existente in Trupurile Izolate de
intravilan aferente sat Siminoc, enumerate mai sus, sunt marcate cu culoare albastru deschis 13 de-alungul conturului/ profilului Canalelor de irigatii si Statiilor de pompare pentru irigatii, vizibile pe
„Plansa 3.2. Reglementari Urbanistice– Zonificare Siminoc”, respectiv pe Plansa 1.2. Unitati Teritoriale
de Referinta(UTR)– Siminoc”, aferente Actualizare PUG si RLU.
- Valoarea CUT maxim propus 0,00, pentru aceleas motive ca la POT.
- Valoarea POT maxim propus 50% pentru cladirile/constructiile existente si/sau propuse specifice
Canalelor de irigatii/Terenurilor aflate permanent sub ape/Canale de irigatii (TH) (ex: Statia de
Pompare S.P.P. nr.2, Statia de pompare S.P.P. 8-9) situate in Trupurile Izolate de intravilan aferente sat
Siminoc (ex: Statia de Pompare S.P.P. nr.2) din Trup izolat „S8”, (Statia de pompareS.P.P. 8-9) din
Trup izolat „S9”, care servesc activitatii de exploatare mentenanta/intretinere a Canalelor de Irigatii,
- Valoarea CUT maxim propus 0,5 corespunzator regimului de inaltime S/D+P si POT 50% pentru
cladirii anexe, destinate exploatarii mentenantei/ intretinerii Canalelor de irigatii/ Terenurilor aflate
permanent sub ape/ (TH).
3.11.7. Protejarea unor suprafeţe din extravilan
(Vezi terenuri agricole valoroase, păduri, oglinzi de apă, etc.);
Dupa caz, se propune protejarea, in general a terenurilor agricole extravilane de Clasa I si II de
Calitate, a Plantatiilor de vita de vie, si dupa caz, a Livezilor, impotriva constructiilor de orice fel cu
exceptia Retelelor majore de apa, canlizare, energie electrica, gaze naturale, a Retelelor majore de
Drumuri, Autostrazi sau a Constructiilor speciale care nu pot fi realizate decat pe acele terenuri.
Realizarea oricaror constructii civile, cum sunt Fermele, Locuintele temporare, Adaposturile de
animale sau alte asemenea pe terenurile agricole din extravilan trebuie limitata la strictul necesar pentru
conservarea in circuitul agricol a terenurilor agricole.
Se pot autoriza „Sedii ale unor exploatatii agricole” care sa permita fermierului sa fie aproape de
culturile agricoole si de activitatile ce trebuie sa le desfasoare, dar care sedii sa fie infiintate cat mai
aproape de drumurile de legatura directa catre drumurile publice existente in zona respectiva. Aici
trebuie avut in vedere si posibilitatea de racord la utilitati, in principal alimentarea cu apa, racordul la
canalizare si alimentarea cu energie electrica.
3.11.8. Interdicţii temporare de construire, Restrictii/Conditionari
3.11.8.1. Interdicţii temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări
suplimentare prin PUZ, respectiv RENOVARE/RESTRUCTURARE URBANA
Interdictiile temporare de construire sunt constituite conform aviz Min. Culturii nr. 168/U/2020
respectiv acolo unde prin Actualizare PUG nu s-au putut rglementa sau se considera ca sunt insuficient
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reglementate, din punct de vedere urbanistic, unele suprafete de teren situate in intravilanul existent al
localitatilor Murfatlar si Siminoc, sau in extinderile de intravilan propuse la paragraful anterior pentru
cele doua localitati pentru unele suprafete de teren extravilan pe care ulterior aprobarii Actualizarii PUG
se doreste infiintarea a unor functuini cu sau fara introducerea in intravilan.
Alaturat se prezinta pe scurt zonele cu interdictii temporare de construire propuse prin
Actualizare PUG pentru studierea siplimentara prin PUZ, respectiv pentru RENOVARE/
RESTRUCTURARE URBANA si anume:
1)- In localitatea Murfatlar,
1.1.- Teren intravilan din Zona Industriala Murfatlar cuprinse intre str.Minerului si Industriala 2,
propusa pentru RESTRUCTURARE URBANA INDUSTRIE, unde coexista cele 12 case/locuinte
ramase dinainte de 1989, alaturi de activitatile industriale (vezi langa Fabrica de Creta, Coloanele auto
pentru Transportul Greu (TIRURI) si alte obiective) a caror functiune de locuire este incompatibila cu
functiunea de industrie si este marcata si explicata in Legenda pe Plansa 3.1.REGLEMENTARI
URBANISM – ZONIFICARE Murfatlar si Plansa 1.1.Unitati Teritoriale de Referinta (UTR) Murfatlar.
1.2.- Teren intravilan din zona de protectie a monumentului istoric „Ansamblul rupestru de la
Murfatlar” din UTR m10, in care, conform Avizului Min. Culturii 168/U/2020, sunt permise lucrari de
intretinere, reparatiisi modernizare a infrastructurilor rutiere si fluviale, a retelelor tehnico-edilitare, a
cladirilor fermei viticole, de protectie a malurilor, de amenajare peisagitica si lucrarilor de protejare,
consolidare, conservare, restaurare si punere in valoare a monumentului istoric; pentru alte categorii de
lucrari se instituie o interdictie temporara pana la elaborarea unui PUZ care sa reglementeze intreaga
zona de protectie a monumentului istoric, avizat in prealabil de Ministerul Culturii. Pe langa suprafata
de 0,8511Ha a monumentului Istoric „Ansamblu Rupestru” zona cuprinde suprafata de circa 5,220 Ha
categoria (TN) (Teren Neproductiv) cu fosta organizare de santier (O.S.) a C.D.M.N. aflata in avansata de
degradare, propusa pentru RESTRUCTURARE prin PUZ ca ZONA URBANIZARE PARC MUZEAL, si
suprafetele de1,900Ha „Manastirea Sf. Teotim”, de 0,7314Ha Scuar/Parc in Cartier Vest si de 1,1636Ha
Ferma viticola, precum si o parte din DN3, din Podul rutier peste Canalul Dunare- Marea Neagra, o
parte din malul drept al Canalului Navigabil si rtelele tehnico –edilitare care trec prin ZONA, marcata cu
hasura cu linii subtiri verticale de culoare neagra ca interdictie temporara de construire pana la
elaborarea PUZ, vizibia pe: Plansa 3.1. Reglementari Urbanism – Zonificare Murfatlar si Plansa 1.1.cu(UTR) .
1.3.- Teren din intravilan situat in partea de Nord- Est a localitatii, pe str. Murfatlar, propus
pentru RESTRUCTURARE URBANA Extindere CIMITIR oras Murfatlar, marcat cu hasura cu linii subtiri
verticale de culoare neagra pe Plansa 3.1. REGLEMENTARI URBANISM – ZONIFICARE Murfatlar ca
interdictie temporara de construire pana la elaborarea si aprobarea unui PUZ, motivat de situarea
amplasamentului in zona de protectie a sitului arheologic „Valul de piatra” insctris in Lista LMI 2015.
1.4. – Teren extravilan proprietate privata situat in partea de Vest, Sud-Vest a UAT Murfatlar cu
iesire directa la Drumul National 3 prin restructurare, readaptare fosta Organizare de santier pentru
constructia Autostrazii A2 – Tronsonul 6 Cernavoda –Constanta, care va fi analizata prin PUZ pentru o
functiune compatibila cu fosta destinatie dar si cu zona limitrofa/invecinata.
2)- In localitatea Siminoc,
2.1 - Teren extravilan in suprafata de 2,35 Ha propus prin Actualizare PUG- proiect nr. 8/0/2014
pentru Introducere in intravilan ca Trup Alipit Trupului „S1” VATRA satului Siminoc, pentru „Locuinte
individuale SOLA A 107” ce va fi studiat(a) prin PUZ ulerior aprobarii Actualizarii PUG, pentru
destinatia de Locuinte, anexe si dotari, situat in partea de Vest a satului, parte din Sola A107, cuprins
intre De 107/1 la Nord, Drumul Comunal DC 27 (Str. Murfatlar) la Sud, Str. Apusului la Est si restul
parcelelor din Sola A107 la Vest, marcat cu hasura verticala cu linii subtiri de culoare neagra pe Plansa
3.2. REGLEMENTARI URBANISM – ZONIFICARE Siminoc si Plansa 1.2. Unitati Teritoriale (UTR)
Siminoc, motivat de faptul ca trebuie prevazute cai de acces la loturi si racorduri la utilitati fara de care
nu este posibila autorizarea de constructii.
DEROGARE: Interdicţiile de construire mentionate la pct. 1)- localitatea Murfatlar si pct.
2)- localitatea Siminoc îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor care le-au determinat.
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3.11.8.2. Restrictii/Conditionari
a)- Restrictii/Conditionari impuse de protectia fata de obiective cu Destinatie Speciala (DS)
1)- Având în vedere prevederile Legii nr. 45/1994 privind „Apararea Nationala a Romaniei”, cu
modificările şi completările ulterioare si prevederile Ordinului comun nr. M30/3422 din 2-11- 1995 emis
de catre M.Ap.N., M.A.I si S.R.I. pentru ,,Aprobarea Precizarilor privind avizarea documentatiilor de
urbanism si amenajarea teritoriului, precum si a documentatiilor tehnice pentru autorizarea executarii
constructiilor”, se stabilesc urmatoarele:
1.1.- Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne şi Serviciul
Român de Informaţii avizează următoarele documentaţii de urbanism şi de amenajare a teritoriului
prevăzute în anexa la Legea nr. 50/1991:
a) planurile de amenajare a teritoriului;
b) planurile urbanistice generale ale municipiilor, oraşelor, staţiunilor balneoclimaterice şi turistice;
c) planurile urbanistice generale ale satelor situate în zona de graniţă, în zona riverană Dunării şi
Litoralului Mării Negre şi în zonele de traversare a Carpaţilor;
d) planurile urbanistice de detaliu şi planurile zonale de amenajare a teritoriului pentru obiectivele
situate în afara localităţilor;
e) planurile urbanistice zonale pentru zonele centrale ale municipiilor, oraşelor şi staţiunilor balneare,
climaterice şi turistice;
f) planurile urbanistice zonale sau de detaliu care se referă la teritorii ce cuprind sau sunt limitrofe
obiectivelor speciale situate în intravilan.
1.2.- Ministerul Apărării Naţionale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne şi Serviciul
Român de Informaţii avizează:
a) documentaţia tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, ce urmează a fi executate în zona situată la
mai puţin de 2.400 m faţă de limita obiectivelor speciale aflate în extravilan;
b) documentaţia tehnică pentru autorizarea oricăror lucrări, dacă urmează a se executa în vecinătatea
obiectivelor speciale situate în intravilan - pe parcelele limitrofe, precum şi pe cele situate de cealaltă
parte a străzilor învecinate cu incinta acestora - dacă nu au avizat documentaţiile de urbanism prevăzute
la pct 1.
Fac excepţie de la prevederile lit. a) şi b) următoarele lucrări:
- lucrări de reparare, protejare, restaurare, conservare a clădirilor de orice fel;
- lucrări de reparare privind căi de comunicaţie, dotări tehnico-edilitare subterane şi aeriene, împrejmuiri
şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, pieţe şi celelalte lucrări de amenajare a spaţiilor publice.
1.3.- Incintele obiectivelor speciale situate în intravilan se evidenţiază în planurile urbanistice
generale.(vezi in: „Plansa 1 Incadrare in Teritoriu Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”; Plansa
2.1. Situatia Existenta – Zonificare si Disfunctionalitati – Murfatlar si „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistice-Zonificare-Murfatlar”, aferente documentatiei de Actualizare PUG oras Murfatlar- proiect
nr. 80/2014”).
1.4.-Autorităţile administraţiei publice locale competente vor evidenţia, prin certificatul de urbanism,
obligaţia solicitantului de a obţine avizele Ministerului Apărării Naţionale - Statul Major General, ale
Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii în zonele stabilite la pct.. 2 lit. a) şi b). [Vvezi
in Regulamentrul Local de Urbanism (RLU)].
1.5.- Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne şi Serviciul Român de Informaţii vor
coopera cu consiliile judeţene şi locale pentru stabilirea reglementărilor urbanistice în zonele menţionate
la art. 2 lit. a) şi b), în vederea înscrierii acestora în regulamentele locale de urbanism.(vezi Avizele
M.A.I., M.Ap.N. si S.R.I. anexa la documentatia de Actualizare PUG- proiect nr. 80/2014 invocate la
Cap. 2,7, Art. 2.7.1., pct. 2.7.1.5., pag. 67-68).
2)- Conditionari impuse de protectia fata de obiective cu Destinatie Speciala (DS)
In plus prin Avizul nr. DT/2036 (DT.- 4851) din 08-08-2016, Ministerul Apararii Nationale
(M.Ap.N.) - Statul Major General pentru teritoriul intravilan si extravilan al orasului Murfatlar a stabilt
urmatoarele conditii:
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2.1.- respectarea cu strictete a limitelor teritoriului intravilan propus si terenurilor intravilane destinate
pentru constructii si amenajari, precum si a zonelor functionale precizate in documentatia de urbanism
depusa (vezi PUG);
2.2. - evidentierea in plansele aferente documentatiei de urbanism (vezi PUG), prin culoare specifica a
imobilului 458 Murfatlar - incinta nr. 2 cu destinatie drum acces cazarmei, conform extrasului de carte
funciara si planului de amplasament si delimitare anexate (Avizului); (conditie indeplinita vezi in:
„Plansa 1 Incadrare in Teritoriu Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”, aferenta documentatiei de
Actualizare PUG oras Murfatlar- proiect nr. 80/2014”).
2.3. - mentionarea in Regulamentul Local de Urbanism, la subcapitolul specific pentru Zona cu
destinatie speciala a faptului ca, in zona obiectivelor militare se va permite construirea numai cu avizul
Statului Major General; [vezi mmentiune in Regulamentrul Local de Urbanism (RLU) aferent PUG]
2.4. - respectarea zonelor de siguranta aferente imobilului nr. 458 aflat in administrarea U.M.02041
Murfatlar si imobilului nr. 1385 aflat in administrarea U.M.01227 Constanta, zone in care este instituita
interdictie de construire. (vezi ca in jurul tuturor imobilelor/obiectivelor, M.A.I. si M,Ap.N. au fost
trasate cu linie specifica, explicata in Legenda, zonele de siguranta/protectie in care este obligatoriu
obtinerea avizului/acordului M.A.I. sau M.Ap.N. dupa caz, zonele respective fiind vizibile pe planse, si
anume, pe: „Plansa 1 Incadrare in Teritoriu Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”; Plansa 2.1.
Situatia existenta – Zonificare si Disfunctionalitati – Murfatlar si „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistiice- Zonificare- Murfatlar”, aferente documentatiei de Actualizare PUG oras Murfatlarproiect nr. 80/2014”).
- Pentru imobilului nr. 458 aflat in administrarea U.M.02041 Murfatlar si imobilului nr. 1385 aflat in
administrarea U.M.01227 Constanta, in zona de siguranta trasata in jurul imobilului/obiectivului
M.Ap.N. este instituita interdictie de construire, ce este explicata si in Regulamentul Local de Urbanism
(RLU) aferent PUG.
2.5. - neafectarea, sub nicio forma a activitatilor militare, terenurilor, constructiilor sau instalatiilor, de
orice fel, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale.
3) In plus prin avizul M.A.I. nr. 426.494 din 07-02-2019 a fost pusa conditia ca prin certificatele de
urbanism ce vor fi eliberate sa se solicite obtinerea avizului M.A.I. pentru documentatiile de urbanism si
emiterea autorizatiilor de construire pentru investitiile situate in vecinatatea obiectivelor M.A.I.
3.11.9. Interdicţii definitive de construire pentru zonele care prezintă riscuri naturale, servituţi
de protecţie, etc.
Pentru a nu o face foarte greu de aplicat sau chiar inaplicabila, documentatia de Actualizare
PUG, „Interdicţiile definitive de construire”, se constituie numai acolo unde este imperios necesar, unde
nu va fi impiedicata orice fel de autorizare in viitor.
Interdictiile de construire se limiteaza in la autorizarea si realizarea unor constructii/cladiri peste
retelele majore/magistrale (NU de distributie) de apa, canalizare, energie electrica, telefonie, gaze
naturale si/sau de transport fluide petroliere. Referitor la retelele/liniile aeriene de transport energie
electrica de tipul LEA trebuie precizat ca acestea au o zona de siguranta unde se constituie regimul de
interdictie de construire de cladiri, nu si de lucrari de infrastructura tehnico edilitara (vezi: retele de apa,
canalizare, electrice, telefonie, sau drumuri/strazi, alei, spatii verzi si alte asemenea).
DEROGARE: Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor ce
le-au determinat.
3.11.9.1. Interdicţii/Restrictii definitive de construire pentru zonele care prezintă risc la inundatii
a)- Interdicţii/Restrictii definitive de construire in zona Cursurilor de apa
1)- In zona Canal Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.)
Canalul Dunare Marea Neagra (C.D.M.N.) este curs de apa/canal artificial care traverseaza teritoriul
UAT Murfatlar pe o lungime de 5,832 km si nu prezinta risc de inundare pentru UAT Murfatlar.
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In conformitate cu prevederile O.G. nr. 79/2000 cu modificarile si completarile aduse prin Legea nr. 55/2002
privind „Regimul Navigatiei pe Canalul Dunare – Marea Neagra si Canalul Poarta Alba - Midia Navodari, in
zona Canalului Navigabil au fost constituite:
1.1.- Interdictii/Restrictii de construire in zona C.D.M.N. pe teritoriul UAT Murfatlar:
a- In zona de protectie de 90 m de la Ampriza Canal Dunare- Marea Neagra si in zona de siguranta de
10,00 m, respectiv 1,00 m de la Ampriza Canal Dunare- Marea Neagra (C.D.M.N.) sunt
interzise/restrictionate pentru autorizare si executie lucrarile de construire, amenajare, reabilitare,
reparatie, etc., de orice fel, fara avizul CN ACN SA si acordul Ministerului Transporturilor.
Zona de protectie de 100 m (90+10 m) de la Ampriza Canal Dunare-Marea Neagra poate fi
vizualizata pe: Plansa 2.1 SITUATIA EXISTENTA – ZONIFICARE SI DISFUNCTIONALITATIMURFATLAR si Plansa 3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE MURFATLAR.
In plus, conform Avizului Companiei Nationale Administratia Canalelor Navigabile (CN A.C.N.)
S.A. nr. 7333 din 31-07- 2017, coroborat cu conditiile din Avizul S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/
26 din 18-05-2017, aprobat prin Acordul Ministerului Transporturilor – Directia Transport Naval nr.
1762/ 30454 din 24- 08- 2017, au mai fost prevazute urmatoarele:
Avizul (vezi pentru Actualizare PUG) nu face obiectul (vezi nu inlocuieste obligatiile viitoare)
propunerilor de reglementare cuprinse in documentatiile care privesc realizarea de investitii (care se vor
reglementa ulterior prin documentatiile intocmite la faza P.U.D., (vezi si P.U.Z), D.T.A.C,
PT+CS+DDE, D.T.0.E. si D.T.A.D.) al caror amplasament propus se vor situa pe teritoriul (vezi Zonele
de siguranta de10 m si 1,00 m si de protectie de 100 m ale) Canalului Dunare - Marea Neagra care
apartine domeniului public al statului, aflat in administrarea Ministerului Transporturilor si concesiunea
C.N. A.C.N. S.A. sau pe teritorii aflate in administrarea C.N.A.C.N. S.A.;
b- Respectarea intocmai a prevederilor Ordonantei Guvernului Romaniei nr.79/24.08.2000, asa cum a
fost modificata, completata si aprobata prin Legea nr.55/16.01.2002;
c - Respectarea conditionarilor din avizul favorabil al SC IPTANA nr.DPCITAN/N/26/18.05.2017 exceptand pct.2, emis de S.C. l.P.T.A.N.A. S.A. Bucuresti;
d - Nu sunt acceptate propuneri (vezi interzise), indiferent de tipul lucrarilor si amplasamentul acestora,
care aduc odificari ale Proiectului General de Executie al Canalului Dunare - Marea Neagra (C.D.M.N);
e- Respectarea Acordului nr. 1762/30454 din 24- 08- 2017, emis de Ministerul Transporturilor Directia Transport Naval, cerut de catre CN ACN SA prin aviz si documentatia in baza careia a fost
emis acesta, pentru documentatia Actualizare Plan Urbanistic General (PUG), oras Murfatlar, judetul
Constanta, Ministerul Transporturilor -Directia Transport Naval; (Vezi Cap. 3.8., Art. 3.8.1., pct. 3.8.1.1.,pag.225).
Informatiile si conditiile din Acordul Min Transporturilor, Avizul C.N ACN SA si respectiv
Avizul SC IPTANA SA (cu exceptia conditiei de la pct 2 vezi DEROGARE in Avizul CN ACN) sunt
preluate si prezentate si in RLU:
2)- In zona Vai/ Parauri inundabile
Conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare, prevederilor
H.G. 930/2005 pentru aprobarea “Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie
sanitară şi hidrogeologicâ” se stabilesc:
Interdictii/Restrictii de construire in zonele de risc la inundare pe Vaile/ Paraurile din UAT Murfatlar:
2.1.- Interdictii/Restrictii de construire generale, stabilite prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr.36 din
08-09- 2016 emis de Administraţia Bazinala de Apa „DOBROGEA - LITORAL" sunt:
a- Se vor respecta zonele de protecţie instituite conform prevederilor Legii Apelor nr.107/1996, cu
modificările şi completările ulterioare atât pentru albiile minore cât şi pentru construcţiile hidrotehnice,
b- Se vor respecta zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologicâ prevazute conform H.G. 930/2005 ,
c- Lucrările (vezi orice interventie) propuse(a) să nu afecteze, în nici un fel malurile şi calitatea apelor de
suprafaţă şi zonele de protecţie ale acestora.
d- Lucrările propuse să nu afecteze construcţiile hidrotehnice aflate în administrarea Administraţiei
Bazinale de Apă Dobrogea - Litoral, precum şi zonele de protecţie ale acestora.
e- Se interzice orice fel de evacuare de ape uzate neepurate corespunzător în apele de suprafaţă.
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f- Se interzice orice evacuare de ape uzate (epurate sau neepurate) în subteran.
g- Se interzice distrugerea sau deteriorarea unităţilor şi instalaţiilor reţelei naţionale de observaţii, a
reperelor, a mirelor hidrometrice sau a altor însemne tehnice sau topografice, a forajelor hidrogeologice, a
staţiilor de determinare automată a calităţii apelor şi a altora asemenea.
h- Extinderea reţelei de alimentare cu apă se va realiza concomitent cu extinderea reţelei de canalizare.
i- Valorile indicatorilor de calitate a apelor uzate care se vor evacua în reţeaua de canalizare a orasului vor
fi conform prevederilor H.G. 188/2002 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile de evacuare a apelor
uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor, modificat şi completat prin H.G. 352/2005, NTPA 002.
j- Se vor solicita şi obţine, toate avizele si autorizatiile necesare, conform legii.
k- Dacă pe parcursul derulării procedurii de aprobare a planului urbanistic apar modificări ale datelor care
au stat la baza emiterii prezentului aviz, se va solicita aviz de gospodărire a apelor modificator, conform
prevederilor Ordinului nr. 15/2006 al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, pentru aprobarea Procedurii
de suspendare temporară a autorizaţiei de gospodărire a apelor şi a Procedurii de modificare sau de retragere
a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor.
l- Nerespectarea prevederilor avizului atrage răspunderea administrativă după caz, precum şi răspunderea
civilă sau penală, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările si completările ulterioare.
2.2.- Interdictii/Restrictii de construire specifice pentru fiecare Vale/Parau in parte;
a- Valea Seaca/ Paraul Valea Seaca (denumit in PUG „Canalul Pluvial Valea Seaca”), fara debit
permanent, desi pe teritoriul orasului Murfatlar nu prezinta risc de inundare pe torenti, totusi din
prudenta, pana la implementarea proiectului A.B.A. Dobrogea – Litoral, „Lucrări de aparare împotriva
inundaţiilor in Bazinul Hidrografic Valea Seaca”, determinat de starea tehnica a Canalului Pluvial Valea
Seaca, in limita/latimea zonei de protectie, prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. a, alin.
1), prg.1.1, pag. 299, se interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea avizului
favorabil de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral, pana
la regularizarea cursului de apa pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi detaliile de la Cap. 3.8,
Art. 3.8.1., pag. 227 si prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. a.,alin 1), paragraf 1.1., pag. 299).
b- Valea/ Paraul Serpelea fără a avea debit permanent, prezinta risc redus de inundare pe torenti in
special pentru terenurile agricole, Padurea Murfatlar si terenurile M.Ap.N. din Padurea Murfatlar (vezi
Cazarma 458, Cazarma 1385). In limita/latimea zonei de protectie prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5.,
pct. 3.11.5.4.-III, lit. a, alin.1),paragraf 1.2., pag.299-300, se interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de
construire fara obtinerea avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala
de Apa Dobrogea – Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi detalii la Cap. 3.8, Art. 3.8.1.,
pag. 227 si prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. a.,alin 1),paragraf 1.2., pag. 299-300).
c- Valea/ Paraul Siminoc fără a avea debit permanent, prezinta risc de inundare pe torenti, pe partea
din intravilanul satului Siminoc, in limita/latimea zonei de protectie (vezi pe toata latimea zonei hasurata cu
albastru) prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct.3.11.5.4.-III, lit. a,alin.1), prgf.1.3, pag. 300, se interzice/
restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea avizului favorabil de Gospodarire a
Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral, cu exceptia lucrarilor tehnicoedilitare si de aparare impotriva inundatiilor, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi detaliile de
la Cap. 3.8, Art. 3.8.1.pg. 227-228 si prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit.a, pag. 300).
d- Valea Basarabi fără a avea debit permanent, prezinta risc de inundare pe torenti, pe partea din
intravilanul orasului Murfatlar pe zona imobilelor situate intre strada Alexandru Ioan Cuza si Nicolae
Balcescu pana la intersectia acestora cu DN 3, in limita/latimea zonei de protectie (vezi pe toata latimea
zonei hasurata cu albastru), prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. a, alin.1),
paragraf 1.4. pag.300, se interzice/ restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea
avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea –
Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1., pag. 228 si
prevederile de la Cap.3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. a., alin 1), paragraf 1.4., pag. 300).
e- Afluent Valea Siminoc fără a avea debit permanent, prezinta risc redus de inundare pe torenti, pe
partea din intravilanul satului Siminoc pe zona intersectiei strazilor Prunului cu Marului, in
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limita/latimea zonei de protectie (vezi pe toata latimea zonei hasurata cu albastru), prevazuta la Cap.
3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. a, alin 1), paragraf 1.5., pag.300-301, se interzice/ restrictioneaza
autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de
catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi
detalii la Cap. 3.8, Art. 3.8.1. pag. 228 si prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. a., pag. 300-301).

f- Valea Garbu fără a avea debit permanent, nu prezinta risc de inundare pe torenti, dar in situatia
initierii unor investitii/lucrari, in limita/latimea zonei de protectie, prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct.
3.11.5.4.-III, lit. a, alin.1), paragraf 1.6., pag. 301, pentru Vaile inundabile pe torenti se interzice/restrictioneaza
autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de
catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea – Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi
detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1.pag.228 si prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit.a,.pg. 301).

b)- Interdicţii/Restrictii definitive de construire in zona Lucrărilor hidrotehnice de atenuare a
viiturilor/ Barajelor
1)- Interdictii/Restrictii de construire generale la Lucrări hidrotehnice de atenuare a viiturilor/Baraje,
stabilite prin Avizul de Gospodărire a Apelor nr. 36 din 08-09-2016 emis de Administraţia Bazinala de
Apa „DOBROGEA - LITORAL", idem ca la aliniatul 2, precedent (vezi mai sus la alin. 2 Zona Vai/
Parauri inundabile)
2)- Interdictii/Restrictii de construire specifice la Lucrări hidrotehnice de atenuare a viiturilor/ Baraje
a- Baraj Siminoc 16, NR.MF. 64148, pe Valea Serpelea in limita/latimea zonei de protectie,
prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b, alin.1), paragraf 1.1., pag. 301, pentru Vaile
inundabile pe torenti se interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea
avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea –
Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1., pag. 229 si
prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b., alin.1), paragraf 1.1., pag. 301).
b-Canton Basarabi 9, NR MF.65070, pe Valea Serpelea, in limita/latimea zonei de protectie,
prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b, alin 1), paragraf 1.2., pag. 301, pentru Vaile
inundabile pe torenti se interzice/ restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea
avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea –
Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1., pag. 229 si
prevederile de la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b., alin.1), paragraf 1.2., pag. 301).
c-Baraj Siminoc 13, NR.MF. 64146, pe Valea Siminoc, in limita/latimea zonei de protectie, prevazuta
la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b, alin. 1), paragraf 1.3., pag. 301, pentru Vaile
inundabile pe torenti se interzice/ restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea
avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea –
Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal.(vezi detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1., pag. 229 si
prevederile de la Cap.3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b., alin. 1), paragraf 1.3., pag. 301).
d-Baraj Siminoc 14, NR.MF. 64141, pe Valea Siminoc, in limita/latimea zonei de protectie,
prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b, alin. 1), paragraf 1.4., pag. 301, pentru Vaile
inundabile pe torenti se interzice/ restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea
avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea –
Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1., pag. 229 si
prevederile de la Cap.3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b., alin. 1), paragraf 1.4., pag 301).
e-Baraj Siminoc 15, NR.MF. 64147, pe Valea Simionoc, in limita/latimea zonei de protectie,
prevazuta la Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b, alin. 1), paragraf 1.5., pag. 301, pentru Vaile
inundabile pe torenti se interzice/restrictioneaza autorizarea lucrarilor de construire fara obtinerea
avizului favorabil de Gospodarire a Apelor emis de catre Administraţia Bazinala de Apa Dobrogea –
Litoral, pe baza unui proiect avizat si aprobat legal. (vezi detaliile de la Cap. 3.8, Art. 3.8.1. pag. 229 si
prevederile de la Cap.3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.4.-III, lit. b., alin. 1), paragraf 1.5., pag. 301).
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3.11.9.2. Interdicţii/Restrictii definitive de construire pentru zonele care prezintă risc Geotehnic,
a)- Interdictii/Restrictii privind Construibilitatea terenurilor si conditiile de fundare a constructiilor
Conform prevederilor Studiului Geotehnic intocmit de catre SC ANA PROIECT DESIGN SRL,
1)- Restrictii de construire generale avand in vedere Zonarea Seismica
Din punct de vedere seismic, Romania apartine unei zone seismice moderate pana la ridicata.
Din punct de vedere al zonarii teritoriului Romaniei in termeni de valori de vârf ale acceleraţiei
terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani si 20 % probabilitate de depasire in 50 ani, localitatea
Murfatlar conform P100/1 - 2013, se incadreaza in zona seismica cu ag = 0,20 g şi o perioadă de control
Tc=0,7 sec a spectrului de raspuns (vezi Studiul Geotehnic pentru Actualizare PUG oras Murfatlar).
2)- Restrictii de construire avand in vedere Factori de Risc Geotehnic
Dupa Normativ NP 074–2014 pentru stabilirea categoriei geotehnice a amplasamentului s-au analizat:
Factorii care
conditioneaza riscul
geotehnic
Conditii de teren

Apa subterana
Importanta constructiei
Vecinatati
Seismicitate
Punctaj estimativ

Descrierea situatiei din amplasamentul studiat

Punctaj
estimativ

Teren mediu – umplutura provenita de la excavatia
CANAL DUNARE – MAREA NEAGRA; loess;

3 puncte

argila prafoasa; argila
Teren bun – bolovani de calcar

2 puncte

Fara epuismente;
Cu epuimente normale;
Normala
Fara risc
Zona seismica cu a g = 0,20 g

1 punct
2 puncte
3 puncte
1 punct
2 punct
10 puncte
9 puncte

Sursa: Studiul geotehnic intocmit de SC ANA PROIECT DESIGN SRL in 2016

Analizand punctajul obtinut, amplasamentele cercetate se incadreaza in:
2.1.- categoria geotehnica 2 si prezinta risc geotehnic moderat, in situatia fundarii pe stratul de
umplutura provenita de la excvataia CANAL DUNARE – MAREA NEAGRA; loess; argila prafoasa;
argila;
2.2.- categoria geotehnica 1 si prezinta risc geotehnic redus, in situatia fundarii pe orizontul calacaros;
3) - Restrictii de construire functie de Conditiile estimative de fundare:
3.1. Restrictii de construire functie de riscul/conditiile de fundare:
Avand în vedere:
- succesiunea litologica evidentiata prin lucrarile de cercetare;
- caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor ce constituie zona de influenţă a fundatiilor;
- categoria geotehnică a amplasamentului,
Pentru extinderea intravilanului celor doua localitati Murfatlar si Siminoc, se recomanda:
VARINATA I: pentru constructii cu regim de inaltime P+1-2E si incarcarile de calcul < 12 t/ml
fundatie, fundarea se va face direct pe stratul de loess galben, argila prafoasa cafenie, argila sau calcar in
masa argiloasa, cu incastrare minim 20 cm in stratul bun de fundare;
VARIANTA II: pentru constructii cu regim de inaltime > P+2E si incarcarile de calcul > 12 t/ml
fundatie
- fundarea pe teren consolidat in suprafata prin intermediul unor perne din piatra sparta, loess deseu de
cariera compactata, executate in sapatura generala (in functie de natura terenului intalnit pe fiecare
amplasament);
- grosimea pernelor se va calcula in functie de incarcarile aduse de constructie asupra terenului de
fundare.
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VARIANTA III:
- in cazul prezentei stratului de pamant plastic consitent si plastic moale si a nivelului panzei freatice la
adancimi pana in 2,00 m, fundarea pe teren imbunatatit prin intermediul unor perne din piatra sparta
compactata;
- grosimea pernelor se va calcula in functie de incarcarile aduse de constructie asupa terenului de fundare;
3.2. Recomandari
a- La proiectare se va tine seama de prescriptii generale de proiectare, executie si receptie; Normativ C
169 – 88 – Normativ pentru executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor
constructiilor civile si industriale); standardele, normele si normativele in vigoare, inclusiv P.S.I.
b - Pentru fazele urmatoare de proiectare, se vor executa lucrari de teren amanuntite ( foraje geotehnice;
sondaje de penetrare dinamica) pentru fiecare obiectiv in parte, pentru a stabilii cu exactitate solutia
optima de fundare .
4)- Interdictii/Restrictii de construire avand in vedere Riscul la Cutremure si Alunecari de teren
4.1.- Incadrarea in zonele de risc natural la nivelul de macrozonare a ariei pe care se gaseste UAT
Murfatlar se face in conformitate cu Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului National (PATN) – Sectiunea a V-a: Zone de Risc Natural: in care in Anexa nr. 3, Tabelul
cu, Unitati Administrativ – Teritoriale Urbane amplasate in zone pentru care intensitatea seismica,
echivalenta pe baza parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului Romaniei, este
minimum VII (EXPRIMATA IN GRADE MSK), pentru judetul Constanta, “Intensitatea seismica
exprimata in grade MSK”, UAT Murfatlar (fost Basarabi) este trecuta la gradul VII de intensitate
seismica, iar in Anexa nr.5, Tabelul cu, Unitati Administrativ – Teritoriale Afectate de Alunecari de
Teren pentru judetul Constanta, UAT Murfatlar (fost Basarabi) nu este trecuta cu “Potential de
producere a alunecarilor” nici de Tipul primara, si nici de Tipul reactiva.
4.2.- Cutremurele de pamant : zona de intensitate seismica pe scara MSK este de 7 in zona studiata
cu o revenire de cca. 50 ani.
4.3.- Alunecarile de teren: aria studiata, UAT Murfatlar, se incadreaza in zona fara potential de producere
a alunecarilor de teren.

3.11.9.3. Interdicţii definitive de construire pentru zonele cu, servituţi de protecţie, etc.
1)- Prin Avizul nr. DT/2036 (DT.- 4851) din 08-08-2016, Ministerul Apararii Nationale (M.Ap.N.) Statul Major General pentru teritoriul intravilan si extravilan al orasului Murfatlar a stabilt urmatoarele
conditii:
1.1. - Respectarea zonelor de siguranta aferente imobilului nr. 458 aflat in administrarea U.M.02041
Murfatlar si imobilului nr. 1385 aflat in administrarea U.M.01227 Constanta, zone in care este instituita
interdictie de construire. (vezi ca in jurul tuturor imobilelor/obiectivelor, M.A.I. si M,Ap.N. au fost
trasate cu linie specifica, explicata in Legenda, zonele de siguranta/protectie in care este obligatoriu
obtinerea avizului/acordului M.A.I. sau M.Ap.N. dupa caz, zonele respective fiind vizibile pe planse, si
anume, pe: „Plansa 1 Incadrare in Teritoriu Unitatii Administrativ Teritoriale de Baza”; Plansa 2.1.
Situatia existenta – Zonificare si Disfunctionalitati – Murfatlar si „Plansa 3.1. Reglementari
Urbanistiice- Zonificare- Murfatlar”, aferente documentatiei de Actualizare PUG oras Murfatlarproiect nr. 80/2014”).
- Pentru imobilul nr. 458 aflat in administrarea U.M.02041 Murfatlar si imobilului nr. 1385 aflat in
administrarea U.M.01227 Constanta, in zona de siguranta trasata in jurul imobilului/ obiectivului
M.Ap.N. este instituita interdictie de construire, ce este prevazuta si in Regulamentul Local de Urbanism
(RLU) aferent PUG. .
1.2. - Neafectarea, sub nicio forma, a activitatilor militare, terenurilor, constructiilor sau instalatiilor,
de orice fel, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale.

340

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR

3.12. Obiective de utilitate publica
Pentru a facilita prevederea si urmarirea realizarii obiectivelor de utilitate publica propuse in
Programul de dezvoltare al UAT Murfatlar si preluate in documentatia de Actualizare PUG – proiect nr.
80/20014, sunt necesare:
3.12.1. Lista obiectivelor de utilitate publică;
Proprietatea pubica si Proprietatea privata se prezinta diferentiat, functie de proprietar
(administrator/ concesionar/detinator, etc.), pe baza actelor/documentelor doveditoare, inclusiv Cadasrtu
si Intabuare in Cartea Funciara, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Identificarea tipului de propiretate asupra terenurilor din intravilanul total al orasului (UAT)
Murfatlar sa facut prin Actualizarea Bazei topografice necesare Actualizarii PUG oras Murfatlar,
incepand din 2014 pana la zi, pe baza datelor si informatiilor primite urmare a cereri de informatii de la
O.C.P.I. Constanta, si din informatiile culese din diferite lucrari topo/cadastrale intocmite in ultima
perioada pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 a „Fondului funciar”, Legii nr. 1/2000 privind
„Reconstituirea dreptului de proprietate si asupra terenurilor agricole si celor forestriere, solicitate
potrivit Legii fondului funciar 18/1991 si ale Legii 169/1997”, din Legea nr. 10/2001 privind „Regimul
juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989”,
republicata, modificata si completata si Legea nr. 165/2013 privind „Masurile pentru finalizarea
procesului de restituire, in natura sau echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada
regimului comunist in Romania”.
Proprietatea publica se prezinta diferentiat pe tipuri de proprietate privata a statului sau unitatilor
administrativ teritoriale (judet, municipiu, oras, comuna), functie de proprietar (administrator/
concesionar/ detinator,etc), pe baza actelor de dobandire (Inventar al Bunurilor proprietate privata in
cazul statului si unitatilor administrativ teritoriale (judet, municipiu, oras, comuna).
Proprietatea publica a orasului Murfatlar (fost Basarabi) a fost stabilita prin Anexa nr. 5 din HG
904 din 30-02- 2002 este inventariata si aprobata prin Hotarari de Consiliu Local iar ultima inventariere
a fost apropbata prin Hotararea Consiliului Local oras Murfatlar (H.C.L.) nr. 113 din 27-1-2017.
Proprietatea privata se prezinta de asemenea diferentiat pe tipuri de proprietate privata a statului
sau unitatilor administrativ teritoriale (judet, municipiu, oras, comuna), functie de proprietar
(administrator/ concesionar/ detinator,etc), pe baza actelor de dobandire (Inventar al Bunurilor
proprietate privata in cazul statului si unitatilor administrativ teritoriale (judet, municipiu, oras, comuna),
Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor” emise in conformitate cu HG nr.
834/1991 in cazul terenurilor detinute de societatile comerciale cu capital de stat, Titlurilor de
proprietate emise in conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991, Legii nr. 1/2000 si dupa caz, Legii
nr. 10/2001, respectiv pe baza Actelor/Contractelor de vanzare – cumparare, a Certificatelor de
mostenitor, Actelor de donatie, erc. incheiate intre persoane fizice si/sau persone juridice in conformitate
cu prevederile Codului Civil, in cazul persoanelor fizice si juridice.
Tot in categoria terenurilor proprietate privata intra si terenurile care au fost sau care urmeaza sa
fie concesionate de catre stat sau de unitatile administrativ teritoriale (judet, municipiu, oras, comuna)
prin Contracte de concesiune incheiate potrivit legii.
Proprietatea privata a orasului Murfatlar este inventariata si aprobata prin Hotarari de Consiliu
Local iar ultima inventariere a fost apropbata prin Hotararea Consiliului Local oras Murfatlar (H.C.L.)
nr. 71 din 26- 06-2018.
Prorietatea privata a persoanelor juridice si/sau fizic e a fost stabilita prin Actualizare PUG.
3.12.1.1. Properietatea publica din intravilanul UAT-ului (vezi orasului) Murfatlar
Proprietatea pubica se prezinta diferentiat pe tipuri de proprietate publica a statului sau unitatilor
administrativ
teritoriale
(judet,
municipiu,
oras,
comuna)
functie
de
proprietar
(administrator/concesionar/detinator,etc) in conformitate cu prevederile Legii 213 din 17 noiembrie
1998 privind „Bunurile proprietate publică”, cu modificarile si completarile ulterioare.
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Tot in categoria terenurilor proprietate publica intra si terenurile concesionate de stat sau de
catre unitatile administrativ teritoriale (judet, municipiu, oras, comuna) prin Contracte de concesiune
incheiate potrivit legii catre diferiti concesionari/detinatori in vederea administrarii/utilizari.
Propreietate publica a orasului Basarabi (actual Murfatlar) a fost stabilita prin HG 904 din 3002- 2002 privind „Atestarea domeniului public al judetului Constanta, precum si al municipilor,
oraselor si comunelor din judetul Constanta”, Anexa nr. 5 „Inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al orasului Bsasarabi (actual Murfatlar), modificat(a) si completat(a) prin mai multe
hotarari ulterioare incepand de la HG 1139/2006 pana la HG 435/2017, iar Anexa a fost actualizata prin
Hotararea Consiliului Local oras Murfatlar (H.C.L.) nr. 113 din 27- 11-2017.
1)- Lista ternurilor (obiectivelor) proprietate publica de interes national din teritoriul intravilan
al UAT Murfatlar (colorate cu mov 11 pe Plansa 5.1. Proprietatea asupra terenurilor – oras
Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc)
[Vezi Tabele la Cap.2.7.,Art 2.7.2., pct. 2.7.2.2. lit (IS), lit.(I),lit.(TE), lit.(S), lit.(Cr), lit.(Cf), lit.(Cn),
lit.(TR), paginile 70÷81 si Cap.3.7,Art.3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit.(DS), pag. 217]
Institutii si Servici pubilce (IS) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate publica de interes national:
- Politia oras Mulfatlar- Unitate a Ministrului Afacerilor Interne (M.A.I.), Murfatlar, str. Calea
Dobrogei nr. 1, Etaj II, in cladire comuna cu Sediul Primariei oras Murfatlar.
- Ocolul Silvic Basarabi (Murfatlar, cu intrare din DN 3 (str. Calea Dobrogei, nr 18),
- District de Drumuri, Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 126. (constuctia proprietate publica a
statului pe teren concesionat cu S=780 mp proprietate privata de interes local al orasului)
- District de Poduri, Murfatlar, Aleea Macului, nr. 3.
- Statia CFR Murfatlar, str. Calea Bucuresti nr. 3 (Monument istoric);
- SEDIU Administratie Port Basarabi, Murfatlar, str. Portului, nr. 24. cu Danele Portuare si
Acvatoriu Port.
Unitati Industrie Depozitare (I) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate publica de interes national:
- Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie (S.C.D.V.V.), Murfatlar,
str. Calea Bucuresti, nr. 2;
- Zona Libera Basarabi, Murfatlar, str. Ciocarliei, nr. 1. [In zona/incinta SC U.G. Basarabi si o
parte (Rampa de lansare cu o parte din Acvatoriu) din zona Port Basarabi].
Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan care functioneaza in spatii pe terenuri
proprietate publica de interes national:
- Statia de Transformare 110 kv Basarabi situata in Trup S7 aferent Siminoc.
Posturi de Transformare PTCZ 20/0,40kv in Cabina Zidita amplasate pe teren proprietate
publica a statului:
- Post de Transformare 20/0,40 kv PTCZ PTA Armata pe str G-ral Vasile Milea, nr. 6 (in
incinta Cazarmii 342- UM01775);
- Statie Hidrofor Statiune S.C.D.V.V.Murfatlar, Trup M 22, din oras Murfatlar, cu acces prin
DN 3 (str. Calea Bucuresti, nr. 2).
Unitati cu Destinatie Speciala (S)(DS) din intravilan care functioneaza in spatii pe terenuri
proprietate publica de interes national:
- Politia oras Mulfatlar- Unitate a Ministrului Afacerilor Interne (M.A.I.), Murfatlar, str. Calea
Dobrogei nr. 1, Etaj II, in cladire comuna cu Sediul Primariei oras Murfatlar.
- Cazarma 342 – UM 01775, Murfatlar, str. General Vasile Milea, nr. 2-6.
- Cazarma 3336 – Incinta I, Camin Garnizoana, Murfatlar, str. Nicolae Titulescu, nr. 2.
- Cazarma 3336 – Incinta II, Camin Garnizoana, Murfatlar, str. Nicolae Titulescu, nr. 2.
- Cazarma 3336 – Incinta III, Camin Garnizoana, Murfatlar, str. Nicolae Titulescu, nr. 2.

342

PRIMĂRIA ORAȘULUI MURFATLAR
Circulatia rutiera (Cr) din intravilan care functioneaza pe terenuri proprietate publica de
interes national:
- Drumul National DN3 partea din intravilan oras Murfatlar de la km 241+155 dr./stg. pana la
km 244+474 dr./stg.
- Drumul National DN22C partea din intravilan oras Murfatlar de la km 41+308 dr./
km 42+383 stg. pana la km 43+545 dr./stg.
Circulatia ferofviara (Cf) din intravilan care functioneaza pe terenuri proprietate publica de
interes national:
- Linia CF 800 (denumita si Magistrala CF) Bucuresti- Constanta, partea din intravilan oras
Murfatlar de la intrare si pana la iesire spre UAT Valullui Traian.
Circulatia navala (Cn) din intravilan care functioneaza pe terenuri proprietate publica de
interes national:
- Canalul Dunare Marea Neagra portiunea din intravilan oras Murfatlar.
- Drumul Tehnologic de cota ± 10,00 pentru acces la Canalul Dunare- Marea Neagra (C.D.M.N.),
amenajat pe ambele maluri ( drept si stang) din intravilanul orasului Murfatlar.
- Drumul Tehnologic de acces la Canalul Dunare- Marea Neagra (C.D.M.N.) de la limita DN3
(str Muzeului) pana la cota + 50,00 pe Dealul Tibisir.
- Drumul Tehnologic de acces la Drum Tehnologic de cota ± 10,00 a C.D.M.N., de la
limita DN3 pana la Drumul Tehnologic de cota ± 10,00.
- Drumul Tehnologic de acces la Drum Tehnologic de cota ± 10,00 a C.D.M.N., de la
limita strazii Ciocarliei pana la Drumul Tehnologic de cota ± 10,00.

Terenuri cu risc la inundare (TR)
- PARAUL VALEA SEACA (denumit si Canalul Pluvial Valea Seaca), Murfatlar , prin limita
de sud a intravilanului, de la Est, la intrare din UAT Valul lui Traian, pana la Vest, la varsare in
Deversorul de pe malul stang, Km 23+169 al C.D.M.N.
- Paraul VALEA SERPELEA, de la intrare in intravilan, limita cu Padurea Murfatlar- podul rutier
de pe DN3, prin portiunea amenajata/largita a Vaii, pana la Deversorul de pe malul drept,
Km 23+369 al C.D.M.N.
- Paraul VALEA SIMINOC, de la intrare, prin partea/coltul de Sud- Vest, in intravilanul
satului Siminoc pana la iesrire din intravilan prin Nord-Est, spre Barjul nr. 13.
2)- Lista terenurilor (obiectivelor) proprietate publica de interes judetean din teritoriul intravilan
al UAT Murfatlar (colorate cu rosu 7(putin mai deschis) pe Plansa 5.1. Proprietatea asupra
terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc)
[Vezi Tabele la Cap.2.7.,Art 2.7.2., pct. 2.7.2.2. lit (IS), pag. 70-71 si lit.(TE), pag. 77-79 si Cap.3.7,Art.3.7.2.,
pct.3.7.2.2., lit.(TE), pag. 216-217]
Institutii si Servici pubilce (IS) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate publica de interes judetean:
- Ansamblul Rupestru de la Basarabi (Murfatlar) , oras Murfatlar, Aleea Margaritarelor, nr.
16. (Monument Sit Arheologic)
Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan care functioneaza in spatii pe terenuri
proprietate publica de interes judetean:
- Sursa de apa Basarabi I a SC RAJA S.A., oras Murfatlar pe DN 22C (str. Calaea Bucuresti, FN)
- Sursa de apa Basarabi II a SC RAJA S.A., oras Murfatlar, Trup Izolat M 23 cu acces din str.
Pescarusului.
- Sursa de apa Basarabi II a SC RAJA S.A., oras Murfatlar, Trup Izolat M 24 cu acces din str.
Pescarusului.
- Sursa de apa Siminoc a SC RAJA S.A., oras Murfatlar, Trup Izolat M 23, str. Pescarusului, nr. 1.
- STATIE Pompare SP Murfatlar, pentru Pompare ape uzate, Murfatlar, str. Al.Ioan Cuza , nr. 4.
- STATIE Pompare SPAU ANL (denumita si SP1), pentru Pompare ape uzate, Murfatlar, str.
Fantanitei , FN (colt cu DN3).
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- STATIE Pompare SPAU 2, pentru Pompare ape uzate, Murfatlar, str. Ciocarliei , FN.
- STATIE Pompare SPAU 3, pentru Pompare ape uzate, Murfatlar, str. Credintei, FN.
- STATIE Pompare SPAU 4, pentru Pompare ape uzate, Murfatlar, str. Vasile Parvan, FN.
- STATIE Pompare SPAU 5, pentru Pompare ape uzate, Murfatlar, str. Duzilor , FN.
- Post de Transformare 20/0,40 kv PTCZ Ape uzate- pe str. Al Ioan Cuza, nr. 4.
- Rezervor Apa 150 mc, Siminoc, str. Prvighetoarei, nr. 3, cu suprafata de 1708,50 mp.
3)- Lista terenurilor (obiectivelor) proprietate publica de interes local din teritoriul intravilan al
UAT Murfatlar (colorata cu portocaliu 5 pe Plansa 5.1. Proprietatea asupra terenurilor – oras
Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc).
[Vezi Tabele la Cap.2.7.,Art 2.7.2., pct. 2.7.2.2. lit (IS), lit.(P), lit.(GC), lit.(TE), lit.(Cr), pag. 70÷80 si
Cap.3.7, Art.3.7.2., pct. 3.7.2.2.,lit.(IS), lit.(SP), lit.(TE), lit.(CR), pag. 214÷216]
Institutii si Servici pubilce (IS) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate publica de interes local:
- Sediul Primariei, al Consiliului Local al orasului si Sediul Politiei Locale,
str Calea Dobrogei nr. 1, Parter partial (cu intrarea principara prin Sud, Fatada catre Parc,
Intrarea secundara prin Vest, Fatada spre str. Mircea Eliade si intrarea de urgenta prin Nord,
fatada de la str. Nichita Stanescu), Etaj 1 si partial Etaj 2- Sediul Politiei Locale;
- Liceul Teoretic Murfatlar + Scoala Generala cu clasele I- VIII, str. Mihai Eminescu, nr.50;
- Sala de Sport anexa Liceul Teoretic Murfatlar + Scoala Generala cu clasele I- VIII, cu
intrare din str. G-ral Vasile Milea, FN;
- Scoala Generala „Adrian V. Radulescu” cu clasele I- VIII, str. Ion Creanga nr. 25;
- Sala de Sport anexa a Scoalii Generale „Adrian V. Radulescu” cu clasele I- VIII, cu
intrare din str. Salcamilor in incinta Scolii Generale cu adresa str. Ion Creanga nr. 25;
- Gradinita nr. 1 Murfatlar, aleea Lalelelor nr. 1 ( cu intrare prin capatul de Vest al
cladirii P+1E comuna in proportie de ½ (jumatate) cu Dispensarul uman propr. privata oras);
- Gradinita nr. 2 Murfatlar, Aleea Margaritarelor, nr. 16 (Monument istoric) ;
- Teren Gradinita prevazut pentru construire Gradinita cu program normal in Murfatlar,
Cartierul de Vest pe str. Mihail Sadoveanu, nr 8;
- Sediu Administrativ Siminoc, sat Siminoc, str. Murfatlar nr. 14 ;
- Scoala Generala Siminoc cu clasele I-VIII, sat Siminoc, str. Murfatlar nr. 10.
- Gradinita Siminoc, sat Siminoc, str Murfatlar, nr. 12;
- Camin Cultural Siminoc, sat Siminoc, str. Murfatlar, nr. 8;
- Centru National de Informare si Promovare Turistica (C.N.I.P.T.), Murfatlar str. Calea
Bucuresti nr. 3A, (3B).
- Teren Locuinte Sociale in suprafata de 2000 mp situat in orasul Murfatlar pe str. Ion Creanga nr 27.
- Terenul „Is”, propus proprietate publica de interes local, cu suprafata de 1847,58 mp din
total suprafata „Cartier rezidential” Trup alipit VATRA M1 Murfatlar prin preluare din
„PUZ- proiect nr. 20/2014 pentru introducere in intravilan Catrier rezidential si dotari”, teren
propus pentru constructi publice de interes local;
- Autogara Murfatlar, str. Calea Bucuresti nr. 5, pe teren in suprafata de 420 mp;
- Statie Terminus Murfatlar- Vest (Platforma betonata), str Calea Dobrogei, nr. 6A cu S=80mp;
- Litere Volumetrice MURFATLAR, cu acces din Drum tehnologic de cota + 50,00
(str. Muzeului), pe teren in suprafata de 420 mp.
Spatii Verzi Plantate, Agrement, Sport (P)(SP) din intravilan care functioneaza in spatii pe
terenuri proprietate publica de interes local:
- Stadionul/Baza Sportiva Murfatlar pe str. Mihai Eminescu, nr 62A ;
- Teren Sport (gazon sintetic), Murfatlar, Aleea Margaritarelor, FN.
- Parcul Public I Primarie, Murfatlar, (din fata Primariei), str. Calea Dobrogei, nr. 1;
- Parcul Public II (denumit si Parcul monument), Murfatlar, pe str. Calea Bucuresti, nr. 5b,
intre Autogara si intrarea la fosta bariera;
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- Parcul Public III (denumit si Parcul IAS), Murfatlar, pe Aleea Margaritarelor;
- Parcul Garii, Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 3_, din Spatele Cladiri Birouri miscare si
pana langa Amplasamentrul unde se construieste Centrul National de Informare si Promovare
Turistica (CNIPT);
- Parc din Cartier de Est (dintre Blocurile A3 si A4 la Vest, Blocul B9 la Est, Blocul A5 la
Nord si teren Spatii. Comercial e si capat aleea Liliacului la Sud;
- Scuar public B5-B6, Murfatlar, Aleea Nufarului, FN, (in zona dintre Blocurile B5 si B6).
- Scuar si Parc in Cartierul de Vest, Murfatlar, str. Calaea Dobrogei, F N (langa Deversor CDMN).
- Spatiu Verde Taluz fosta Groapa Gunoi inchisa in septembrie 2015, Murfatlar, intre strazile
Muzeului (Drum Tehnologic de acces la C.D.M.N.) si Prelungire Muzeului.
- Baza Sportiva (Stadionul) satului Siminoc, str. Murfatlar, nr.1A.
- Spatiu verde sat Siminoc, localitatea Siminoc, str. Murfatlar, FN, (situata pe coltul dintre
str.Cumpenei str. Murfatlar pana la Podul peste Valea Siminoc)
- Spatiu Verde, propus pentru proprietate publica de interes local in suprafata de 4131,89mp
in Cartier Rezidential, Trup alipit Vatra M1 Murfatlar, prin preluare din PUZ- proiect nr. 20/2014.
- Spatii Verzi si Plantate propus(e) pentru proprietate publica de interes local in suprafata
de 23765,22 mp, in Zona Parc Fotovoltaic si Ferme Agro-zootehnice, preluare din PUZ- pr.
nr. 23/2014, pe str. Fermelor, FN.
Locuri de joaca copii amenajate pe teren proprietate publica a orasului:
- Loc joaca Parc IAS, in Parcul IAS de pe Aleea Margaritarelor;
- Loc Joaca ANL, intre Blocurile ANL- „A’, „B”,
„C” si „D”din Cartierul de Vest, oras Murfatlar;
- Loc joaca, Camin Siminoc, in incinta Caminului Cultural din Siminoc, pe str. Murfatlar, nr. 8.
Unitati de Gospodarie Comunala (GC) din intravilan care functioneaza in spatii pe terenuri
proprietate publica de interes local:
- Depozit/Platforma gunoi neconform(a) inchisa in septembrie 2015 a orasului Murfatlar in
suprafata de (2,68ha) cu Taluzul aferent (in suprafata de 5,38 ha), str. Muzeului, FN;
- Cimitir Crestin oras Murfatlar, localitatea Murfatlar, str Calea Dobrogei, nr. 16 cu S=25000mp.
- Cimitir Crestin Extindere oras Murfatlar, localitatea Murfatlar, str. Portului, nr. 33.
- Cimitir Crestin sat Siminoc, pe str. Murfatlar, ( nr. (propus 1B);
- Cimitir Musulman oras Murfatlar, localitatea Murfatlar, str. Portului, nr. 31.
Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan care functioneaza in spatii pe terenuri
proprietate publica de interes local:
Posturi de Transformare PTCZ 20/0,40kv in Cabina Zidita amplasate pe teren proprietate
publica de interes local:
- Post de Transformare 20/0,40 kv PTCZ A2 (Bloc A2)- pe Aleea Liliacului, in suprafata de
circa 25 mp, realizat intre spatele Blocului A2, Sc. 1 si spatele Blocului B1, Sc. 4;
- Post de Transformare 20/0,40 kv PTCZ CT (fosta Centrala Termica 2)– pe Aleea Liliacului,
in suprafata de circa 30 mp, realizat alipit de fosta Centrala termica demolata si transformata in
Complex comercial P+ 2E;
- Post de Transformare 20/0,40 kv PTCZ A10 (Bloc A10)- pe str. Mihai Eminescu, in
suprafata de circa 25 mp, realizat alipit de latura de Est a Blocului A10;
- Post de Transformare 20/0,40 kv PTCZ IAS- pe Aleea Margaritarelor, in suprafata de circa
30 mp, realizat alipit de latura de Est a fostei Centrale termice care apartinea Blocurilor IAS;
- Post de Transformare 20/0,40 kv PTA ANL- pe str. Fantanitei , in suprafata de 115,80 mp.
- Post de Transformare 20/0,40 kv propus in zona Cartier Rezidential cu Dotari, conform
Actualizare PUG, pe suprafata de circa 16 mp.
Circulatia rutiera (Cr)(CR) din intravilan care functioneaza pe terenuri proprietate publica de
interes local:
- Drum Comunal DC 27, in itravilan Murfatlar, pe lungime de 0,533 km de la km 0+0,00 pana
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la Km 0+533;
- Drum Comunal DC 27, in intravilan Siminoc, pe lungime de 1,965 km de la km 3+414 pana
la Km 5+379;
Strazile interioare existente si propuse pentru trecerea in proprietatea publica locala din orasul
Murfatlar si satul Siminoc.
- Strazile interioare din oras Murfatlar sunt in numar de 69 +10 (vezi Tabel de la Cap. 2.,6.,
pag 53-55 si Cap. 3.6., pag. 200) cu lungime totala de 31,254 Km.
- Srazile propuse pentru trecerea in proprietatea publica a orasului Murfatlar, urmare a
alipirii/extinderii intravilanului VATRA”A” oras Murfatlar cu Trup alipit “Cartier Rezidential” ( vezi: str.
Diamantului 441 ml, str. Rubinului 300 ml, Str. Prelungirea Rubinului 180 ml, str. Opalului 302 ml, str. Coralului
170 ml si str. Cristalelor 330 ml, Aleea Perlei 87 ml, Aleea Safirului 86 ml), in lungime totala de 1896 ml.

- Srazile propuse pentru trecerea in proprietatea publica a orasului Murfatlar, urmare a
alipirii/extinderii intravilanului VATRA “A” oras Murfatlar cu Trup Izolat “U1”-“Parcul tehnologicfotovoltaic si Ferme agro-zootehnice (vezi: str. Prelungirea Muzeului 1012 ml si str. Fermelor 255 ml),
in lungime totala de 1267 ml.
- Strazile interioare din sat Siminoc sunt in numar de 35 + 1 (vezi Tabel de la Cap. 2.,6.,
pag. 55-56 si Cap. 3.6., pag. 201) cu lungime totala de 16,240 Km.
- Strada Artarului propusa pentru trecerea in proprietatea publica a orasului Murfatlar, sat
Siminoc, prin Actualizare PUG, din Trup alipit la VATRA ”A1” existenta Siminoc „Lotizari
Canadian”, in lungime de 472 ml.
Parcari publice amenajate pe teren proprietate publica a orasului:
- Parcare publica Primarie cu 35 locuri pe str. Nichita Stanescu in spate la Nord-ul Primariei.
- Parcare publica Politia oaras Murfatlar cu 14 locuri pe str. Nichita Stanescu in capatul de
Est al cladirii Politiei si Primariei oras Murfatlar.
- Parcare publica Stadion cu 16 locuri pe str. G-ral Vasile Milea langa Stadion oras Murfatlar;
- Parcare publica Sala de Sport cu 15 locuri pe str. G-ral Vasile Milea langa Sala de sport;
- Parcare publica Liliacului cu 21 locuri pe aleea Liliacului in capatul Blocului B2;
- Parcare Complex cu 10 locuri pe str. Mihail Kogalniceanu, intre Blocul A2, A3 si B1;
- Parcare oblica Dragusanu cu circa 30 locuri pe aleea Dragusanu in spatele Blocurilor B3 si
B4 si spatele Blocurilor A6,A7 si A8; Doua
- Parcari Gradinita + Dispensar oblice/inclinate cu 3 +3 locuri in fata Gradinitei nr. 1 si a
Dispensarului uman, pe aleea Lalelelor;
3.12.1.2. Properietatea privata din intravilanul UAT-ului (vezi orasului) Murfatlar
1)- Lista ternurilor (obiectivelor) proprietate privata de interes national din teritoriul intravilan
al UAT Murfatlar (colorata cu maro 22(mai inchis) pe Plansa 5.1. Proprietatea asupra terenurilor –
oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc)
[Vezi Tabel la Cap.2.7.,Art 2.7.2., pct. 2.7.2.2. lit.(ISM), pag. 71-72, lit.(H), pag. 81 si Cap.3.7,
Art.3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit.(ISM), pag. 214-215, lit.(TH), pag. 219-220]
Servici de interes general (ISM) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate privata a statului:
- Posta si Telekom (Sediu local), Murfatlar, str. Calea Bucuresti nr. 40, in cladire comuna
Sediul Primariei oras Murfatlar.
- Sediul local Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (ANIF) din Murfatlar, str Mihail
Kogalniceanu, nr. 31;
- Sediul CEC Bank- Agentia Murfatlar, Str Calea Dobrogei, nr 1, Parter partial (cu intrarea
prin Sud Fatada Parc).
- Releul C.D.M.N. din extravilan cu acces din DC 27 prin Drumul tehnologic de acces
proprietate publica a statului.
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Terenuri aflate permanent sub ape/Canale de irigatii (H)/(TH) din intravilan care
functioneaza in spatii/amenajari pe terenuri proprietate privata a statului:
- STATIE POMPARE BASARABI PADURE, Murfatlar, Trup Izolat M18, in suprafata de
13533 mp, cu acces din DN3 prin drum creat in Padurea Murfatlar.
- ADUCTIUNEA (Canalul 648) partial, Murfatlar, parte din Trup Izolat M18, in suprafata de
13533 mp, cu acces din DN3 prin drum creat in Padurea Murfatlar.
- STATIE POMPARE SISTEM VALEA SEACA, Murfatlar, str. Credintei, FN, langa peretele
de Sud al Deversorului de la Km 23+169 de pe malul stang al C.D.M.N.
- CANAL de IRIGATII SISTEM VALEA SEACA, Murfatlar, trece prin zona industriala a
orasului, cu acces din str. Industriala 1, str. Industriala 2 si str. Minerului pana la iesire spre Est,
in UAT Valul lui Traian.
- STATIE POMPARE S.P.P. nr. 2, Siminoc, Trup Izolat S8, cu acces din DC 27 prin drumurile
de exploatare nemodernizate.
- STATIE POMPARE S.P.P. nr. 8-9, Siminoc, Trup Izolat S8, cu acces din DC 27 prin
drumurile de exploatare nemodernizate.
2)- Lista ternurilor (obiectivelor) proprietate privata de interes judetean din teritoriul
intravilan al UAT Murfatlar (colorata cu maro 19(putin mai deschis) pe Plansa 5.1. Proprietatea
asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea terenurilor – sat Siminoc)
- Nu este cazul.

3)- Lista terenurilor (obiectivelor) proprietate privata de interes local din teritoriul intravilan al
UAT Murfatlar (colorata cu maro 20 (mai deschis) pe Plansa 5.1.Proprietatea asupra terenurilor –
oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc)
[Vezi Tabel la Cap.2.7.,Art 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (L), lit (IS), lit.(ISM), lit.(I), lit.(A), lit.(P), lit.(GC),
paginile 69÷77 si Cap.3.7,Art.3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit(L), lit.(ISM), lit.(ID), lit.(A), lit.(SP), lit.(GC),
lit.(TE), paginile 213÷217 si lit.(TN), pag. 220].
- LOCUINTELE COLECTIVE Tip A.N.L. din intravilan, constructii in proprietatea statului si
administrarea Consiliului Local si Primariei oras Murfatlar, repartizate cu chirie tinerilor in conditiile
legii, realizate pe terenurile propriuetatea privata a orasului pe diferite amplasamente (vezi: Cartier de
Vest, str. Fantanitei; Zona Stadion, str. G-ral Vasile Milea si ANL Cuza de pe str. Al Ioan Cuza) toate
din Zona Rezidentiala (de locuit), incluse in total suprafata in Tabelele de la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct.
2.7.2.2., lit. (L) , pag. 69 si Cap. 3.7., Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (L) , pag. 213-214 si in Bilantul de
suprafete Cap. Locuinte, pe fiecare localitate si pe total UAT.
Institutii si Servici pubilce (IS) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate privata de interes local:
- Club Casa Cultura Murfatlar, Aleea Margaritarelor, nr. 9A, pe teren in suprafata de 1943mp;
- Dispensarul uman din Murfatlar (Cabinete Individuale Medici de familie si Cabinet
Stomatologie), Aleea Lalelelor, nr. 1 (in cladirea P+ 1E, cu intrare pe Fatada principala de Sud)
- Centru de Sanatate de permanenta, str Calea Bucuresti, nr. 44, pe teren in suprafata de 220mp;
- Dispensar Veterinar din Murfatlar, aleea Lalelelor, nr. 1 (cu intrare separata pe la
Parter, prin Fatada de Est a cladirii P+ 1E, comuna cu Dispensarul Uman)
- Piata Centrala a orasului Murfatlar, str. Nicolae Titulescu, nr.21A pe suprafata de 852 mp;
- Biserica Crestina Ortodoxa „Sf. Nicolae”, Siminoc, str. Murfatlar, nr. 17, pe teren proprietate
privata a orasului concesionat Parohiei Siminoc in suprafata de 700 mp.
- Teren DISTRICT DRUMURI, Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 126 (DN 22C), concesionat
in suprafata de 780 mp.
Servici de interes general (ISM) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate privata de interes local:
- STATIE Benzinarie ROMPETROL, Murfatlar, str. Calea Bucuresti (DN3), FN, teren
concesionat in suprafata de 9520 mp.
- POASUL MURFATLAR, SC VLADOI SRL, Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 6, teren
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concesionat in suprafata de 1321,40 mp.
- DEEPOZIT MATERIALE de CONSTRUCTII SC MAX SRL, Murfatlar, str. Calea
Bucuresti, nr. 116-124, 5 loturi concesionate in suprafata totala de 1147,50 mp.
- SPATIU COMERCIAL SC TICU SRL, Murfatlar, str. Calea Bucurersti, nr. 17 A, teren
concesionat in suprafata de 150,30 mp.
- SPATIU COMERCIAL SC CLAUDIA REN SRL SRL, Murfatlar, str. Calea Bucurersti, FN,
teren concesionat in suprafata de 243,0 mp.
- SPATIU COMERCIAL SC MARIN COSTI&ELLA SRL, Murfatlar, str. Calea Bucurersti,
FN, teren concesionat in suprafata de 333,0 mp.
- SPATII COMERCIALE LILIACULUI, Murfatlar, Aleea Liliacului, FN, teren concesionat in
suprafata de 252 mp.
Unitati Industrie Depozitare (I)/(ID) din intravilan care functioneaza/ propuse in spatii/pe
terenuri proprietate privata de interes local:
- STATIE SORTARE SC DUNAV SHIPING, Murfatlar, str. Pescarulsului, nr. 2, pe teren
concesionat in suprafata de 7000 mp.
- FABRICA PLASE SUDATE INCEPUTA SI NEFINALIZATA preluata de un alt investitor
si propusa prin PUZ pentru modificare destinatie in ATELIER TAMPLARIE, pe teren
concesionat in suprafata de 10057,87 mp.
- STATIE SORTARE Agregate Minerale, Murfatlar, str. Minerului, FN, teren concesionat in
suprafata de 11718 mp.
- FABRICA DE PAINE + PARCARE- SC DUO T-H SRL, Murfatlar, str Minerului, nr. 2B,
teren concesionat in suprafata totala de 12787,76 mp, din care 4373,56 mp pentru Parcare.
- Teren PRODUCTIE /DEPOZITARE, Murfatlar, str. Minerului, FN, teren propus pentru
concesionare in suprafata de 6227,69 mp.
- DEPOZIT MATERIALE de CONSTRUCTII, SC MAX SRL, Murfatlar, str. Minerului,
FN, teren concesionat in suprafata de 3066,05 mp.
- DEPOZIT MATERIALE/SCULE, UNELTE, SC DUO T-H SRL, Murfatlar, str. Minerului,
FN, teren concesionat in suprafata de 9825,25 mp.
- STATIE SORTARE Agregate Minerale, Murfatlar, str. Minerului, FN, teren concesionat in
suprafata de 19440 mp.
-TEREN OBIECTIVE INDUSTRIALE, Siminoc, Trup Izolat S4, cu acces din DC 27
(str. Murfatlar), teren propus pentru concesionare/vanzare in suprafata de 40327 mp, ramasi din
suparafa totala de 46327 mp dupa ce au vost vanduti 6000 mp catre SC Bloksan SRL pentru
Fabrica de Caramida.
- PARC Tehnologic- FOTOVOLTAIC, Murfatlar, str. Prelungirea Muzeului, FN, teren propus
pentru concesionare in suprafata de 78000 mp.
- DOTARI si UTILITATI Publice, Murfatlar, cu acces din str. Prelungirea Muzeului, FN, pe
teren propus pentru concesionare in suprafata de 8003 mp, respectiv cu acces din str. Muzeului,
FN, pe teren propus pentru concesionare in suprafata de 2903 mp.
Unitati Agricole (A) din intravilan care functioneaza/propuse in spatii/pe terenuri proprietate
privata de interes local:
- FERMA LOT 1, Murfatlar, Trup alipit la intravilan VATRA M1 oras Murfatlar cu Parc
Fotovoltaic si Ferme Agro-zootehnice , str. Prel. Muzeului, FN, teren in suprafata de 5432 mp.
- FERMA LOT 3, Murfatlar, Trup alipit la intravilan VATRA M1 oras Murfatlar cu Parc
Fotovoltaic si Ferme Agro-zootehnice , str. Fermelor, FN, teren in nsuprafata de 5345 mp.
- FERMA LOT 4, Murfatlar, Trup alipit la intravilan VATRA M1 oras Murfatlar cu Parc
Fotovoltaic si Ferme Agro-zootehnice , str. Fermelor, FN, teren in nsuprafata de 11218 mp.
- FERME AGRICOLE, Siminoc, Trup Izolat S2, cu acces din str. Valea Mare, in suprafata de
67500 mp, parte din suprafata totala de 100000 mp aferenta Trupului, diferenta de 32500 mp
fiind proprietate privata a persoanelor fizice si juridice.
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- FOSTE BAZINE DEJECTIE dezafectate, Siminoc, Trup Izolat S6 in suprafata de 61902 mp,
cu acces din DC 27 prin drumuri de exploatare.
Spatii VerziPlantate, Agrement, Sport (P)/(SP) din intravilan care functioneaza in spatii pe
terenuri proprietate privata de interes local:
SPATIU VERDE langa CRAMA Murfatlar, oras Murfatlar, str. Murfatlar, FN, in suprafata de
3805 mp.
Locuri de joaca copii amenajate pe teren proprietate privata a orasului:
- Loc joaca in Parc Liliacului, pe aleea Liliacului in Parcul amenajat intre Blocurile A3, A4,
A5 si B9; si
- Loc joaca Bloc Creta, pe aleea Narciselor in capatul de Vest al Blocului Creta, colt cu strada
Al. Ioan Cuza;
Gospodarie Comunala (GC) din intravilan care functioneaza/propuse in spatii/pe terenuri
proprietate privata de interes local:
- Sediu Gospodarie Comunala oras Murfatlar, Aleea Macului nr. 16.
- Extindere CIMITIR propunere pentru studiere prin PUZ, Murfatlar, cu acces din str.
Murfatlar, FN, pe terenul in suprafata de circa 10000 mp situat la limita de Nord-Est a
intravilanului orasului Murfatlar.
Constructii Tehnico Edilitare (TE) din intravilan care functioneaza/propuse in spatii/pe
terenuri proprietate privata de interes local:
- STATIE POMPARE APE UZATE, propusa in zona Parc Fotovoltaic si Ferme Agrozootehnice, conform Actualizare PUG, Murfatlar, str. Prel. Muzeului, FN, pe suprafata de circa 120mp.
- POST TRANSFORMARE 20/0,40 kv, propus in zona Parc Fotovoltaic si Ferme Agrozootehnice, conform Actualizare PUG, Murfatlar, str. Prel. Muzeului, FN, pe suprafata de circa 30 mp.
Terenuri Neproductive (TN) din intravilan care sunt proprietate privata de interes local:
- TEREN NEPRODUCTIV propunere, (fosta Organizare de santier a C.D.M.N.), Murfatlar,
cu acces din DN3 (str. Calea Dobrogei), pentru URBANIZARE PARC MUZEAL.
4)- Lista terenurilor (obiectivelor) proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice din
teritoriul intravilan al UAT Murfatlar
4.1.- Lista terenurilor (obiectivelor) proprietate privata a persoanelor juridice din teritoriul
intravilan al UAT Murfatlar (colorata cu galben 3 pe Plansa 5.1. Proprietatea asupra terenurilor –
oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc)
[Vezi Tabel la Cap.2.7.,Art 2.7.2., pct. 2.7.2.2. lit.(IS), lit.(ISM),lit.(I), lit.(A), lit(TE), lit.(Cf), pag. 70÷81
si Cap.3.7, Art.3.7.2., pct. 3.7.2.2.,lit.(IS), lit.(ISM), lit.(ID), lit.(A), lit.(SP), pag. 214÷216]
Institutii si Servicii pubilce (IS) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate privata a persoanelor juridice:
- Serviciul Impozite si taxe locale + Serviciul SPCLEP (Evidenta persoanelor) din cadrul
Primariei oras Murfatlar care functioneaza intr-un spatiu inchiriat proprietate privata persoane
juridice la Parterul Blocului BA5, si BA2, pe str. Calea Bucuresti, nr.13 si nr. 15;
- Biserica Crestina Ortodoxa „Nasterea Maici Domnului”, Murfatlar, str. Credintei, nr. 9.
- Biserica Crestina Ortodoxa „Sf. Imparati Constantin si Elena”, Murfatlar, Aleea Zambilelor, nr.13.
- Biserica Crestina Penticostala „Maranata”, Murfatlar, Aleea Lalelelor, nr. 6.
- Biserica Crestina Baptista, Murfatlar, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 3B.
- Biserica Martorii lui Iehova, Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 34.
- Geamia Musulmana, Murfatlar, str. Credintei, nr. 1A.
- Manastirea Sf. Teotim, Murfatlar, str. Muzeului (Drum Tehnologic de acces la C.D.M.N. la
cota + 50,00 pe Dealul Tibisir), FN.
Servicii de interes general (ISM) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate privata a persoanelor juridice:
Sedii/Birouri
- SEDIU Birouri SC VITIVINICOLA SA pentru SC RAJA SA si MOTOROLA, Murfatlar, str.
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Calea Bucuresti, nr. 19.
Spatii comert si servicii
- SUPERMARKET SC COMOSIL, Murfatlar, str. Calaea Bucuresti, nr. 7.
- SPATII SERVICII COMOSIL, Murfatlar, str. Calea Bucuresti. Nr. 52.
- RESTAURANT RUSTIC (Neon) CONSUM COOP, Murfatlar, str. Mihai Eminescu , nr. 1.
- BRUTARIE CONSUMCOOP Murfatlar (Cladire dezafectata), Murfatlar, Aleea Macului, nr.
16, teren/curte proprietate privata a orasului, comun(a) cu Serv. de Gospodarie comunala.
- SPATII SERVICII Consum Coop Murfatlar, str. Calea Bucuresti nr. 38.
- SPATII SERVICII Consumcoop, Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 42, Cladire P+1E in care
functioneaza la etaj Spatiu comercial cu Discoteca, la parter Farmacie, si Notariat (vezi in continuare)
- NOTARIAT Public functioneaza in spatiu inchiriat la Parterul unei cladiri apartinand
CONSUMCOOOP Murfatlar, pe str. Calea Bucuresti, nr. 42;
- COMPLEX SPATII la Parter Bloc A2 , diferiti proprietari, Murfatlar, str. Mihail Kogalniceanu, 28.
- SPATII COMERCIALE si SERVICII la Parterul Blocurilor C4, C5 si C6 din Zona
Centrala, str. Mircea Eliade, numerele 1 si 2, respectiv Calea Bucuresti nr. 54.
- SPATII COMERCIALE la Parter Bloc BA 5, Mur5fatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 13.
- SECTIE REPANSAT SC CONASTRA, dezafectata, Murfatlar, Aleea Macului nr. 1.
- PUNCT TURISTIC Murfatlar, Trup Izolat M4, cu acces din DN 22 C.
- MAGAZIN MIXT CONSUM COOP, Siminoc, str. Fantanitei, nr. 22.
- SPATIU COMERCIAL VLADOI, Siminoc, str. Murfatlar, nr. 14A.
- DEPOZIT CARBURANT propus in LOTIZARI CANADIAN, Siminoc, str. Artarului, FN.
- PENSIUNE propusa in LOTIZARI CANADIAN, Siminoc, str. Artarului, FN.
- AGROPENSIUNE SC AGROFAGARAS, propusa in Siminoc, str Apusului colt cu DC 27, FN.
Farmacii private
- Farmacie in spatiu privat de la Parterul Blocului A2, Sc . 2, Fatada
de Vest, pe str. Mihail Kogalniceanu, nr. 28;
- Farmacie in spatiu inchiriat de la CONSUM COOOP Murfatlar la Parterul Blocului C 5, Sc.A,
Fatada de Sud, pe Calea Bucuresti, nr. 54;
- Farmacie in spatiu inchiriat de la CONSUM COOOP Murfatlar la Parterul Blocului C 6, Sc B,
Fatada de Sud, str. Mircea Eliade, nr. 1;
- Farmacie in spatiu inchiriat la Parter apartinand CONSUM COOOP Murfatlar, pe str. Calea
Bucuresti, nr. 42;
Institutii Financiar/ Bancare
- Banca Raifaisen – agentia Murfatlar, functioneaza intr-un spatiu inchiriat de la un proprietar
privat la parterul Blocului BA 5, Sc. B, Fatada de Nord, pe str. Calea Bucuresti, nr. 13;
- Agentia LOTO, Murfatlar, la parter Bloc BA5, str Calea Bucuresti, nr. 13.
Unitati Industrie Depozitare (I)/(ID) din intravilan care functioneaza/ propuse in spatii/pe
terenuri proprietate privata a persoanelor juridice:
- SEDIU CRAMA Murfatlar SC Murfatlar Romania, Murfatlar, str. Murfatlar, nr. 1.
- SECTOR MECANIZARE SC Murfatlar Romania, Murfatlar, str. Salcamilor, nr. FN.
- RAMPA CF DEPOZIT, partial dezafectata, SC Murfatlar Romania, Murfatlar, str.
Feroviarului, nr.1.
- ATELIER + DEPOZITE + SC U.G. Basarabi, Murfatlar, str. Ciocarliei, nr. 1.
- COLOANA AUTO SC TAS SRL, Murfatlar, str. Ciocarliei, FN.
- DEPOZIT CARBURANTI SC TAS SRL (dezafectat/nefunctional), Murfatlar, str. Ciocarliei, FN.
- ATELIER SC MULTITRADE (dezafectat/nefunctional), Murfatlar, str. Pescarulsului, nr. 2.
- INSTALATIE DE PREPARARE CRETA (FABRICA de CRETA)- SC TEMPO INVEST
SRL, Murfatlar, str. Credintei , nr. 13.
- CLADIRE BIROURI SC EUROSANTIS SRL, Murfatlar, str. Minerului, nr. 1.
- STATIE BETOANE SC EUROSANTIS SRL, Murfatlar, str. Minerului, nr. 3.
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- COLOANA AUTO SC EUROSANTIS SRL, Murfatlar, str. Minerului, nr.26.
- REMIZA (fosta pentru Locomotive, dezafectata), Murfatlar, str. Minerului, nr. 4.
- MAGAZIE (din PIATRA, utilizata partial pentru DEPOZIT MATERIALE), Murfatlar, str.
Minerului, nr. 10.
- MAGAZIE (din PIATRA dezafectata, neutilizata), Murfatlar, str. Minerului, nr. 18.
- STATIA PILOT SC DOBROMIN SA (fosta anexa a Fabricii de Creta, dezafectata,
nefunctionala), Murfatlar, str. Minerului, nr. 20.
- TERENURI/SPATII (ID) apartinand SC U.G. Basarabi S.A.(vezi fost Depzit Fier Vechi,
Coloana Auto, Atelier Reparatii, Parcare, etc.) dezafectate, nefunctionale sau partial
functionale, care pot fi identificate in Tabelul de la Cap.2.7.,Art 2.7.2., pct. 2.7.2.2. lit.(I), pg.73-74,
- FABRICA DE CARAMIDA SC BLOKSAN SRL, Siminoc, Trup Izolat S4, functioneaza pe
6000 mp proprietate privata persoane fizice, cumparat din terenul in suprafata totala de
46.327mp pentru activitati industriale.
- FABRICA NUTRETURI/ ABATOR PASARI propusa, Siminoc, Trup Izolat S3, propus
conform PUZ- proiect nr. 20/2006 sa functioneze pe suprafata de 16782,50, reprezentand circa
½ din suprafata Trupului izolat.
Unitati Agricole (A) din intravilan care functioneaza/propuse in spatii/pe terenuri proprietate
privata a persoanelor juridice:
- FERMA 3 + ANEXA FERMA 3 ale C.S.I.G. + GEMARCO SRL, Murfatlar, Trup M2 +
TrupM3, cu aces din DN 22C prin drum de exploatare modernizat (betonat/asfaltat).
- FERMA 4 + SECTOR MECANIC FERMA 4 ale C.S.I.G.+GEMARCO SRL, Murfatlar,
Trup M5+ Trup M6, cu aces din DN 22C prin drum de exploatare modernizat (betonat/asfaltat).
- FERMELE 1-2+ ANEXA FERMA 1 ale C.S.I.G. + GEMARCO SRL, Murfatlar, Trup M7 +
Trup M8, cu aces din DN 22C prin Str. Murfatlar si drum de exploatare modernizat (betonat).
- FERMELE 5-6 LOT 1 + FERMELE 5-6 LOT 2 ale C.S.I.G. + GEMARCO SRL, Murfatlar,
Trup M9+ Trup M10, cu aces din DC 27 (str. Portului) prin drumul Tehnologic de acces la
CDMN- Portul Basarabi si Drum de exploatare modernizat (betonat/asfaltat).
- FERMA 1 CRAMA VECHE, Murfatlar, Trup Izolat M 11, cu acces din DN3 (str. Clea
Bucuresti) prin drumul de exploatare.
- PUNCT AMARASCU, Murfatlar, Trup Izolat M 12, cu acces din DN3 (str. Clea Bucuresti)
prin drumul de exploatare.
- FERMA 2, Murfatlar Romania, Murfatlar, Trup Izolat M 13, cu acces din str. Minerului prin
drumul de exploatare.
- FERMA 3 SCDVV, Murfatlar, Trup Izolat M 14, cu acces din DN22C prin drumuri de exploatare.
- FERMA 4 SC Murfatlar Romania, Murfatlar, Trup Izolat M 15, cu acces din DN 3 si str.
Muzeului prin Drumul Tehnologic (de cota + 50,00) de acces la C.D.M.N. si prin drumul de
exploatare.
- FERMA 5 SC Murfatlar Romania (fosta Ferma 5-6 SCDVV), Murfatlar, cu acces din DN3 si
str. Muzeului nr. 2, prin Drumul Tehnologic (de cota + 50,00) de acces la C.D.M.N.
- FAZANERIE , Murfatlar, Trup M17 in Padurea Murfatlar, cu acces din DC 27 prin drum de
Exploatare existent intre terenul agricol si Padure.
- SEDIU FERMA SC GREMLIN, intravilan Vatra Siminoc, str. Mecanizatorului, FN.
- UNITATI AGRICOLE SC AGROFAGARAS, Siminoc str. Apusului, FN. In suprafata de 5571 mp.
- OBIECTIVE AGRICOLE SC VIE-VIN SA(ultimul detinator cunoscut) (Foste Grajduri/
Padocuri dezafectate), Siminoc, cu acces din DC 27 (str. Murfatlar, nr. 2), parte in suprafata de
25097 mp din suprafata totala de 77100 mp (7,71 Ha) a Trupului Izolat S4, aferent Siminoc.
- FERMA AVICOLA CANADIAN propusa, Siminoc, Trup Izolat S3, cu acces din DN3 prin
drum de exploatare existent intre terenurile agricole si Padurea Murfatlar, conform PUZproiect nr. 20/2006 sa functioneze pe suprafata de 16782,50, reprezentand circa ½ din
suprafata Trupului izolat S3.
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Spatii VerziPlantate, Agrement, Sport P/(SP) din intravilan care functioneaza in spatii/pe
terenuri proprietate privata a persoanelor juridice:
- SPATII VERZI propuse in LOTIZARI CANADIAN, Siminoc, Trup alipit „Lotizari
Canadian”, str. Artarului, FN, pe teren proprietate privata a persoanelor juridice, asimilat
public deoarece urmeaza sa functioneze in spatiu servicii publice ( Benzinarie si Pensiune).
Constructii Tehnico- Edilitare (TE) din intravilan care functioneaza in spatii pe terenuri
Proprietate privata a persoanelor juridice:
- HIDROFOR CRAMA, Murfatlar, Trup Izolat M21, cu acces din str. Murfatlar, deserveste
Crama Murfatlar.
Circulatia ferofviara (Cf) din intravilan care functioneaza pe terenuri proprietate privata a
persoanelor juridice:
- Linia CF Industriala a SC TEMPO INVEST SRL, in Zona Industriala a orasului (cu acces
din strada Minerului).
4.2.- Lista terenurilor (obiectivelor) proprietate privata a persoanelor fizice din teritoriul
intravilan al UAT Murfatlar (colorata cu galben 3 pe Plansa 5.1. Proprietatea asupra terenurilor –
oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc)
[Vezi Tabel la Cap.2.7.,Art 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (L), lit.(ISM), lit.(A), pag. 69÷76 si Cap.3.7,
Art.3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit.(L), lit.(ISM), lit.(A), pag. 213÷215]
- LOCUINTELE INDIVIDUALE si COLECTIVE din intravilan, in proprietatea persoanelor
fizice din Zona Rezidentiala (de locuit) a orasului Murfatlar si satului Siminoc, inclusiv din Trupurile
Izolate si Zonele improprii locuirii dar in care functioneaza locuinte, aferente celor doua localitati,
prezentata ca total suprafata in Tabelele de la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2., lit. (L) , pag. 69 si Cap.3.7.,
Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit. (L), pag.213 si in Bilantul de suprafete pe fiecare localitate si pe total UAT.
Servici de interes general (ISM) din intravilan care functioneaza in spatii situate pe terenuri
proprietate privata a persoanelor fizice:
- SPATIU COMERCIAL Dumitru C, Murfatlar, str. Calea Bucuresti, nr. 60.
- ATELIER Tamplarie, Murfatlar, str. Matei Corvin, nr. 4.
- POPAS TURISTIC FANTANITA, Murfatlar, Trup Izolat M 19 cu acces din DN3, (str. Calea
Dobrogei).
Unitati Agricole (A) din intravilan care functioneaza/propuse in spatii/pe terenuri proprietate
privata a persoanelor fizice:
- Ferma LOT 2 OMER MEMUR, Murfatlar, Trup alipit la intravilan VATRA M1 oras
Murfatlar cu „Parc Fotovoltaic si Ferme Agro-zootehnice” , str. Prelungirea Muzeului, FN.,
teren in suprafata de 20231 mp.
- Ferma GEGIU, Murfatlar, Trup Izolat M27 in suprafata totala de 9745 mp, propus in
intravilan oras Murfatlar cu acces din DN3 prin intermediul unui Drum de exploatare.
- UNITATI AGRICOLE IONESCU ILIE, Siminoc str. Apusului, FN. In suprafata de 4550 mp.
- UNITATI AGRICOLE ILINCA VALERIU, Siminoc str. Apusului, FN. In suprafata de 1453,5 mp
- Ferma DUMITRESCU, Siminoc, Trup alipit VATRA S1 intravilan sat Siminoc, cu acces
direct din str. Agricultorului, are functiunea (A), comuna cu functiunea de locuire (L).
- FERME AGRICOLE PROPRIETARi PRIVATi, Siminoc, Trup Izolat S2, cu acces din str.
Valea Mare, in suprafata de 32500 mp, parte din suprafata totala de 100000 mp, diferenta de
67500 mp fiind proprietate privata de interes local.
- FERMA BRANESCU, Siminoc, Trup Izolzt S 11, cu acces din DC 27 prin intermediul unui
drum de exploatare.
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3.12.2. Identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan conform Legii:
Se face prin culoare dupa cum urmeaza:
3.12.2.1. Proprietatea publica a terenurilor din intravilan UAT Murfatlar.
1)- Terenuri proprietate publică de interes naţional; marcate cu culoare mov 11 pe Plansa 5.1.
Proprietatea asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor –
sat Siminoc.
Terenuri proprietate publică de interes naţional sunt: Autostrada A2, Drumurile nationaleDN3,
DN22C ,,Magistrala CFR Bucuresti-Constanta (doar liniile principale), Canalul Dunare Marea Neagra
(C.D.M.N.) Cu Portul Basarabi si Acvatoriu, Zona Libera Basarabi (fara terenurile ramase SC UG SA,
Terenurile cu destinatie speciala (TDS)ale M.Ap.N., Padurea Murfatla, Sediul Statiunii SCVV Murfatlar
si terenurile aferente, etc.
2)- Terenuri proprietate publică de interes judeţean; marcate cu culoare rosu 7 pe Plansa 5.1.
Proprietatea asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor –
sat Siminoc.
Terenuri proprietate publică de interes judeţean, sunt: Drumul Judetean DJ 381, Monumentul
istoric „Ansamblu Rupestru de la Basarabi, si constructiile edilitare: Sursele de apa, Statiile de Pompare
si Rezervoarele de inmagazinare ale SC RAJA SA, etc.
3)-Terenuri proprietate publică de interes local; marcate cu culoare portocaliu 5 pe Plansa 5.1.
Proprietatea asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor –
sat Siminoc.
Terenuri proprietate publică de interes local, sunt: Drumul comunal DC 27, Drumurile/strazile,
Aleile din intravilan, Parcarile publice, Platformele de depozitare temporara a gunoiului menajer
inclusiv Depozitul neconform de deseuri menajere inchis/propus pentru inchidere, Parcurile publice,
spatiile verzi publice, incintele/curtile (cu cladiri cu tot) apatinand institutiilor publice (Primaria, Scolile,
Gradinitele,, dispensarele, Centrul de sanatate, etc), Stadioanele, Salile de sport, Caminele Culturale,
Clubul, etc.
3.12.2.2. Proprietatea privata a terenurilor din intravilan UAT Murfatlar.
1)- Terenuri proprietate privata de interes naţional; marcate cu culoare maro 22 pe Plansa 5.1.
Proprietatea asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor –
sat Siminoc.
Terenuri proprietate privata de interes naţional sunt: Terenuri proprietate privată (ale statului)
de interes naţional; Sistemele de irigatii (cu Statii de pompare de irigatii cu Canale si conducte cu tot),
unele din terenurile aferente Liniei (magistralei) CF 800 Bucuresti- Constanta.
2)- Terenuri proprietate privata de interes judetean; marcate cu culoare maro 19 pe Plansa 5.1.
Proprietatea asupra terenurilor– oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor- sat Siminoc.
Terenuri proprietate privata de interes judetean sunt: Terenuri proprietate privată (ale unităţilor
administrativ – teritoriale) de interes judeţean;
3)- Terenuri proprietate privata de interes local; marcate cu culoare maro 20 pe Plansa 5.1.
Proprietatea asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor –
sat Siminoc.
Terenuri proprietate privata de interes local sunt: Toate terenurile concesionate in Lotizari
pentru locuinte si in Zona industriala pentru obiective industriale inclusiv cele 13,4 ha din totalul de
16Ha studiate prin PUZ pentru Parc Fotofoltaic si Ferme agro-zootehnice care urmeaza sa fie
concesionate/vandute, o parte din terenurile propuse pentru introducele in intravilan pentru Cartier
locuinte in Sola A 107, Terenurile din fata Monumentului istoric„Ansamblu Rupestru de la Basarabi,
Terenurile de pe versantul Dealului Tibisir propus pentru RESTRUCTURARE URBANA- PARC
MUZEAL, alte terenuri libere din intravilan, de interes loca (care apartin orasului) si nu au fost
nominalizate la terenuri proprietate publica de interes local.
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4)- Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice; marcate cu culoare galben 3 pe Plansa
5.1. Proprietatea asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2. Proprietatea asupra terenurilor
– sat Siminoc.
Terenuri proprietate privata a persoanelor juridice, sunt: Terenurile proprietatea societatilor
comerciale/ agentilor economici sau Asociatilor agricole folosite pentru unitati comerciale, unitati pentru
prestari servicii, unitati industrie/depozitare, unitati agricole, etc.
Terenuri proprietate privata a persoanelor fizicee, sunt: Terenurile proprietatea persoanelor
fizice folosite/ocupate cu locuinte individuale si colective, spatii comerciale si de prestari servicii, etc.
3.12.3. Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea realizării noilor
obiective de utilitate publică:
1)- Terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public al orasului: marcate cu hasura din linii
subtiri oblice dreapta pe Plansa 5.1. Proprietatea asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa
5.2. Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc.
Din categoria acestor terenuri intra strazile/drumurile din „Cartierul Rezidential cu Dotari”, din
„Parcul Tehnologic- fotovoltaic si Fermele Agro-zootehnice” si str. Artarului din „Lotizari Canadian”,
spatile verzi si plantate inregistrate ca terenuri proprietate privata de interes local propuse pentru trecerea
in proprietatea publica de interes local.
- Srazile propuse pentru trecerea in proprietatea publica a orasului Murfatlar, urmare a alipirii/
extinderii intravilanului VATRA”A” existenta Murfatlar cu “Cartier Rezidential” ( vezi: str. Diamantului
441 ml, str. Rubinului 300 ml, Str. Prelungirea Rubinului 180 ml, str. Opalului 302 ml, str. Coralului 170 ml si
str. Cristalelor 330 ml, Aleea Perlei 87 ml, Aleea Safirului 86 ml), in lungime totala de 1896ml.

- Srazile propuse pentru trecerea in proprietatea publica a orasului Murfatlar, urmare a alipirii/
extinderii intravilanului VATRA ”A” existenta Murfatlar cu Trup Izolat ”U1”-“Parc tehnologicfotovoltaic si Ferme agro-zootehnice (vezi: str. Prelungirea Muzeului 1012 ml si str. Fermelor 255 ml), in
lungime totala de 1267 ml.
- Strada Artarului propusa pentru trecerea in proprietatea publica a orasului Murfatlar, sat
Siminoc, urmare a alipirii/extinderii VATRA „A1” existenta sat Siminoc cu „Lotizari
Canadian”, in lungime de 472 ml.
- Spatiu Verde, propus pentru proprietate publica de interes local in suprafata de 3929,76mp
in Cartier Rezidential, Trup alipit Vatra M1 Murfatlar, prin preluare din PUZ- proiect nr. 20/2014.
- Spatii Verzi si Plantate propus(e) pentru proprietate publica de interes local in suprafata
de 26405,80 mp, in Zona Parc Fotovoltaic si Ferme Agro-zootehnice, preluare din PUZ- pr.
nr. 23/2014, pe str. Fermelor, FN.
2)- Terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul privat al orasului: marcate cu hasura caroiaj
oblic din linii subtiri.
Nu este cazul.
3)- Terenuri aflate în domeniul privat, destinate concesionării: marcate cu hasura din linii subtiri
orizontale pe Plansa 5.1. Proprietatea asupra terenurilor – oras Murfatlar, respectiv Plansa 5.2.
Proprietatea asupra terenurilor – sat Siminoc.
- Doin categoria acestor terenuri intra toate terenurile concesionate pentru: locuinte, Institutii si
servicii publice, Servicii comerciale si de prestari, Unitati industrie/depozitare, unitati agricole, etc.
4)- Terenuri aflate în domeniul privat, destinate schimbului: marcate cu hasura caroiaj vertical si
orizontal (patratele) din linii subtiri. Nu este cazul.
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3.12.4. Tabelul cu obiective de utilitate publică;
[Vezi Tabel la Cap. 2.7., Art. 2.7.2., pct. 2.7.2.2. lit (IS), lit.(ISM), lit.(I), lit.(P), lit.(GC), lit.(Cr), lit.(Cf),
lit(Cn), pag. 70÷81 si Cap. 3.7, Art. 3.7.2., pct. 3.7.2.2., lit.(IS), lit.(ISM), lit.(SP), lit.(GC), lit.(CR),
pag.214÷218]
DOMENII
SEVICII PUBLICE
 Primaria si Consiliul Local al orasului Murfatlar
 Politia oras Mulfatlar- Unitate a Ministrului Afacerilor
Interne (M.A.I.)
 Sediu administrativ Siminoc
 Centru national de informare si promovare turistica
 Agentia Nationala de Imbunatatiri Funciare (A.N.I.F.)
(Sediu local )
 Ocolul Silvic Basarabi (Murfatlar)
 CEC Bank Agentia Murfatlar
 Posta si Telekom (Sediu local)
 Serviciu de impozite si taxe Primaria Murfatlar
 Notar public
 Banca Raiffaisen Agentia Murfatlar
INVATAMANT
 Liceul Teoretic Murfatlar
 Scoala generala
 Scoala generala „Adrian V.Radulescu”
 Scoala generala Siminoc
 Gradinita nr 1 Murfatlar
 Gradinita nr.2 Murfatlar (Monument Conac Kogalniceanu)
 Gradinita Siminoc
CULTURA
 Ansamblul Rupestru de la Basarabi (Murfatlar)
 Conacul Kogalniceanu, azi Gradinita
 Ansmblul Gara Murfatlar
 Club Casa de Cultura Murfatlar
 Camin Cultural Siminoc
SANATATE
 Dispensarul uman Murfatlar
 Centru de sanatate
 Dispensar Veterinar Murfatlar
 Farmacii private
CULTE
 Biserica Crestina Ortodoxa „Nasterea Maicii Domnului”
Murfatlar (Monument istoric)
 Biserica Crestina Ortodoxa „Sf. Imparati Constantin si
Elena” Murfatlar
 Biserica Crestina Ortodoxa” Sf. Nicolae” Siminoc
 Biserica Crestina Penticostala „Maranata” Murfatlar
 Biserica Crestina Baptista Murfatlar
 Biserica Crestina Baptista Siminoc
 Biserica Martorii lui Iehova Murfatlar
 Geamia Musulmana Murfatlar
SPORT SI AGREMENT
 Sala de sport anexa a scolii Generale nr. I si Liceul Teoretic

CATEGORIA DE INTERES PUBLIC
NATIONAL JUDETEAN
LOCAL



•



•
•
•
•
•

•






•

•
•

•















•
•
•
•
•
•
•
•
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Sala de sport anexa a scolii Generale„AdrianV.Radulescu”
Stadion oras Murfatlar
Stadion/Baza sportiva – sat Siminoc
Locuri de joaca pentru copii (diferite locatii)
SPATII VERZI
 Parcul public nr. I (denumit si Parc Central)
 Parcul public nr. II (denumit si Parc IAS)
 Parcul public nr. III (denumit si Parc Monument)
 Parcul Garii
 Parcul din Cartierul de Est
 Scuar zona Blocurilor B6,B5
 Parc si Scuar zona Cartier de Vest
 Spatiu Verde pe Valea Siminoc
COMERT
 Piata Centrala a orasului Murfatlar
GOSPODARIE COMUNALA
 Platforma /groapa de gunoi (inchisa in septembnrie 2015)
 Cimitir crestin Murfatlar
 Cimitir Musulman Murfatlar
 Extindere cimitir crestin Murfatlar
 Cimitir crestin Siminoc
AGRO-INDUSTRIALE-CERCETARE
 Statiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultura si
Vinificatie (S.C.D.V.V.) Murfatlar
CIRCULATIE
 Autostrada A2 Tronsonul 6 Cernavoda - Constanta
 Drumul National DN 3 – E81
 Drumul National DN 3 – E81
 Districtul de Drumuri (Sediu local Murfatlar)
 Districtul de Poduri (Sediu local Murfatlar)
 Linia CF 800 Bucuresti- Constanta (denumita si Magistrala CF)
 Statia CFR Murfatlar (Monument istoric)
 Canalul Navigabil Dunare- Marea Neagra
 Portul fluvial Basarabi
 Drumul Judetean DJ 381
 Drum Comunal DC 27
 Strazi inerioare intravilan oras Murfatlar (69 de Strazi existente)
 Strazi inerioare intravilan sat Siminoc (35 de Strazi existente)
 Autogara Murfatlar
 Autogara Murfatlar -Vest
 Statia Siminoc
 Parcari publice
EDILITARE
 Sursa de apa I (RAJA SA Constanta)














•

•























•
•
•
•
•
•
•

Sursa de apa I (RAJA SA Constanta)
Sursa de apa II (RAJA SA Constanta)(Trupuri M23 si M24)
Sursa de apa Siminoc (RAJA SA Constanta) (Trup M25)
Rezervoare de inmagazinare apa (RAJA SA Constanta)
Statia de popare ape uzate „SP Murfatlar „
Statia de popare ape uzate „SPAU ANL„ (denumita si SP1)
Statia de Transformare 110 kv Basarabi (Trup S 7 Siminoc)
Posturi de Transformare in Constructie Zidita (PTCZ
20/0,40kv, PTCZ Armata,

•

•

•
•
•
•
•
•
•
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Posturi de Transformare in Constructie Zidita (PTCZ 20/0,40kv,
PTCZ A2, PTCZ A10, PTCZ IAS, PTCZ fosta Centrala
Termica.IAS
LOCUNTE SOCIALE
 Teren in suprafata de 2000mp
 Teren (Is) in suprafata de 1800 mp-PUZ Cartier residential
cu dotari






Surse: Inventar domeniul public conform HG 904 din 30-02-2002 si Actualizare baza topo de SC A&C Top[o SRL in 2014-2016

4. CONCLUZII MASURI IN CONTINUARE
4.1. Amenajarea si dezvoltarea UAT in corelare cu teritoriile inconjuratoare
Concluziile acestui studiu conduc la aspectele necesare dezvoltării pe următorii 10 ani, ce vizează
viaţa comunităţii murfatlarilor şi mediul lor înconjurător, vizând aspecte esenţiale ale problematicii,
aspecte socio-economico, necesare menţinerii şi creării de locuri de muncă, asigurării calităţii vieţii celor
care locuiesc, muncesc şi vizitează orasul Murfatlar. Printre punctele slabe ale localităţii care ar trebui
remediate se numără şi următoarele :
 Suprafața mare de terenuri degradate și neproductive;
 Dezinteresul populaţiei în dezvoltarea locală datorată şi fenomemnului de îmbătrânie;
 Lipsa unor tipologii de organizare a gospodariilor, tinand cont de caracteristici ale unor
gospodarii traditionale dobrogene imbinate cu cerinte de confort modern;
 Degradarea continua pana la distrugere a unor monumente istorice clasate, in conditiile
manifestarii unei stari generale de delasre si indiferenta a autoritatilor competente in
raport cu valorile patrimoniale existente.
 Lipsa unor programe/ proiecte de valorificare a patrimoniului natural si cultural local
exceptional
 Lipsa unor programe /proiecte privind punerea în valoare a unor obiective turistice
(ansamblu Rupestru de Cretă);
 Lipsa rețelei de distribuție a gazelor și utilizarea unor instalații de încălzire
necorespunzătoare (Sobe);
 Existența unor zone cu infrastructură tehnico-edilitară și de transport necorespunzătoare
(de ex. Siminoc sau zona periferică a orașului)
 Desființarea sistemului centralizat de termoficare;
 Eficiența energetică redusă a clădirilor publice și rezidențiale, degradarea fațadelor;
 Eficiența energetică redusă sistemului de iluminat public din oraș;
 Calitatea slabă a spațiilor publice din ansamblurile de blocuri (spații verzi, locuri de joacă,
locuri de parcare, spații de socializare, iluminat, zone pietonale, etc.)
Sunt considerate cu precadere operaţiuni de regenerare urbană acţiunile de valorificare ale terenurilor
poluate şi/sau neutilizate, însoţite de măsuri de protejare a mediului natural necesare creşterii
competitivităţii oraşului în regiune și în metropolitană Constanța. Astfel în realizarea acestor aspecte este
necesară o viziune de abordare.
Principalele probleme identificate in ceea ce priveşte viziunea de dezvoltare a oraşului Murfatlar sunt :
Probleme majore:
 Nivelul scăzut al calității vieții locuitorilor orașului – deși este amplasat la mică distanță de
municipiul Constanța, unul dintre cei mai mari poli urbani din România, și beneficiază de pe
urma procesului de suburbanizare, prin practicarea intensă a navetismului și chiar migrația de
populație dinspre acest municipiu pe fondul prețului mai redus al terenurilor, Orașul Murfatlar nu
oferă locuitorilor săi accesul la toate tipurile de infrastructură și servicii specifice unei comunități
urbane. Astfel, locuitorii orașului beneficiază doar de servicii medicale, educaționale, sociale și
culturale de bază, iar infrastructura urbană, de transport, sportivă și de agrement este insuficient
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dezvoltată, ceea ce face orașul neatractiv pentru tinerii dornici să se dezvolte personal și
profesional. Printre problemele concrete identificate la nivel local se numără: deficitul de spații
verzi și de spații de agrement și de petrecere a timpului liber, de locuri de joacă pentru copii, de
spații publice atractive, lipsa unui ambulatoriu, a unei baze sportive moderne, a unei case de
cultura și a unei biblioteci moderne, existența câinilor comunitari, etc. Cei mai afectați, din
această perspectivă, sunt cei care locuiesc în ansamblurile de locuințe construite în perioada
comunistă.
 Riscul de excluziune socială a unor grupuri defavorizate – cu precădere al celor care locuiesc în
condiții improprii (tineri care nu-și permit să-și achiziționeze o locuință, romi, persoane cu
venituri reduse sau fără locuință, etc.). Deficitul de locuințe sociale și pentru tineri, ca și accesul
dificil la servicii sociale pentru unele categorii de beneficiari (romi, copii ai căror părinți se află
în străinătate, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, etc.) sunt două dintre problemele
majore ale comunității.
 Oportunitățile reduse de ocupare a unui loc de muncă la nivel local – cu precădere pentru tineri
și persoane cu studii superioare, în lipsa unor investiții private de amploare și a unor structuri de
sprijinire a afacerilor. Prin urmare, o mare parte din forța de muncă locală este în căutarea unui
loc de muncă sau practică navetismul către Municipiul Constanța, iar cei cu studii superioare și
calificați emigrează în străinătate.
 Conectivitatea și mobilitatea reduse de la nivelul orașului – constând din existența unui număr
important de străzi și alei pietonale nemodernizate, deficitul de locuri de parcare, lipsa unor
sensuri giratorii, a pistelor pentru biciclete, etc. Portul Basarabi, deși are o poziție geografică
strategică, are o infrastructură uzată fizic și moral, fiind subtilizat.
 Eficiența energetică redusă a fondului construit – blocurile de locuințe și clădirile publice din
oraș nu au fost reabilitate termic decât într-o proporție redusă, fiind cauze importante de emisii
de CO2. Deși zona are un potențial mediu de producere a energiei din resurse regenerabile,
aceasta nu este utilizată în scopul asigurării necesarului de energiei electrică și termică a acestor
clădiri. O altă problemă este legată de degradarea avansată a fațadelor acestor clădiri, care
afectează negativ estetica urbană.
 Infrastructura tehnico-edilitară deficitară– lipsa unei rețele de distribuție a gazelor naturale,
care, corelată cu desființarea sistemului centralizat de termoficare, a condus la improvizarea unor
sisteme de încălzire pe bază de combustibil solid, cu impact negativ asupra mediului, dar și
confortului și siguranței locatarilor din blocurile de locuințe. De asemenea, rețeaua de distribuție
a apei potabile și cea de canalizare nu acoperă întreaga suprafață a orașului, iar presiunea apei
este necorespunzătoare în anumite zone. În contextul implementării sistemului de management al
deșeurilor la nivel județean, depozitul neconform din oraș va fi închis și ecologizat, însă se
resimte lipsa unei platforme de depozitare temporară și de sortare a deșeurilor menajere. Nu în
ultimul rând, sistemul de iluminat public necesită lucrări de modernizare, eficientizare energetică
și reducere a costurilor de întreținere și operare, iar rețeaua de cabluri aeriene trebuie trecută în
subteran.
 Slaba dezvoltare a turismului – în pofida notorietății podgoriei locale, a proximității față de
Constanța și Litoral, dar și a existenței unor obiective turistice în zonă (rezervația Fântânița,
Complexul rupestru, tradițiile și obiceiurile comunităților etnice din zonă, etc.), care creează
premisele dezvoltării turismului gastronomic și viniviticol, a celui de tranzit, ecologic și cultural,
această activitate are o contribuție marginală la economia orașului. O cauză constă din
insuficienta valorificare și promovare a potențialului turistic local.
Vectorii de dezvoltare identificați:
 Apartenența la Zona Metropolitană Constanța – orașul Murfatlar are potențialul de a valorifica
poziția sa geografică strategică și apartenența la Zona Metropolitană Constanța. Astfel, este de
așteptat ca fenomenul de suburbanizare să se amplifice în următorii ani, pe fondul creșterii
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costului vieții din marii poli urbani, ceea ce va face Murfatlarul foarte atractiv pentru construcția
de noi locuințe și transferul de populație dinspre Constanța, dar și pentru relocarea unor agenți
economici, care să creeze noi locuri de muncă la nivel local și să contribuie la creșterea
veniturilor municipalității. Pe de altă parte, locurile de muncă din municipiul Constanța vor
rămâne o sursă importantă de venituri pentru forța de muncă locală, iar serviciile (educaționale,
culturale, sociale, administrative, comerciale, medicale, etc.) oferite de acest pol urban vor
contribui la creșterea calității vieții locuitorilor, într-un concept integrat teritorial.
 Poziția geografică favorabilă și accesul orașului la coridoarele de transport și de dezvoltare se referă cu precădere la accesul la Canalul Dunăre-Marea Neagră, la autostrada A2 și la
magistrala feroviară care leagă București de Constanța, toate fiind parte a rețelei TEN-T centrale.
Această poziționare creează premisele pentru atragerea de noi investitori, care să ofere locuri de
muncă pentru forța de muncă locală, dar și pentru dezvoltarea Zonei Libere Murfatlar.
 Potențialul agricol și energetic ridicat de la nivel local – cu precădere dezvoltarea viticulturii și
valorificarea potențialului solar și eolian din zona Murfatlar, care pot conduce la atragerea de noi
investiții și la crearea de locuri de muncă. Pe de altă parte, tradiția viniviticolă poate fi
valorificată în scop turistic, fiind un important vector de promovare pe piețele internă și externă.
 Disponibilitatea forței de muncă – cu precădere a celei tinere și calificate, care în prezent nu are
un loc de muncă. Acesta poate constitui un alt argument în favoarea atragerii de investitori, cu
condiția adaptării ofertei educaționale a unităților de învățământ din oraș la cerințele mediului de
afaceri, dar și a dezvoltării serviciilor de formare profesională continuă.
Programul propus prin Actualizarea PUG-ului Oraşului Murfatlar presupune o multitudine de
obiective de investiţii şi necesită un efort financiar deosebit pentru a fi realizate într-o perioadă destul de
mica comparativ cu numarul şi amploarea obiectivelor propuse pentru a fi atinse într-un orizont de timp
de 10 ani.
Lucrarile de mare amploare (infrastructura rutieră , edilitară) sunt investiţii ce se pot face doar
din fonduri de la buget şi sunt incluse în politica de amenajare teritorială a judeţului Constanţa. Pentru
realizarea obiectivelor locale este necesară o politică adecvată scopurilor, încurajarea investiţiilor şi
controlul modului de utilizare a solului (exploatare, protejare, construire). Măsurile necesare, în
continuare, dupa actualizarea PUG-ului sunt legate de pregatirea punerii în practica. Prima masură fiind
cea legată de demersurile necesare obţinerii avizelor conform Legii. Aprobarea documentaţiei se face
ulterior obţinerii Avizului Unic al Consiliului Judetean Constanţa, prin Hotararea Consiliului Local,
conform Legii 69 republicată in 1996. Concomitent cu punerea în aplicare a prezentei documentaţii se
vor face demersurile neceare pentru realizarea studiilor de specialitate şi proiectelor necesare completării
şi detalierii documentaţiei (PUZ, PUD,etc.). Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General Oraş
Murfatlar, se face conform Regulamentului Local aferent Planului Urbanistic General care cuprinde :
• Prescripţii şi reglementări generale la nivelul teritoriului cuprins în intravilanul propus al oraşului
• Prescripţii specifice la nivelul unităţilor teritoriale de referinţă.
Odată cu aprobarea documentaţiei sarcina proiectanţilor este incheiată, modul de aplicare
revenind autorităţii locale a Oraşului Murfatlar. Accesul locuitorilor la documentaţia aprobată se
asigură prin grija Consiliului Local al oraşului Murfatlar.
4.2. Sansele de relansare economico - sociala a localitatilor corelat cu programul propriu de
dezvoltare
Politicile, programele si acţiunile stabilite prin Actualizare PUG şi implementate prin grija
administratiei publice locale a oraşului Murfatlar şi localitatii Siminoc vor contribui la sansa de
relansare economico-sociala. Programul propriu de dezvoltare va trebui corelat cu propunerile si
directiile de dezvoltare la nivelul Zonei Metropolitane a Municipiului Constanţa.
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4.3. Categorii principale de interventie care sa susţina materializarea programelor de dezvoltare
Principalele categorii de intervenţii care vor sustine materializarea programelor de dezvoltare sunt:
 Determinarea factorilor prioritari in evidenţierea potenţialului agro-industial;
 Exploatarea cu prioritate a resurselor existente ( ale solului si subsolului);
 Utilizarea forţei de munca caliifcata disponibila pe plan local;
 Identificarea unor posibilitati de obtinere a fondurilor europene.
 Identificarea solutiilor juridice, tehnice si economice pentru reabilitarea, conservarea şi
punerea in valoare a Monumentelor istorice clasate in LMI 2015 pentru evitarea distrugerii lor.
 Instituirea si respectarea stricta a unor zone legale de protectie pentru toate obiectivele clasate
in LMI 2015 [vezi Cap. 3.11., Art. 3.11.5., pct. 3.11.5.1., lit. a) si b), pag. 276÷278 si in RLU] si
semnalizarea reglementara a tuturor monumentelor istorice din orasul Murfatlar.
4.4 Prioritati de interventie, in functie de necesitati si optiunile populatiei
Urmare a publicitatii facute cu ocazia Actualizari PUG, in afara solicitarilor directe pentru
introducerea unor terenuri in intravilan, principalele necesitati/optiuni ale populatiei se regasesc in
Strategia de dezvoltare aprobata de Consiliu Local oras Murfatlar (ex. infiintare retea de distributie
pentru alimentare cu gaze naturale in orasul Murfatlar, Reabilitari/modernizari de drumuri/strazi, etc.)
4.5. Aprecieri ale elaboratorului Actualizarii PUG asupra unor constrangeri (limite fizice in
dezvoltare)
4.5.1. Lucrari necesare de elaborat in perioada urmatoare
4.5.1.1. Intocmirea unor documentaţii de urbanism, cum ar fi:
a- Plan Urbanistic Zonal (PUZ ) in zone in care au fost instituite interdictii temporare de
construire (Vezi PUZ în zona de protecţie a monumentului istoric „Ansamblu rupestru de la Murfatlar”
in UTR m 10)
b- Plan Urbanistic Zonal (PUZ ) în zone in care au fost instituite interdicţii temporare de
construire (Vezi PUZ pentru înfiinţarea/extindere unui nou Cimitir Crestin pe str. Murfatlar in
localitatea Murfatlar, în zona de protecţie a Sitului arheologic „Valul de piatra”)
c- Plan Urbanistic Zonal (PUZ ) în zone in care au fost instituite interdicţii temporare de
construire (Vezi PUZ pentru” Cartier Locuinte Sola A107”, pentru rezolvarea strâzilor/acceselor la
loturi si posibilitaţii de racord la utilitaţtile publice, prin cedarea în proprietatea publica a oraşului a
unor fâşii de teren de câtre proprietari privaţi ai terenurilor din Sola A107, propusâ).
4.5.2 Intocmirea unor studii privind detalierea unor zone sau probleme conflictuale:






(Vezi şi extras din Studiul istoric de fundamentare)

Studii de trafic/circulatie in intersectii (pentru sensurile giratorii propuse);
Studii de realizarea a unei circulatii pietonale integrate şi/sau a unor zone destinate biciclistilor;
Studii de amplasare a parcarilor auto publice;
Studii de realizare in zonele deficitare a unor spatii verzi.
Studii de specialitate, in vederea intocmirii unor dosare de clasare/declasare pentru monumente
excesiv degradate sau care au pierdut substanta istorica.

4.5.3 Intocmirea unor Proiecte prioritare/Plan de Acţiune pentru implementare şi propgramul de
investiţii publice propuse (Vezi si extras din Studiul istoric de fundamentare);
 Proiect de infiinţare distribuţie gaze naturale in localitatea Murfatlar,
 Proiect de reabilitare termica a cladirilor incepand cu cele publice;
 Proiecte de eficientizare energetica prin utilizarea energiei din surse regenerabile,
 Proiect de infiintare sistem de canalizare in satul Siminoc ca obiectiv impus de programele
UE., etc.
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 Proiecte de reabilitare/conservare a unor monumente degradate prin parteneriat public-privat
 Proiecte de valorificare a patrimoniului natural si cultural local exceptional.
Planul de Acţiune contine extrase din “Strategia de dezvoltare” si ”Sudiul de ifrastructura
tehnico-edilitara” se raportează la mediul existent prin analizele diagnostic efectuate la nivel sectorial,
precum şi prin analizele documentelor strategice de nivel comunitar, naţional, regional și corelarea
rezultatelor analizelor cu datele statistice existente.

PLAN DE ACŢIUNE
PENTRU IMPLEMENTARE ŞI PROPGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PROPUSE
PRIN PLANUL URBANISTIC GENERAL
ACŢIUNE/PROGRAM

DENUMIRE
PROIECT/
INVESTIŢIE

VALOAREA
ESTIMATĂ
(Mii lei incl.
TVA)

SURSE DE
FINANŢARE
POSIBILE

ETAPIZAREA
REALIZĂRII
INVESTIŢIILOR

STADIUL
IMPLEMENTĂRII
PĂRŢI

RESPONSABILE

OBIECTIV STRATEGIC 1 – Dezvoltarea unei structuri economice urbane competitive
Politica 1.1. Dezvoltarea structurii economice a localităţilor
Parc comercial în
7500,00
Private si
2020-2030
În aşteptare PUZpe
1.1.1. Dezvoltarea
zona Nodului
surse atrase
terenuri proprietate
structurii economice
Autostrăzii A2 – la
public-private
privată, propuneri
urbane şi rurale
limita UAT Murfatlar
cu UAT Medgidia

Punere în valoare
Zona Idustrială
ramasă dinainte de
1989 ptr. producţie

finanţare
Investitori privaţi

6000,00

Private şi
surse atrase
public-private

2020-2030

În aşteptare propunere
de finanţare.
Investitori privaţi şi
Primăria

9000,00

Private şi
surse atrase
public-private
Publice şi
atrase Guvern
U.E.

2020-2027

În aşteptare propunere
de finanţare.
Investitori privaţi
În aşteptare propunere
de finanţare.
Consiliul Local şi
Primăria

1000,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare. Primăria şi
Consiliul Local

750,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
de finanţare.
Consiliul Local şi
Primăria

2020-2030

În aşteptare propunere
de finanţare

industrială şi logistică

Modernizare
Industria alimentară
(Crama Murfatlar)
Tărg duminical şi /

500,00

sau de întămpinare
pentru vănzarea

1.1.2.Creşterea
calităţii serviciilor în
administraţia publica
locala

produselor agricole
proprii
Modernizarea şi
extinderea sediului
administrativ al
Primăriei Oraşului
Murfatlar
Actualizare inventar
şi cadastru general
pe suport digital

2020-2030

pentru domeniu
public şi privat al
oraşului Murfatlar

Politica 1.2. Creşterea ponderii IMM în economia locală
Încurajarea
1000,00
Surse publice
1.2.1.Dezvoltarea
întreprinderilor
Guvern sau
mediului de afaceri
mici şi mijlocii cu
profil axat pe
turism, servicii şi
meşteşuguri

atrase publicprivate

Politica 1.3. Dezvoltarea Resurselor Umane pentru o economie competitivă
Buget local +
Consolidarea,
2500,00
2020-2027
1.3.1.Modernizarea
Surse
atrase
reabilitarea
şi
/sau
(2030)
unităţilor de
(Guvern, UE)
moderniza
rea spaţiilor
învăţământ

Guvern
/Investitori privaţi

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare pe obiective
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de învăţământ, Liceul

Teoretic,

1.3.2.Modernizarea si
extinderea sistemelor
informatice TIC
1.3.3.Infiinţare Centre
pentru reinserţie
socio-profesională

Primăria , Consiliul
Local şi Ministerul
Învăţământului

Şcoala

Generală 2 şi Şcoala
Generală Siminoc
Creşterea eficienţei

550,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
de finanţare
Primăria şi Cons.Local

750,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
de întocmire SF
Primăria şi Cons.Local

serviciilor publice
prin informatizare
Centru de pregătire/
consilire
pentru
tinerii în căutarea
unui loc de muncă

Politica 1.4. Asigurarea accesibilităţii şi mobilităţii, a infrastructurii edilitatre şi de comunicare
Buget local +
În aşteptare propunere
Modernizarea
250,00
2020-2027
1.4.1.Dezvoltarea
Surse atrase
întocmire SF (Studiu
transportului în
infrastructurii de
(Guvern,
UE)
de Fezabilitate) pentru
comun inclusiv a
transport public de
finanţare.
Staţiilor/punctelor
călători
Primăria şi Consiliul

1.4.2.Modernizarea şi
dezvoltarea reţelei de
apă şi canalizare

de transport în
comun;
Construirea unei
autogări şi a unei
staţii de tranzit în
oraşul Murfatlar
Înfiinţare reţea de
apă şi canalizare în
Cartier Rezidenţial
12 ha

Local

450,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria

1.668,89

Parteneriat
Public Privat
sau Buget local
+ Surse atrase
(Guvern, UE).

2020-2030

În aşteptare propunere
finanţare.Investitori

1.326,17

Parteneriat
Public Privat
si Buget local
+ Surse atrase
(Guvern, UE )

2020-2030

2.047,20

Buget local +
Surse
atrase
(Guvern, UE)
sau, Parteneriat
Public Privat

2020 - 2027

Reabilitare/extindere
reţea de apă- Înfiinţare
reţea de canalizare în
Zona
Industrială
Murfatlar
Reabilitare reţea de
apă şi Înfiinţare reţea
de canalizare la Trup
BLOCURI PĂDURE

1.624,84

Parteneriat
Public Privat si
Buget local +
Surse
atrase
(Guvern, UE).
Buget local +
Surse
atrase
(Guvern, UE)
sau, Parteneriat
Public Privat.

2020-2027(2030)

Proiectul Regional de
Dezv. Infrastructurii
de Apâ şi Apâ uzatâ
(POIM) 2014 -2020
(ptr. Rebilitare şi
modificare
traseu
Aducţiune DN 400 şi
Reabilitare
şi
extindere Reţele de
apă şi Canalizare pe
strâzile M. Eminescu,
M. Kogălniceanu, Al.

6.467,00

Fonduri U.E.

2014–2020
(2023)

Înfiinţare reţea de
alimentare cu apă şi
canalizare cu Staţie
Pompare pentru Parc
Fotovoltaic şi Ferme
Agrozootehnice
Înfiinţare reţea de
canalizare şi extindere
reţea de apă în sat

Siminoc inclusiv
Lotizări
Zonele
B,C, D,E şi Lotizări

privaţi, Operator
RAJA şi Primăria
În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare.
Operator RAJA şi
Primăria
În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare.
Operator RAJA şi
Primăria

CANADIAN

116,90

2020-2027

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare. Operator
RAJA şi Primăria
În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare. Operator
RAJA şi Primăria
În aşteptare întocmire
SF
(Studiu
de
Fezabilitate)
pentru
finanţare.
Operator RAJA
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I. Cuza, N. Titulescu,
M.Eliade,N.Stânescu,
Calea Bucuresti şi
Calea Dobrogei din
Murfatlar)
Proiectul Regional de
DezvoltareInfrastruct
urii de Apâ şi Apâ
uzatâ (POIM) 2014 2020 (ptr.Rebilitare şi
modificare
traseu
Aducţiune DN 1200

Parte dintr-un
proiect zonal

Fonduri U.E.

2014 – 2020
(2023)

În aşteptare întocmire
SF
(Studiu
de
Fezabilitate) pentru
finanţare.
Operator RAJA

care traverseaza

UAT Murfatlar

SENTAB cu DN 900
FONTÂ

1.4.3.Modernizarea şi
dezvoltarea reţelei de
alimentare cu energie
electrică, iluminat şi
de telecomunicaţii

Înfiinţare/reabilitare
reţele de alimentare
cu apă şi canalizare
ptr. Trupurile izolate
existente sau propuse.
aferente Murfatlar şi
Siminoc, incl. Cartier
Locuinţe Sola A107

2.534,91

Parteneriat
Public Privat
+ Surse atrase
(Guvern, UE).

2020-2030

În aşteptare propunere
pentru finanţare de
Persoane
Juridice/
Fizice interesate,
RAJA şi Primăria

Mutarea în subteran
a Liniilor Electrice
Aeriene LEA 20kv
din Vatra Murfatlar
şi Siminoc

2.500,00

Parteneriat
Public Privat
şi Buget local
+ Surse atrase
(Guvern, UE).

2020-2030

Mutarea în subteran

9.600,00

Public- Privat
şi Buget local
+ Surse atrase
(Guvern, UE).

2020-2030

754,50

Parteneriat
Public Privat
şi Buget local
+ Surse atrase
(Guvern, UE).

2020-2030

370,60

Parteneriat
Public Privat
+ Locale şi
Surse atarse
Guvern, U.E.

2020-2030

775,50

Buget local +
Surse atrase

2020-2030

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare de operator
E’Distribuţie SA şi
Primăria/Cons.Local
În aşteptare propunere
pentru finanţare de
operatorii TELEKOM,
RCS&RDSşi Primăria/
Consiliul Local
În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare de operator
E’Distribuţie SA şi
Primăria/Cons.Local
În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare de operator
E’Distribuţie SA şi
Primăria/Cons.Local
În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare de operator
E’Distribuţie SA şi
Primăria/Cons.Local
În
implementare,
obţinere autorizaţie
lucrari finanţate privat

a Liniilor de telefonie

şi de cablu Tv de
pe străzile principale

din Vatra Murfatlar
Înfiinţare/extindere
reţea alimentare cu
energie electrică şi
iluminat în Cartier
Rezidenţial 12 ha
Înfiinţare reţea de
alimentare cu energie
electrică şi iluminat
pentru Parc Fotovoltaic
/Ferme Agrozootehnice

Înfiinţare/extindere
reţea alimentare cu
energie electrică şi de
iluminat în Lotizari
Siminoc Zona A şi B

Înfiinţare reţea alim.
cu energie electrică
şi iluminat Lotizări

(Guvern, UE)
sau, Parteneriat
Public Privat

138,30

Surse private

2019-2021

operatorE’DistribuţieSA

CANADIAN Siminoc

Infiinţare sistem de

259.000

Surse Private
+ Surse atrase
(Guvern, UE).

2020+2030

În aşteptare propunere
pentru finanţare de
Persoane
Juridice/
Fizice interesate,
Operator
SC E’Distributie SA

850,00

Buget local +
Surse atrase

2020-2030

În aşteptare propunere
finanţare de operator
E’Distribuţie SA şi

alimentare cu energie
electricâ şi iluminat

la TRUP Izolat S3
FABRICÂNUTREŢuriABATOR PÂSÂRI şi
FERMÂ AVICOLÂ

Înfiinţare/extindere
reţea alimentare cu
energie electrică şi

(Guvern,

UE)
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sau, Parteneriat
Public Privat

iluminat în Trupurile

1.4.4.Dezvoltarea
reţelei de gaze naturale
şi fluide petroliere

izolate existente şi
propuse
aferente
Murfatlar şi Siminoc
inclusiv în Cartier
Locuinţe Sola A107
(dupâ PUZ)
Înfiinţare Distribuţie
Gaze Naturale în
UAT Murfatlar
Devierea CONDUCtei
“M”

PETROTRANS

12.500,00

Surse Publice
(Guvern, UE) +
Locale

1.500.000

DN
10” FLUIDE
PETROLIERE
în
afara
zonei
de
protecţie a SURSEI
de APA Basarabi I

Parteneriat
Public Privat
Buget de stat
+ Surse atrase
(Guvern, UE).

Primăria/Cons.Local

2019-2023
(2027)
2020+2030

In curs de întocmire
avizare SF(Studiu de
Fezabilitate) şi PT
În aşteptare propunere
pentru finanţare de
Persoane
Juridice/
interesate,
Operatori
SC.PETROTRANS SA
si SC RAJA SA

OBIECTIV STRATEGIC 2 – Creşterea atractivităţii oraşului pentru locuitori şi vizitatori
Politica 2.1. Imbunătăţirea calităţii şi gestionării domeniului public
În aşteptare iniţiere
Amenajarea de
2500,00
Public Guvern 2020-2027
2.1.1.Cresterea
SF de către
sensuri giratorii la
sau U.E. +
(2030)
calităţii spaţiului
intersecţia DN3 cu
Local
C.N.A.I.R. şi
public
DN22C
Reabilitare şi
modernizare 26
străzi în oraşul
Murfatlar
Reabilitare şi
modernizare 13
străzi în satul
Siminoc
Reabilitare şi
modernizare Drum
Comunal DC 27 şi
Poduri Km 0+ 533
şi Km 4+ 265
Reabilitarea şi
modernizarea
tuturor străzilor şi
căilor de acces

16.000,00

Publice de la
Guvern PNDL
si surseLocale

2016-2022

8.000,00

Publice de la
Guvern PNDL
si surseLocale

2016-2021

În implementare
Primăria

10.000,00

Publice de la
Guvern PNDL
si surseLocale

2019-2021

În implementare
Primăria

20.000,00

Publice de la
Guvern sau
din Fonduri
U.E.

2021-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare.
Primăria şi Consiliul
Local

400,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern)

2016-2021

În implementare

rămase nemodernizate

din oraşul Murfatlar
şi satul Siminoc
Realizarea şi
implementarea unui
sistemde supraveghere

Primăria/Cons.Local
În implementare
Primăria

video a spatiilor
publice şi obiectivelor
de interes public

Politica 2.2. Mărirea fondului de locuinţe şi creşterea calităţii locuirii
Publice Guvern 2017-2027
Construirea de
8.500,00
2.2.1.Imbunătăţirea
+ Locale-utilitaţi
locuinţe
tip
ANL
condiţiilor de viaţă/
Publice Consiliul 2019-2023
Construirea
de
7.500,00
locuit
2.2.2.Creşterea
eficienţei energetice
a clădirilor de locuit

locuinţe sociale
Reabilitarea termică
a blocurilor de
locuinţe din oraş

Judeţean şi locale

6.500,00

Publice locale
şi surse atrase
Guvern/ U.E.

2020-2030

În implementare
CNI şi Primăria
În implementare
Cnsiliul Judeţean
În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare. Primăria

Politica 2.3. Reabilitarea patrimoniului arhitectural şi cultural, clădiri şi zone urbane
Publice Guvern 2020-2030
Înaşteptare.Întocmire
Reabilitarea,
20.000,00
2.3.1. Conservarea,
conservarea,

şi Judeţene

SF (Studiu de
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restaurarea şi
valorificarea
patrimoniului
cultural
2.3.2. Promovarea
patrimoniului
cultural

protejarea şi punerea

Fezabilitate) pentru
finanţare.
Consiliul Judeţean şi
Ministerul Culturii

în valoare a
monumentului
“Ansamblul rupestru”

Construire Centru
Naţional de
Informare Turistică
Parc Muzeistic şi
Dotări în zona
monumentului
Ansamblul Rupestru
Reabilitare/consolid
are şi acordare de
asistență tehnică și de
sprijin Financiar
proprietarilor de
imobile clasate
monumente istorice

360,00

Publice fonduri
U.E. şi locale

2015-2016

Implementat de
Primăria oraşului
Murfatlar

5.000,00

Publice fonduri
Guvern, U.E
şi locale

2020-2030

În aşteptare PUZ în

Publice fonduri
Guvern, U.E
şi locale

2020-2030

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare. Primăria

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
finanţare. Minsterul
Învăţămăntului şi
Primăria/Cons. Local
În aşteptare propunere
finanţare. Primăria şi
Consiliul Local
În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

zona protejată a
Ansamblului Rupestru
Primăria/Cons Judeţean

900,00

Politica 2. 4. Asigurarea de servicii şi facilităţi pentru comunitate
Construire Gradiniţă 850,00
Surse Publice
2.4.1.Infrastructură
în Cartierul de Vest
Guvern , U.E.
educaţie şi
al
oraş
Murfatlar
învăţămănt local
Construire Creşă în
oraşul Murfatlar

1.000,00

Surse Publice
Guvern , U.E.

2020-2027
(2030)

Reabilitarea Termică
a clădirilor Liceului
Teoretic Murfatlar,
Şcolii Generale nr
2 şi Şcolii Generale
din satul Siminoc
Reabilitarea
termică a cladirilor
Grădiniţa nr.1 şi nr.2
din oraş Murfatlar şi

4.500,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

800,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

Amenajare Parc de
recreere în zona
Deversor Cart.Vest
Ponton de acostare
nave de agrement
în Portul Basarabi
Amenajare spaţii
verzi şi plantaţii,
locuri de odihnă şi
recreere în zona
blocurilor Murfatlar
Construire/Reabilitar
e Centru Medical
Amenajarea unui
Centru local de
intervenţie pentru
situaţii de urgenţă
Amenajare “Bază
sportivă” cu bazin
de înnot în zona
Stadion Murfatlar

750,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF pentru
finanţare. Primăria

500,00

Surse publice
(Guvern, UE) +
Locale

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
pentru finanţare.
Primăria/Cons.Local

750,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

1.000,00

Publice(Guvern
UE) + Locale
Surse atrase
(Guvern, UE) +
Buget local

2020-2027
(2030)
2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
finanţare. Primăria
În aşteptare propunere
pentru finanţare.
M.A.I. şi
Primăria/Cons. Local

2.500,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria şi

“Centru Cultural”

22.000,00

Surse atrase

2020-2027

Grădiniţa din Siminoc

2.4.2.Infrastructură
pentru agrement,
sport şi recreere

2.4.3.Infrastructură
sănătate publică

2.4.4.Infrastructură
sport

2.4.5.Infrastructură

900,00

Consiliul Local

În aşteptare propunere
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cultură şi culte

2.4.6.Înfrastructurâ
servicii sociale

cu bibliotecă, sală
de festibvtăţi şi
cercuri cultural
sportive in zona IAS
Înfiinţare/Extindere
CIMITIR în oraş
Murfatlar
Centru Instruire
pentru asistenţi
personali ai
persoanelor cu
handicap
Centru deconsiliere/
primire ptr. părinţi
şi copii aflaţi în
dificultate.

(Guvern, UE) +
Buget local

(2030)

întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare. Primăria şi
Consiliul Local

500,00

Surse atrase
(Guvern, UE) +
Buget local

2020-2027
(2030)

În aşteptare întocmire
PUZ în Zonaprotejatâ
Sit “Valul de piatrâ”

600,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

500,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
pentru finanţare
Primăria şi Consiliul
Local

Politica 2.5. Peisajul de întămpinare: asigurarea identităţii urbane şi a cadrului natural:
Buget local +
În aşteptare propunere
Promovarea imaginii 350,00
2020-2027
2.5.1.Promovarea
Surse
atrase
întocmire SF (Studiu
oraşu
lu
i
şi
marcarea
(2030)
imaginii oraş Murfatlar
(Guvern, UE)
de Fezabilitate) pentru
traseelor
principale
şi personalizarea
finanţare Primăria şi
coridoarelor de acces din oraş în relaţie cu
Consiliul Local
zona metropolitană
în oraş.
2.5.2.Împlementare
sistem adecvat pentru
protecţia naturii

Constanţa
Protecţia şi
conservarea

750,00

Rezervaţiei Naturale

FÂNTÂNIŢA din
Situl Natura 2000

Surse atrase
(Guvern, UE) +
Surse private şi
Buget local

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
finanţare
R.A. ROMSILVA,
Primăria şi Consiliul
Local.

Politica 2.6. Asigurarea unui mediu urban nepoluat, cu emisii reduse de CO2, pentru un oraş “verde”
În aşteptare propunere
Construire Parc
7.500,00
Surse private
2020-2027
2.6.1.Promovarea
finanţare Investitori
Fotovoltaic
şi
atrase
energiei din surse
privaţi şi Primăria
Guvern
/U.E.
regenerabile
Înlocuirea sistemului
de încălzire clasic
cu sisteme ce
utilizează energia
produsă din surse
regenerabile la
Liceul Teoretic
Murfatlar şi Şcoala
din satul Siminoc
Înlocuirea sistemului
de încălzire clasic
cu
sisteme ce
utilizează energia
produsă din surse
regenerabile
la
Grădiniţa nr.1, nr.2
din oraş Murfatlar şi
Grădiniţa din Siminoc
Înlocuirea sistemului

2.6.2.Managementul
deşeurilor menajere
şi industriale

clasic de iluminat
public cu un sistem
economic şi celule
fotovoltaice pe stălpi
Construirea unei
staţii de colectare
selectivă şi tranfer a
deşeurilor Murfatlar

1.000,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

850,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

900,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

850,00

Surse atrase
(Guvern, UE) +
Surse private
sau parteneriat
public/privat

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
pentru finanţare.
Investitori privaţi +
Primăria-Cons. Local
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Organizare campanii
de informare/educare

Buget local +
Surse atrase
Guvern sau
parteneriat
public/privat

2020-2027
(2030

650,00

Buget local +
Surse atrase
(Guvern, UE)

2020-2027
(2030)

În aşteptare propunere
întocmire SF (Studiu
de Fezabilitate) pentru
finanţare.
Primăria şi Consiliul
Local

750,00

Buget local +
(Guvern) sau
parteneriat
public/privat

2020-2027
(2030

În aşteptare propunere
întocmire SF pentru
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

480,00

Buget local +
Surse atarse
(Guvern)

2020-2027
(2030

În aşteptare propunere
finanţare Primăria şi
Consiliul Local

12.000,0

Surse (Guvern,
UE)

2019-2023

Se întocmeşte SF ptr.
finanţare. A.N. Apele
Romăne- A.B.A.
“Dobrogea Litoral”
În aşteptare propunere
întocmire SF pentru
finanţare Primăria şi
A.N. Apele Romăne

350,00

ecologică a populaţiei,

2.6.3.Imbunătăţirea
calitaţii aerului

începând de la
vârste cât mai mici,
de la şcoală, din
clasele primare.
Amenajare spaţii
verzi si plantate pe
terenul/taluzul gropii
de gunoi/deşeuri

2.6.4.Managementul
apelor pluviale şi
prevenirea coroziunii
terenurilor

pentru finanţare.
Investitori privaţi cu
Primăria şi Consiliul
Local

rămas după închiderea
acesteia în sep. 2015

Ecologizare,
plantaţii de arbori
şi arbuşti extinderi
spaţii/zone verzi.
Igienizarea parcurilor
şi a zonelor de
agrement
Amenajare Părău/
Valea Seacă

În aşteptare propunere

Surse atrase
Amenajare Valea 4.500,00
2020-2027
(Guvern, UE) + (2030)
Basarabi pănă la
Locale
Deversorul CDMN
mal stg.Km23+169
Surse atrase
În aşteptare propunere
Amenajare Părău/ 5.500,00
2020-2027
(Guvern, UE) + (2030)
întocmire SF pentru
Valea Siminoc pe
Locale
finanţare Primăria şi
sectorul din Vatra
A.N. Apele Romăne
satului Siminoc
Sursa: Extrse din ”Strategia de dezvoltare”,din ”Sudiul de ifrastructura tehnico-edilitarâ” şi propuneri din PUG

În urma analizelor, consultărilor publice organizate la nivelul oraşului Murfatlar a fost creionat profilul
strategic al oraşului Murfatlar – totalitatea trăsăturilor locale care sunt susceptibile a afecta în mod
pozitiv sau negativ zona, influenţând pe termen lung dezvoltarea. Iniţial s-a pornit de la creionarea
obiectivului general şi a obiectivelor specifice de dezvoltare a oraşului, iar ulterior au fost identificate
domeniile prioritare de dezvoltare/planul de actiune pe baza nevoilor şi a potenţialului de dezvoltare a
zonei. În cadrul fiecărui domeniu prioritar au fost identificate o serie de măsuri și acțiuni a fi luate în
vederea rezolvării problemelor identificate, care ulterior au generat intervenții/proiecte de dezvoltare.
5. ANEXE
5.1. Studii de fundamentare
5.1.1 Actualizare baza topografica (vezi in Vol. IV anexa la documentatia de PUG- proiect nr. 80/2014
anexa la Aviz O.C.P.I. )
5.1.2 Studiu Geotehnic realizat de catre SC ANA PROIECT DESIGN SRL (vezi in Vol. IV anexa la
documentatia de PUG- proiect nr. 80/2014)
5.1.3. Studiu istoric si arheologic intocmit de catre Muzeul de Istorie si Arheologie Constanta. (vezi in
Vol. IV anexa la documentatia de PUG- proiect nr. 80/2014)
5.1.4. Studiu istoric de fundamentare (Fise monumente istorice) intocmit de catre PFA Arh. Bubulete
Doina – Mihaela (vezi in Vol. IV anexa la documentatia de PUG- proiect nr. 80/2014)
5.1.5. Studiul infrastructura tehnico- edilitara pentru “Actualizare PUG oras Murfatlar, intocmit de
catre SC C.G.V. AQUA SUDEST SRL. (vezi in Vol. IV anexa la documentatia de PUG- pr. 80/2014)
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5.1.6. Memoriu Tehnic de specialitate pentru aviz drumuri- C.N.A.I.R. (fost C.N.A.D.N.R .) realizat de
catre SC GHICAN PROIECT SRL (vezi in Vol. IV anexa la documentatia de PUG- proiect nr. 80/2014)
5.1.7. Documentatia tehnica pentru obtinerea avizului de gospodarire a apelor pentru Actualizare Plan
Urbanistic General oras Murfatlar, jud. Constanta intocmita de catre SC FLUID DEVELOPMENT SRL
(vezi in Vol. IV anexa la documentatia de PUG- proiect nr. 80/2014).
5.1.8. Memoriu de prezentare + Studiu/Raport de mediu. Intocmite de catre PFA Petro Vasile
(vezi in Vol. I V anexa la documentatia de PUG- proiect nr. 80/2014).
5.1.9. Studiu pedologic privind stabilirea clasei de calitate in vederea introducerii in intravilan a unor
suprafete de teren. Intocmit de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta. (vezi in Vol. I V
anexa la documentatia de PUG- proiect nr. 80/2014).
5.2. Avizele obtinute la PUG
5.2.1 Enumerare avize/ acorduri obtinute ( se vor completa, dupa caz, la final dupa obtinere)
1- Aviz DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA Constanta nr. 473R/19.04.2016.
transmis in format analog pe suport de hartie fara documente anexa.
2- Aviz S.C. RAJA S.A. Constanta nr. 60/2069 din 25/04/ 2016 cu valabilitatea mentinuta prin Adresa
70/28210 din 02.04.2020 si completarile transmise cu Adresa nr.74889 din 21.09.2017 si Adresa nr.4195
din 16.01.2018, transmise in format analog cu anexe pe suport de hartie si format digital pe CD.
3- Aviz SC ENEL Distributie Dobrogea S.A. nr.157478104 din 27-04-2020 impreuna cu retelele trasate
pe Planuri vizate de S.C. E-DISTRIBUTIE SA cu nr. 205791 din 15-03-2018 ca raspuns la Adresa/cererea
Primariei nr. 1228 din 22-02- 2018 urmare a careia SC E- DISTRIBUTIE si-a insusit si a confirmat
Plansele 4.1.2 si 4.2.2., atat in format analog (pe suport de hartie) cat si in format digital (pe CD).
4- Aviz S.C. TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. nr. 556 din 06-04- 2016, completat cu
Aviz nr. 1147 din 22-09-2017, transmis in format analog pe suport de hartie.
5- Aviz SERVICIUL de TELECOMUNICATII SPECIALE– UM 0909 Bucuresti, nr nr. 13526 din
08-04-2020, transmis in format analog pe suport de hartie cu Anexa Planuri cu Tabele de coordonate.
6- Aviz ORANGE ROMANIA S.A. nr. 1339/1312 din 28-04-2016 si CONDITII TEHNICE/CONDITII
SPECIALE nr. 1339/727 din 28-04- 2016 emise de SC PROTELCO SA transmis in format analog pe
suport de hartie.
7- Aviz S.C. RCS & RDS S.A.nr. 2841 din 08-04-2020 transmis in format analog pe suport de hartie.
8- Aviz COMPANIA NATIONALA DE ATRANSPORT ENERGIE ELECTRICA TRANSELECTRICA –
Sucursala de Transport Constanta nr. 9121 din 27- 07- 2016 transmis in format analog pe suport de hartie.
9- Aviz S.C. PETROTRANS S.A. nr. 086 din 08-05-2016 transmis in format analog pe suport de hartie si
format digital pe CD.

10- Aviz SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT GAZE NATURALE “TRANSGAZ” S.A.
Medias nr. 21282/642/19.05. 2016 cu valabilitatea prelungita prin Adresa 17133/19.03.2020 transmis in
format analog pe suport de hartie si format digital pe CD.
11- Aviz ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA “DOBROGEA – LITORAL” nr. 36 din 08-09-2016
transmis in format analog pe suport de hartie si Anexa, Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Avizului
de Gospodarire a Apelor (vezi prezentare mai jos).
12- Aviz COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta (D.R.D.P.) nr. 2766 din 16-01-2017, in format
analog pe suport de hartie si Anexa, Documentatia Tehnica pentru Obtinerea Avizului C.N.A.I.R.
13- Aviz/ Acord prealabil CONSILIUL JUDETEAN CONSTANTA nr. 9386 din 26-04- 2016 emis
conform RAPORTULUI TEHNIC favorabil nr. 21/11.04.2016 emis de R.A.J.D.P. Constanta cu privire
la amplasarea si accesul in zona drumului (vezi Drumul judetean DJ 381 si informativ pentru Drumul
Comunal DC 27), transmis in format analog pe suport de hartie.
14-Aviz COMPANIA NATIONALA DE CAI FERATE “CFR” S.A.- SUCURSALA REGIONALA DE
CAI FERATE CONSTANTA nr. 7/2/2596/1334/ din 27-04- 2016 (vezi anexa) in format analog pe suport
de hartie
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15- Acord MINISTERULUI TRANSPORTURILOR – DIRECTIA TRANSPORT NAVAL nr.1762/30454
din 24- 08- 2017, transmis in format analog pe suport de hartie.
16- Aviz COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA CANALELOR NAVIGABILE S.A. nr. 7333
din 31-07- 2017, transmis in format analog pe suport de hartie.
17- Aviz S.C IPTANA S.A. nr. DPCITAN/N/ 26 din 18-05-2017 transmis in format scris pe hartie,
18- Aviz MINUSTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE – AGENTIA NATIONALA
DE IMBUNATATIRI FUNCIARE – Filiala Teritoriala de Imbunatatiri Funciare Dobrogea nr.
A 120 din 15-01-2020, transmis in format analog pe suport de hartie.
19- Aviz MINISTERUL APARARII NATIONALE – Statul Major general nr. DT- 4851 din 08-08-2016
transmis in format analog pe suport de hartie.
20- Aviz MINISTERUL AFACERILOR INTERNE – DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE
URGENTA – INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTA- Inspectoratul
pentru Situatii de Urgenta “Dobrogea” nr. 1505838 din 22-04- 2016 si nr. 2411298 din 30-10-2018,
transmise in format analog pe suport de hartie.
21- Aviz AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE nr. 22-1/ 20- 04- 2016 , transmis
in format analog pe suport de hartie.
22- Aviz MINISTERUL MEDIULUI, APELOR SI PADURILOR - GARDA FORESTIERA
BUCURESTI nr. 2894/24.05.2016 transmis in format analog pe suport de hartie, cu anexa Plansa 1,
transmise in format analog pe suport de hartie.
23- Aviz CUSTODE REGIA NATIONALA A PADURILOR – ROMSILVA- DIRECTIA SILVICA
CONSTANTA- Ocolul Silvic Murfatlar nr. 2537/31.08.2017 transmis in format analog pe suport de
hartie, fara anexe.
24- Aviz SERVICIUL ROMAN DE INFORMATII U.M. 0362 Bucuresti nr. 56.636 din 14.04.2016 si
nr. 102761 din 08.04.2020, transmise in format analog pe suport de hartie, fara anexe.
25- Aviz CONPET SA Romania, nr. 12360/01.04.2020, cu anexa Plansa 1a.3., transmise in format
analog pe suport de hartie
26- Aviz MINISTERUL AFACERILOR INTERNE- DIRECTIA GENERALA LOGISTICA nr. 426.494
din 07-02-2019, transmis in format analog pe suport de hartie, fara documente anexa.
27 – Aviz/Proces Verbal de Receptie Tehnica OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
(O.C.P.I.) Constanta nr. 581/19.03.2019, pentru receptia masuratorilor/determinarilor topografice
realizate, pentru Actualizare PUG oras Murfatlar si RLU aferent, in sistem de proiectie–Stereo’70,
transmis in format pe hartie cu anexa Planuri vizate si in format electronic AUTOCAD (DWG) pe CD.
28- Aviz MINISTERUL MEDIULUI – AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, nr. 5 din 11-10- 2019, transmis in format analog pe
suport de hartie, fara anexe.
29- Aviz MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE prin Directia petru Agricultura
Judeteana Constanta nr. 18 din 11- 03- 2020, transmis in format analog pe suport de hartie, fara anexe.
30- Aviz MINISTERUL CULTURII nr. 168/U/2020 din 22-04-2020, transmis in format analog pe
suport de hartie, fara anexe.
31- Aviz MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE DEZVOLTĂRII şi ADMINISTRAŢIEI nr. 1 /2021
din ianuarie 2021, transmis în format analog pe suport de hărtie.
32- Aviz CONSILIUL JUDEŢEAN CONSTANŢA, nr. 10 din 22-02-2021 în format analog pe hărtie.
5.2.2. Enumerare Studii, Rapoarte, Documentatii de specialitate intocmite
1- DOCUMENTATIE/PLAN SITUATIE TOPOGRAFIC pentru ACTUALIZARE PUG. Intocmit de
catre SC A&C TOPO SRL pentru intravilan si SC TOPOCAD SERV SRL pentru extravilan UAT
Murfatlar pe suport de Hartie si format digital AUTOCAD (DWG) pe CD.
2- STUDIUL GEOTEHNIC intocmit de catre SC ANA PROIECT DESIGN SRL pentru “Actualizare
PUG oras Murfatlar (vezi anexa) a fost realizat si prezentat in format analog pe suport de hartie si format
digital pe CD.
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3- STUDIUL ISTORIC SI ARHEOLOGIC (vezi anexa) intocmit de catre Muzeul de Istorie Nationala si
Arheologie Constanta transmis in format analog pe suport de hartie si format digital pe CD.
4- STUDIUL INFRASTRUCTURA TEHNICO- EDILITARA pentru “Actualizare PUG oras Murfatlar,
(vezi anexa) intocmit de catre SC C.G.V. AQUA SUDEST SRL
5- STUDIUL/RAPORT PROTECTIA MEDIULUI, (vezi anexa) intocmit de catre PFA Petro Vasile,
transmis in format analog pe suport de hartie si format digital pe CD.
6-“DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI DE GOSPODARIRE A
APELOR” intocmita pentru “Actualizare Plan Urbanistic General oras Murfatlar, jud. Constanta”de
catre SC FLUID DEVELOPMENT SRL in format analog pe suport de hartie si digital pe CD (vezi anexa).
7-“DOCUMENTATIA TEHNICA PENTRU OBTINEREA AVIZULUI C.N.A.I.R.(fost C.N.A.D.N.R.)D.R.D.P. Constanta realizata pentru “Actualizare Plan Urbanistic General oras Murfatla,jud. Constanta”
intocmita de catre SC GHICAN PROIECT SRL transmis in format analog pe suport de hartie si format
digital pe CD(vezi anexa).
8- STUDIU ISTORIC de fundamentare URBANISTIC (cu Fise monumente istorice) intocmit de PFA
Arh. Bubulete Doina – Mihaela, a fost realizat si prezentat in format analog pe suport de hartie si format
digital pe CD.
9- STUDIU PEDOLOGIC SI AGROCHIMIC pentru incadrarea terenului in clase de calitate, intocmit
de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Constanta, a fost realizat si prezentat in format pe hartie.
5.3. Scheme, Grafice, planuri care sa sustina propunerile de organizare urbanistica
5.3.1. Scheme, Grafice, planuri care sa sustina propunerle de organizare urbanistica
5.3.2. Lista proiecte realizate
Schema de dezvoltare spaţială se structurează cel puțin pe 2 axe tematice majore:
▀ viaţă urbană ► cultură ► educaţie ↔ (şi cercetare)

▄ productivitate sustenabilă ► industrie ► comerț ► turism

Intersecţia celor două axe de dezvoltare devine punct de transbordare a dezvoltării urbane ce facilitează,
(re)lansarea orașului pe o pistă ascendentă a prosperității.
Un rol important într-o strategie pe termen lung îl are utilizarea suprafeţelor ocupate cum ar fi:
 fostele cariere de piatră,
 terenurile industriale în zona portului,
 terenurile ocupate de unitatea militară din centrul orașului,
 anumite suprafețe în limita administrativă a orașului, adiacente autostrazii,
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anumite terenuri agricole extravilane (mai ales Siminoc), care prezintă potențial al dezvoltării
funcțiilor de locuire, industrie și turistico-agrement,
cartiere de locuințe existente în intravilanul celor două localități,

Suprafeţe ce pot deveni zone de dezvoltare urbană în cadrul unui program de reconversie şi refuncţionalizare,
odată cu regândirea urbanistică și stabilirea priorităților de dezvoltare a oraşului. Dezvoltarea urbană a celor două
localități depinde în mare măsură de întregirea ţesutului urban pe zonele intravilane sau adiacente lor.

Și în aspectele dezvoltării locuirii, Orașul Murfatlar prezintă avantaje interesante puțin sau deloc
exploatate până acum în zona metropolitană. Faptul că orașul în cadrul limitelor sale administrative oferă
posibilitate locuitorilor săi, de a alege intre o locuire urbană sau o locuire rurală, ambele beneficiind de
dotările și confortul oferit de o locuiță urbană dar plasata în mediu rural.
Reconversia zonelor industriale sau a altor funcțiuni aflate pe malul Canalului D-MN în raport cu
aspecte turistice și vizuale împreună cu restructurarea şi reconversia zonei centrale, sunt elementele cheie
pentru redefinirea structurii urbane a oraşului şi poziţionarea unor obiective de interes public major
raportat la aceasta într-o coerenţă spaţială adecvată unui oraș european contemporan.
”Strategia verde” a Orașului Murfatlar va prevedea plantarea unor areale de protecţie pe traseul
Canalului D-MN, propunere aflata în viziunea de dezvoltare propusă. Se propune în continuarea acesteia
crearea unor aliniamente şi zone plantate în lungul traseelor de acces spre și din oraș, de natură să
conecteze cadrul natural accesibil pentru agrement al zonei orașului şi să demarcheze zonele de trecere
dintre comune, oraş, peisaj.
Dezvoltarea spaţială pe termen lung poate fi un succes doar în condiţiile realizării unor proiecte
majore de infrastructură precum şi a unei colaborări operaţionale constante între membrii zonei metropolitane în vederea limitării fenomenului de suburbanizare, a distrugerii peisajului şi asigurării unor
servicii publice integrate şi eficiente, inclusiv a reactivării reţelei de cale ferată regionale a CFR în
folosul transportului public local.
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Metoda şi structura sintetică a dezvoltării orasului pe termen mediu şi lung:

DEZVOLTAREA
DURABILĂ
ȘI
MULTILATERALĂ
A ORAȘULUI

într-un cadru

utilități
urban
atractiv

Întocmit,
Arh. Florică Turcoianu

Arh. Lucian Remus

371

