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1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoastere a PUG
Denumirea lucrarii: Reactualizare Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism Comuna SUDITI.
Beneficiar: Primaria Comunei SUDITI
Proiectant general: sc Xline Birou de Arhitectura srl.
Proiectant de specialitate: SC OPEN CONCEPT SRL – planuri cadastrale.
.

Data elaborarii: 2017.

1.2.Obiectul PUG
Solicitari ale temei-program:
Realizarea unui studiu complet al stadiului actual de dezvoltare a Comunei Suditi, in conditiile in
care se doreste reactualizarea vechiului PUG intocmit in anul 2000, identificarea necesitatilor actuale ale
comunei si stabilirea directiilor de dezvoltare stabilite impreuna cu autoritatile locale si prin consultarea
populatiei.
In momentul actual comuna Suditi are in componenta satul Suditi si satul Gura Vaii;
- Asigurarea unui studiu de dezvoltare viitoare a Comunei Suditi;
- Reactualizarea Regulamentului Local de Urbanism;
- Asigurarea de prevederi ale programului de dezvoltare al comunei,

cu aprobarea Consiliului Local al

Comunei Suditi.
Lucrarea isi propune stabilirea unei strategii de dezvoltare pentru comuna Suditi, in concordanta
cu prevederile P.A.T.N. si P.A.T.J. si in conditiile respectarii dreptului de proprietate si a interesului
public
Propunerile cuprinse in lucrare vor trebui sa coreleze potentialul uman si economic cu aspiratiile de ordin
social si cultural ale populatiei.
Realizarea Planul Urbanistic General ( P.U.G. ) are caracter de reglementare si raspunde
programului de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatii. PUG , s-a elaborat in scopul:
•

stabilirea directiilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare
urbanistica a localitatilor.

•

utilizarea rationala si echilibrata a terenurilor necesare functiunilor urbanistice.

•

precizarea zonelor cu riscuri naturale.
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•

evidentierea fondului construit valoros si a modului de valorificare a acestuia in folosul
localitatii.

•

cresterea calitatii vietii, cu precadere in domeniile locuirii si serviciilor.

•

fundamentarea realizarii unor investitii de utilitate publica.

•

asigurarea suportului regulamentar pentru eliberarea certificatelor de urbanism si a
autorizatiilor de construire.

•

corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiului.
P.U.G. contine strategia , prioritatile , reglementarile si servitutile de urbanism , aplicate in

utilizarea terenurilor si constructiilor din cadrul localitatii , analizand urmatoarele obiective principale :
•

optimizarea relatiilor localitatilor cu teritoriul lor administrativ si judetean.

•

valorificarea potentialului natural, economic si uman.

•

organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii.

•

stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan.

•

stabilirea si delimitarea zonelor construibile.

•

stabilirea si delimitarea zonelor functionale.

•

stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire.

•

stabilirea si delimitarea zonelor protejate si de protectie a acestora.

•

moderizarea si dezvoltarea echiparii edilitare.

•

evidentierea detinatorilor terenurilor din intravilan.

•

stabilirea obiectivelor de utilitate publica.

•

stabilirea modului de utilizare a terenurilor si conditiilor de conformare si realizare a
constructiilor.
Reglementarile enuntate in cadrul P.U.G. , se detaileaza si se intaresc prin regulamentul local de

urbanism ( R.L.U. ). P.U.G -ul , are un caracter de directionare si coordonare a amenajarii teritoriului si de
dezvoltare a localitatilor, pe termen mediu si lung , cuprinde prevederile necesare atingerii acestor
obiective. P.U.G., nu reprezinta o faza de investitie, ci o faza premergatoare realizarii investitiilor. Unele
prevederi ale P.U.G. au un obiectiv care va fi atins mai tarziu , nefigurand in planurile imediate de investitii,
dar sunt strict necesare dezvoltarii urbanistice . Ca atare , avizele /acordurile la PUG au rolul corelarii
propunerilor PUG cu strategiile sectoriale si nu de incadrare a acestora in planurile imediate de investitii.
1.3. Surse documentare
Studiile necesare intocmirii "Plan Urbanistic General si Regulament Local de Urbanism Comuna
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Suditi" au fost realizate pe baza documentarii obtinute din sursele enumerate mai jos si pe baza lucrarii
‘Plan Urbanistic General al comunei Suditi‘- 2000- realizat de SC FAB GROUP SRL :
-

P.A.T.J. lalomita.

-

Judetele si Orasele Romaniei in Cifre si Fapte - Volumul I, Judetele Romaniei, Bucuresti 1994;

-

Studii de specialitate elaborate in zona: geotehnice, edilitare si de mediu;

-

Planuri topografice realizate pe baza datelor din teren si din alte surse document;

-

Informatii privind fondul funciar.

Pentru elaborarea acestei lucrari

au fost studiate o serie de surse documentare , referitoare la

stadiul actual al dezvoltarii comunei si propuneri de perspectiva.

• P.A.T.N. , elaborat de Urban Proiect intre anii 1994-1999 :
- SECTIUNEA I - CAI DE COMUNICATII
- Sectiunea II - Apa
- Sectiunea III - Zone naturale si construite protejate.
- Sectiunea IV - Reteaua de localitati
•

P.A.T.J. – IALOMITA elaborat de Arhitext Intelsoft in anul 1999

•

Studiu geotehnic

•

Studiu topografic

•

Date privind limita intravilanului - BAZA DE DATE OCAOTA lalomita

•

Proiect extindere alimentare cu apa

•

Proiect realizare retea canalizare
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. EVOLUTIE
Comuna Suditi are in componenta sa satele Suditi si Gura Vaii. Comuna se află în partea de sud-est
a județului, pe malul drept al râului Ialomița, la limita cu județul Călărași. Este străbătută de șoseaua
județeană DJ201, care o leagă spre nord-est de Săveni și Țăndărei (unde se termină în DN2A) și spre vest
de Mărculești, Slobozia (unde se intersectează cu DN21), Ciulnița, Ciochina și Coșereni (unde se termină
în DN2). Suprafata administrative teritoriala a comunei este de 5860.44 ha.
Localitatea Suditi, se află la 22 km de municipiul Slobozia, reşedintă a judetul Ialomita, si la 12 .5
cm fat a d e o ra su l Ta nda re i. Din punct de vedere geografic , teritoriul comunei se afla la 44°34′20″
latitudine nordica si la 27°34′58″ longitudine estica.
Comuna Suditi se află la o distantă de 12.5 km nord –est de DN 2A Urziceni-Slobozia- Constanta,
pe DJ 201 care uneşte DN 2 A cu orasul Tandarei. Fată de oraşele mari, localitatea se află la
-143 km de Bucureşti,
- 147 km de Ploieşti,
-46 km de Fetesti,
- 61 km de Călăraşi
- 125 km de Constanţa.
- 12.5 km de Tandarei
Comuna este mărginită la:
-

Sud şi Vest de com. Perisoru ( 23 km), jud. Calarasi,

-

Nord, la 10.3 km, aflându-se comuna Ograda,

-

Vest – comuna Marculesti ( 8 km) ( care a facut parte din comuna Cosambesti pana in anul 2005 –
legea 67)

-

Est , la 5.1 km, se afla comuna Saveni

-

Sud-Est – comuna Stefan cel Mare, jud. Calarasi

Principalele cai de comunicatie ce strabat teritoriul administrativ al comunei sunt:
-

Comuna este strabatuta de la Vest la Est de DJ 201. Acesta face legatura spre Vest cu comuna
Marculesti, Cosambesti si municipiul Slobozia unde se intersecteaza cu drumul national DN 21 si
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apoi, imediat cu DN 2A. Spre Est DJ 201 face legatura cu orasul Tandarei unde se termina in DN 2A.
-

La intrarea in satul Suditi dinspre Vest se naste drumul communal DC 7 care strabate localitatea de
la Nord la Sud si face legatura spre Sud-Est cu comuna Movila si, mai departe cu satul Progresu,
unde se termina in drumul national DN 3B.

-

Tot din DJ 201 porneste si DC 33 – drum communal care are traseul in interiorul intravilanului
comun cu strazile Sf. Pantelimon si str Manastirii, in extravilan acesta duce spre Padurea BerlestiPopesti.
Asa cum am mentionat mai sus suprafaţa Comunei Suditi este de 5860.44 ha, din care 238.605 ha
intravilan (inclusiv trupurile izolate), reprezentând 4.07 % din suprafața totală, suprafata de teren
extravilan fiind de 5621.835ha.
Conform recensământului efectuat în anul 2011, populația comunei Suditi se ridică la 2026

locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002 când se înregistraseră 2302 locuitori.
Majoritatea acestora sunt români (97,78%), iar pentru restul de 2.22 % locuitori apartenența etnică nu
este cunoscută. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97.78%), pentru
2,22% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.
Date istorice, evolutia asezarii.
Caracteristica principala a localitatilor comunei Suditi este continuitatea de locuire, o continuitate
atestata prin dovezi arheologice si documentare.
In lipsa unor documente autentice nu se poate preciza cu siguranta data la care a luat fiinta aceasta
asezare.
Satul Sudiţi a fost întemeiat la sfârşitul sec. al XVII-lea, pe o moşie a Mănăstirii Slobozia, de către păstori
ardeleni, supuşi austrieci (,,sudiţi“), de unde şi numele care s-a dat satului.
Etimoligia denumirii localitatilor din zona explica si originea locuitorilor:
‘Slobozia - denumire care provine de la facilităţile acordate celor care s-au aşezat iniţial aici, În condiţiile în
care populaţia rurală era fluctuantă din cauza deselor incursiuni ale turcilor dar şi din cauza greutăţii
birurilor şi altor angarale, astfel că locuitorii fugeau în locuri unde li se acordau scutiri, în documente
menţionându-se fecvent spargerile de sate. Pentru a asigura necesarul de braţe de muncă pentru moşiile
proprietarilor, domnia intervenea şi dădea hrisoave prin care îi ademenea pe sătenii din zonele cu
populaţie mai mare, în zona nesigură de la câmpie, dar acordându-le slobozenii. În "Dicţionarul universal al
limbei române" tipărit în 1914 de către Lazăr Şeineanu, se dă explicaţia; slobozie odinioară colonie de
străini (adică nu oameni ai locului) cu' scutiri sau slobozenii.
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SUDIŢI - adică supus străin (termen introdus de consulii austrieci şi italieni pentru a desemna pe cetăţenii
supuşi altor state), În cazul nostru locuitori din Transilvania care erau supuşi ai Imperiului Austro-Ungar.
Aceştia beneficiau şi ei de o serie de facilităţi pentru a se aşeza în Muntenia. De multe ori au fost situaţii, în
condiţiile în care nu existau acte care să fie verificate, când şi săteni din Muntenia , tocmai pentru a
beneficia de scutiri, se declarau sudiţi.’
Satul Gura Văii a fost întemeiat în perioada interbelică, prin împroprietărirea unor săteni, pe baza reformei
agrare din 1921, pe o fostă moşie a Mănăstirii Slobozia, trecută în proprietatea statului la secularizare.
In Marele Dictionar Geografic al Romaniei – George Lahovari gasim:
Suditi, sat, in jud. Ialomita, plasa Ialomita-Balta, pendinte de com. Fundul-Crasani, situat pe tarmul drept al
riului Ialomita si sub coasta cimpului Baraganul. Se mai numeste si Crasani de sud.
Are o populate de 90 familii ; O scoala mixta.
Vite: 200 cai, 160 boi, 128 porci, 20 capre si 700 oi.
La sfarsitul sec. al – XIX-lea - comuna făcea parte din plasa Ialomița-Balta a județului Ialomița și era
formată din satul Sudiți și din cătunele Teșila Mare, Batogu, Grecu, Perișoru, Obeada, Caramanu,
Sarageaua, Mășăli și Puțu Nou, cu o populație totală de 2390 de locuitori. În comună funcționau o școală
mixtă și o biserică.
Suditi – comuna rurala, plasa Slobozia, Locuitori 2610, 54 km fata de Calarasi, 9 km fata de Tandarei.
Primar : Oblosan Gheorghe, Notar : Davidescu Dobre, Invatatori: Coman Petre, C-tin Gh. Georgescu, V Pr. Grigorescu
Dragan, Invatatoare: Coca Florea, Coman Maria, Davidescu Eugenia, Preot paroh: Georgescu V
Bacani: Axinte Alex, Berteanu Gh, Moldoveanu Paun, Pamblica Ianache, Papuc Mihai, Pavelescu Alex, Soc.
Cooperatista ‚Unirea’
Banci populare: ‚Fratia’ capital 450.000 lei, presedinte Dragan Gh
Carciumar : Axinte Alex, Budu Gh, Nistoroiu Nita, Pamblica Ianache, Pavelescu Alex, Radulescu Dutu
Cereale (comert): Manoiu Craciun, Pamblica Gh, Slujitorul Ali, Slujitorul V, Tenculesu Ion, Tenculescu Simion
Cismari: Barsan Traian, Mandache Milion, Prahoveanu Andrei, Sobate Socrate, Serban Ion
Croitori: Dima P Ecaterina, Stanescu Costica,
Manufactura: Berteanu Gh, Soc. Cooperatista ‚Unirea”
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Mori ( sistem): Bucur Gh
Tamplari: Popescu Iosif, Tudor Iancu
Tapiteri: Ionescu Gh, Lat C Leanca
Proprietari de mosii : Eforia spitalelor civile din Bucuresti (Popeni 2000 ha), Statul (Bertesti- Popesti) – 9902 ha

În 1950, comuna a intrat în componenţa raionului Slobozia din regiunea Ialomiţa şi apoi (după
1952) din regiunea Bucureşti. În 1968, comuna a revenit la judeţul Ialomiţa, reînfiinţat, și a primit și satul
Gura Văii, fost la comuna Mărculești.
Obiective istorice ale zonei: monumente istorice, situri:
Din punct de vedere structural, monumentele sunt grupate pe 4 categorii, în funcţie de natura lor:
I. Monumente de arheologie
II. Monumente de arhitectură
III. Monumente de for public
IV. Monumente memoriale şi funerare
Din punct de vedere valoric, lista monumentelor istorice cuprinde următoarele categorii:
• Categoria A - monumente de interes naţional
• Categoria B - monumente de interes local
In lista monumentelor istorice din România actualizată, anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr.
2.828/2015,, publicat în Monitorul Oficial al României, Nr. 113 bis, 15.02.2016, si având un caracter oficial
și legal, gasim urmatoarele monumente si situri arheologice cu caracter de monument istoric pe raza
comunei Suditi.
I. Situri arheologice
-

IL – I – s – B – 14066 – COD RAN 94544.01.01 –‚La Cot’- sat Suditi, com. Suditi -– coordonate
44. 59555 N, 26.87639 E. Situl se afla la NE de sat, la sud de raul Ialomita, la E de DJ 201. Suprafata
sitului este de cca 2 ha, cu punctele:
- IL – I – s – B – 14066.01 – COD RAN 94544.01.02 – Asezare medievala ( evul mediu timpuriu) de
tip Dridu – locuire civila – sec IX-XI
- IL – I – s – B – 14066.02 – Asezare daco - romana – locuire civila – sec IV

II. Monumente istorice
-

SAT SUDITI

-

IL – II – m- B – 20204 – Casa cu carciuma – Enache Pamblica – an 1928, Str. Mare nr. 123
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2.2 ELEMENTE DE CADRU NATURAL
Caracteristicile reliefului
Date hidrografice
Teritoriul comunei se gaseste in bazinul hidrografic (BH) al raului Ialomita ( BH de ord. I, cod XI-1),
pe malul drept al acesteia la cca 4.6 km distanta, in cadrul Campiei Baraganului – subunitatea Campia
Romane Orientale la limita dintre subunitatile interna si externa.
Pe teritoriul comunei Suditi, apele de suprafaţă se rezumă la raul Ialomita ce mărgineşte teritoriul
administrative teritorial pe latura de Nord, la cca 4.6 km de satul Suditi (resedinta de comuna) . Lungimea
raului Ialomita constituit ca granite pe limita Nordica a UAt-ului este de cca 2,40 Km.
Debitul multiannual al raului este de 35,4 mc/s (postul hydrometric Cosereni). Debitele maxime se produc
in perioadele cu precipitatii abundente, respective primavera cand se inregistreaza un maxim principal, si
toamna, cand se inregistreaza un maxim secundar. Debitul maxim annual reiesit din calcul este de 1280
mc/s la Cosereni pentru 0,1 % si 600 mc/s pentru asigurarea de 10 %, iar la Slobozia este de 1350 mc/s
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pentru asigurarea de0,1 % si de 630 mc/s pentru asigurarea de 10 %. Debitele minine s-au inregistrat fie in
sezonul cald, in anii cei mai deficitari pluviometric (1953, 1963), fie in anii cu iernile cele mai grele din cauza
fenomenelor de inghet. De obicei, in cursul anului se observa un debit minim principal spre sfarsitul
sezonului cald, in lunile august-septembrie, care corespunde lunilor celor mai secetoase si un al doilea in
timpul sezonului rece, lunile decembrie-februarie, corespunzator timpului celui mai rece cu predominarea
fenomenelor de iarna, in special poduri de ghiata.
Datorita faptului ca la debite si nivele maxime, in special primavera, ca urmare a ploilor abundente din
lunile mai-iunie, cand lunca raului era , in general, inundata, au fost facute diferite amenajari hidrotehnice,
in special indiguiri, care exista si in zona localitatii Suditi.
Clima
Clima este continentală, cu două anotimpuri de bază: vară şi iarnă. Primăvara şi toamna sunt
anotimpuri de tranziţie. În zona comunei, clima se manifestă printr-o amplitudine termică anuală şi diurnă
relativ mare şi prin cantităţi reduse de precipitaţii.
Prin aşezarea sa geografică, în partea sud-estică a ţării, localitatea este supusă influienţelor
maselor de aer estice-continentale, vestice-oceanice şi sudice-mediteraneene, determinând un climat de
tip continental excesiv, ceea ce face ca zona să aibă o notă specifică de ariditate.
Climatul continental excesiv are puternice contraste de la vară la iarnă, contraste ce se
concretizează prin amplitudini termice mari, de peste 500 C. Conform datelor de la staţiile Slobozia,
Urziceni şi Griviţa şi de la punctul fluviometric de la Cantonul Apelor Române, existent la barajul lacului
Fundata, rezultă că temperatura medie anuală locală este de 10,50C. Luna cea mai caldă este iulie, cu o
medie de + 300C, iar luna cea mai rece este ianuarie, cu o medie de – 30C.
Precipitaţiile au un caracter continental, de la un an la altul producându-se diferenţieri,
cantitatea medie anuală fiind în regim deficitar. Cele mai multe precipitaţii cad în luna iunie, iar cele mai
puţine în luna martie. Regimul precipitaţiilor are influienţe importante asupra dinamicii apelor freatice,
precipitaţiile fiind sursa principală a acestora.
Specific zonei judeţului Ialomiţa este caracterul insular al precipitaţiilor, conform căruia, un an
deosebit de ploios sau secetos, nu întruneşte aceleaşi caracteristici pe tot parcursul său. O altă
caracteristică a zonei din punct de vedere al precipitaţiilor, este aceea că frecvenţa anilor secetoşi
/perioadelor secetoase este mai mare comparativ cu cea a anilor ploioşi/perioadelor ploioase.
Repartiţia precipitaţiilor, în spaţiu şi timp, prezintă o mare instabilitate, seceta fiind frecventă,
luând uneori aspect de calamitate.
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Media multianuală a numărului de zile cu ninsoare este de 13, distribuite astfel: ianuarie (4,9), decembrie
(4,1), februarie (3,7), martie (2,4), noiembrie (0,8) şi aprilie (0,1).
Adâncimea de îngheţ la nivelul localităţii este cuprinsă între 0,70- 0,80 m de la nivelul terenului. Pentru
zona localităţii Suditi, ploile şi zăpada prezintă o importanţă primordială întrucât agricultura, specifică
localităţii, are nevoie de precipitaţii. Unul dintre fenomenele ce se produc frecvent în zona Bărăganului
este viscolul, acesta afectând zona comunei Suditi, în special în lunile decembrie, ianuarie şi februarie,
nefiind imposibil să se producă şi în lunile noiembrie sau martie.
Regimul eolian al comunei este destul de activ, doar în proporţie de aproximativ 9,9 % din timpul
anului fiind zile fără vânt; în zonă bat vânturile specifice Bărăganului, cel mai de temut fiind Crivăţul, un
vânt rece, care bate iarna cu viteze mari, din direcţia nord, nordest, provocând viscole puternice mai ales
când este însoţit de zăpadă. Austrul este un vânt uscat care bate din vest, iar Băltăreţul bate din sud-est şi
aduce ploaia.
Valorile medii ale principalilor parametri climatici sunt: 297 zile cu cer senin, 111 zile cu îngheţ iar
radiaţia solară globală cu valori între 125- 127,5 kcal/cm2 . % toamna, 22-34 % iarna, 26-36 % rimavara si
22-25 % vara, urmate de cele din directie opusa, sectorul sud-vestic. Aceste caracteristici sunt influentate
pe de o parte de relieful zonei (tabular, fara proeminente semnificative), pe de alta parte, de liniile mari de
relief din vecinatate (Carpatii si Subcarpatii de curbura).
Vânturile caracteristice zonei sunt crivățul (foarte puternic, rece și uscat, determinând geruri,
înghețuri, polei și viscol) și suhoveiul (uscat și fierbinte).
Radiația solară globală variază între 125 și 127,5 kcal/cm² an, iar microclimatul generat de culoarul râului
Ialomița este de cca 400 m în stânga și 500 m în dreapta albiei râului.
Relieful
Situat in judetul Ialomita satul Suditi pastreaza caracteristicile reliefului si poarta amprenta situarii
in subdiviziunea estica a Campiei-Romane Baraganul. Intregul Baragan Ialomitean este acoperit cu un strat
de loess, effect al evolutiei sale geologice indelungate ca bazin de sedimnetare maritime lacustra.
Modelarea fluviatila sic ea eoliana au determinat aparitia unor dune de nisi psi gorgane – ca forme positive
– crovuri (podine) si vai secundare tip ‘furcitura’- ca forme depresionare. Altitudinal , Campia Baraganului
se desfasoara in general , in trepte de la Nord la Sud si de la Vest la Est, inaltimile scazand de la 81 m (Piscul
Crasani) si 71 m ( Campul Grindu) la 21 m ( in zona confluentei Ialomitei cu Dunarea, sectorul Vladeni, fosta
localitate Piua Petrii) si la 8.00 m in nordul incintei indiguite a bratului Borcea.
Asa cum am spus, teritoriul comunei face parte din Câmpia Bărăganului Central. Predomină suprafeţele
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plane-orizontale sau foarte puţin înclinate, altitudinea medie absolută a câmpiei este de 70 m,
microrelieful specific câmpiei de aici formându-l zonele uşor depresionare şi crovurile, care ocupă
suprafeţe mici. Din punct de vedere geologic, câmpia reprezintă o formă de acumulare de vârstă
cuaternară.
Din punct de vedere geomorfologic, localitatile se gasesc in zona de lunca a raului ialomita, ce
reprezinta latimi de cca 4-5 km si in zona campului depresionar al Baraganului ( zona de dune), care ocupa
partea sudica a teritoriului comunei. In aceasta zona raul Ialomita nu si-a sapat nici un nivel de terasa, ci
dimpotriva, el a erodat puternic versantul drept, dandu-I un aspect abrupt. In sectorul de lunca cotele
terenului natural au valori de 15-20 m, iar la limita dintre lunca si campul depresionar relieful devine
abrupt, cotele avand valori de 45-50 m in zona acestei limite, de aici campul depresionar are un aspect
valurit , prezentand o panta generala nord-vest- sud-est (cca 35 m in sud-est).
Din punct de vedere al altimetriei satul Gura Vaii este situate in zona de lunca, are relieful plat,
cotele de nivel prezente in interiorul intravilanului acestui sat sunt cuprinse intre 14 si 16 m.
Satul Suditi este azezat pe limita dintre lunca si campul inalt. Coasta – malul abrupt care separa
lunca de campul inalt strabate satul aproximativ la jumatatea lui de directia longitudinal ( de Sud la Nord).
Astfel, in zona de lunca, inaltimile din interiorul intravilanului satului Suditi sunt situate intre 14-17 m, iar in
zona inalta 30 si 39 m, trecerea - coasta, aflata tot in interiorul intravilanului preia aceste diferente de
inaltime.
Din punct de vedere al teritoriului administrativ al comunei Suditi 30 % se afla in zona de lunca Ialomitei si
cca 70 % in zona de camp inalt.
Vegetatia : teritoriul comunei se încadrează în zona vegetaţiei de stepă: vegetaţie ierboasă şi
forestiera. Vegetaţia ierboasă se întâlneşte în anumite locuri necultivate, pe islazul comunal dar şi pe
canalele de irigaţii (în special pe cele nefolosite).
Pe teritoriul comunei se afla cca 700 ha de padure, 96 h in lunca Ialomitei, 502 ha formeaza Padurea Suditi
– Padurea Berlesti-Popetii, aflata in administrarea Ocolului Silvic Ialomita, iat diferenta se afla pe o zona de
coasta. Padurea de la Suditi a fost plantata in anii ’50, insa a fost grav afectata de fenomenul de uscare
incepand cu anul 2000. In 2002 fusesera calamitate 300 de hectare de padure. Potrivit specialistilor,
principalele cauze au fost seceta prelungita provocata de incalzirea globala si poluarea solului. Tinand cont
ca vara se inregistreaza aici maxime de pana la 60 de grade Celsius la nivelul solului, cele trei tipuri de
arbori plantate duminica la Suditi au fost alese de specialisti tocmai pentru capacitatea de a se adapta la
conditiile climaterice specifice zonei.
Specia de arbori predominanta din padurea Suditi este stejarul. Pe langa acesta se mai gasesc si alte specii
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de foioase prezente in zonele de campie cu clima temperat continental.
Speciile de plante întâlnite sunt: iarbă scaioasă, ştir, troscot, muşeţel, păpădie, pătlagină,
lumânărică, trifoi sălbatic. În culturile de grâu se întâlnesc: sângele voinicului, macul de câmp, muştarul
sălbatic, albăstriţa, iar în culturile prăşitoare se întâlnesc: ştirul, căpriţa, costreiul.
Vegetaţia acvatică este reprezentată de stuf, papură, rogoz, lintiţă, iarba broaştei. Plantele de
câmp, cultivate de agricultori, sunt cele specifice Bărăganului: cereale şi plante tehnice. Porumbul, grâul,
floarea-soarelui, orzul, mazărea, rapiţa, viţa de vie, sunt principalele culturi de pe teritoriul comunei. Dintre
legume se cultivă: ceapă, usturoi, tomate, cartofi, vinete, varza, ardei. Cultura de pepeni este foarte
importantă având o pondere importantă la nivelul localităţii, în special în ultimii 5-6 ani.
Fauna : Speciile faunistice care trăiesc în zona localităţii pot fi clasificate după mediul în care trăiesc,
astfel:
− Fauna de stepă
− Fauna de interes vânătoresc
Speciile reprezentative sunt următoarele: − Rozătoare: popândăul, iepurele de câmp, şoarecele de
câmp, cârtiţa, hârciogul
− Păsări: prepeliţa, potârnichea, graurul, ciocănitoarea, sticletele, vrabia, ciocârlia, păsări răpitoare
de zi (erete, uliul găinilor), păsări răpitoare de noapte ( cucuveaua, bufniţa)
− Rep[le: şarpele de casă, şopârla cenuşie de camp
− Batracieni: broasca de lac, brotăcelul
− Insecte: gândaci ( cărăbuşul cerealelor, gărgăriţa cerealelor, albina, ţânţarul comun, musca de
casă) − Arahnide: păianjenul cu cruce, căpuşa
− Moluşte: melcul de livadă
Solurile
Pe teritoriul comunei Suditi principalele tipuri de sol sunt:
- cernoziomuri (cu o textură lutoargiloasă),
- cernoziomuri cambice freatic – umede,
- cernoziomuri cambice și cernoziomuri argiloiluviale (în crovuri și padini),
- cernoziomuri cambice tipice,
- cernoziomuri cambice vermice, regradate,
- cernoziomuri carbonatice, freatic – umede,
- cernoziomuri gleizate, pe depozite fluviatile și fluvio – lacustre recente,
- cernoziomuri semicarbonatice freatic – umede,
- cernoziomuri tipice și cernoziomuri cambie tipice, pe depozite nisipoase,
- protosoluri aluviale,
- solonețuri tipice și solonețuri luvice,
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- soluri aluviale (inclusiv protosoluri aluviale),
- soluri aluviale (inclusiv protosoluri aluviale),
- soluri aluviale salinizate.
In ceea ce priveşte solurile, proprietatea de bază a acestora o constituie fertilitatea. Pe teritoriul
comunei au fost identificate 10 unităţi de sol, predominând cernoziomurile tipice carbonatice (67% din
suprafaţa arabilă a comunei, ce se încadrează în zona I de fertilitate), cernoziomurile tipice, freatic umede
(27% din teritoriul comunei, solurile cele mai fertile, pânza freatică aflându-se la 3-4 m adâncime) şi
cernoziomurile cambice tipice (4% din teritoriu, soluri ce au o reacţie neutră spre slab alcalină şi se
încadrează în zona I de fertilitate. Există şi locuri cu băltiri, în anii ploioşi, dar pe suprafeţe mici (0,5%- 1%).
Conditiile pedogenetice in care s-au format cernoziomurile sunt determinate de: clima cu un
pronuntat caracter continental (contraste mari de temperatura de la un sezon la altul, precipitatii reduse,
evapotranspiratie ridicata, vanturi uscate), roca-mama formata din loess sau depozite loessoide (ale caror
proprietati fizico-chimice, friabilitate,compozitie granulometrica, permeabilitate etc. -confera posibilitati
de formare a acestor soluri), relief de campie cu altitudini reduse (25 – 50 m) etc.
Cernoziomurile sunt caracterizate printr-o fertilitate ridicata datorita cantitatii ridicate de humus.
Prezenta unei bogate flore microbiene si faune (rame etc.) determina o mineralizare rapida a materiei
organice cu eliberare de elemente nutritive necesare plantelor.
Caracteristici geologice
Din punct de vedere geologic, depresiunea Valaha face parte din marea unitate structurala
cunoscuta sub numele de ‘ Platforma Moesica’. Cuvertura acestei unitati cuprinde depozite paleozoice,
mezozoice si neozoice.
Paleozoicul – cele mai vechi depozite de cuvertura sunt de varsta ordoviciana ( paleozoic inferior).
Din datele de foraj grosimea depozitelor paleozoice este de cca 3500 m fiind intalnite etaje ordovician,
devonian si carbonifer.
Ordovician - este constituit in majoritate din gresii cuartitice, gresii fine si conglomerate.
Devonian

- este reprezentat prin calcare oolitice. Peste depozitele carbonifere sunt dispuse

disconcordant depozite triarice, jurasice si cretacice avand o grosime de 1500 m.
Triasicul inferior – liasic mediu este reprezentat prin argile dolomite si marmocalcare.
Liasicul superior este reprezentat prin gresii silicoase.
Jurasicul a fost intalnit in forajele de la Urziceni, Piua Petrii, Ciochina, Smirna si Calarasi avand o
grosime de cca 800 m si fiind reprezentat prin argile cu intercalatii marne si dolomite in care s-a identificat
o fauna Rnynconella, Lacunoseta, etc care indica prezenta jurasicului mediu si superior.
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Cretacicul inferior este reprezentat prin calcare masive organogene albe, galbui, cretoase cu
grosimi de 450 m intalnite la forajele de la Ciochina, Calarasi si bordei Verde.
Cretacicul superior este format in partea bazala dintr-un complex de marne peste care urmeaza
un complex de calcare cretoase cu grosimi de 50-200 m.
Nezoicul este prezent prin urmatoarele perioade:
-

Neogen – sta transgresiv peste depozitele cretacice fiind reprezentate prin depozite ce apartin
Tortonianului, Sarmatianului, Neotianului, Pontianului, Dacianului si Romanianului, fiind intalnite in
forajele de la Ciochina, Marculesti, Urziceni, Ciresul si Balta Alba ( Braila).

-

Tortonianul – a fost interceptat in forajele de la Ciresu si Moara Saraca unde acopera in
discordanta formatiunile cretacice. Ele sunt constituite din marnocalcare, marne, nisipuri si gresii cu
Amphistegina a caror grosime de aproximativ 50-80 m scade spre Est.

-

Sarmatianul in continuare de sedimente cu Tortonianul este constituit din gresii calcaroase,
marnocalcare si marne rubanate in care s-au identificat specii de de Cerithium si Hydrobia Ervillia
podolica, precum si o bogata microfauna.

-

Meotianul in continuitate de sedimente cu Sarmatianul este constituit din nisipuri marnoase,
marne, nisipuri si gresii cu grosime de cca 150 m.

-

Pontianul este reprezentat de marne, marne nisipoase , nisipuri marnoase cenusii, vinete cu
Congeria, Hydrobia Phylocardium si Ostracode. Grosimea acestuia variaza intre 100-500 m.

-

Dacianul este reprezentat prin nisipuri, marne si argile carbunoase cu specii de Prosodacna Unio,
Viviparus, etc, avand o grosime intre 100-500 m.

-

Romanianul inchie seria neogena fiind reprezentat printr-o alternanta de argile, marne, nisipuri
argiloase, uneori carbunoase cu o fauna de Viviparus, Melanopsis, Theodoxus, etc si avand o
grosime de 300-500 m ( Balta Alba).

-

Cuaternar – incepe in partea bazala cu depozite de varsta pleistocen inferior reprezentate printrun complex de pietrisuri cu nisip si elemente de bolovanis cu unele intercalatii argiloase sau argilonisipoase marnoase , complex cunoscut in literatura de specialitate sub denumirea de “Strate de
Fracesti”.

Din punct de vedere geologic, zoria Suditi .aparţine unui sector din partea
orientală a Platformei Moesice, marea unitate geologică a cărei extindere in suprafata
corespunde, in linii generale, unitatii geomorfologice a Campiei Romane.
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Fundamentul cristalin nu a fost interceptat direct, pana la adâncimea maximă de investigare (de
cca. 5000 m) corespunzătoare celor mai adănci foraje executate în acest sector al Platformei nefiind
interceptată baza cuverturii sedimentare.
Peste acest soclu s-au depus sedimente de vârstă Paleozoică, Mezozoică şi Neozoică in cadrul mai
multor cicluri de sedimentare, separate prin suprafeţe de eroziune constituite in fazele de exondare a
platformei.
Formaţiunile de vârstă Paleozoică aparţin la două cicluri de sedimentare, separate printr-o
discordanţă:
• Ciclul

de

sedimentare

Ordovician

—

Silurian

(până

la

Ludlowian

inf.

inclusiv),

reprezentat prin gresii cuarţitice de vârstă Ordoviciană şi prin şisturi argiloase şi argilite Siluriene.
• Ciclul de sedimentare Devonian Carbonifer inf., reprezentat prin complexul inferior, argilos, de vârstă
Devonian inf, respectiv prin compiexul superior, predominant calcaros — dolomitic, subordonat argilos.
Limita de separaţie dintre formaţiunilor de vârstă Paleozoică şi cele acoperitoare se situează,
însectorul de platformă căruia îi aparţine comuna Sudiţi, la adâncimi de cca. 2000 m.
Formatiunile Mezozoice aparţin la trei cicluri de sedimentare: unui de vârstă Triasică, unul
reprezentat prin sedimente Jurasice şi din primele etaje ale Cretacicului inferior, respectiv unul de
vârstă Albian — Cenomaniană (etajele terminale ale Cretacicului inf.), având următoarele caracteristici:
•

Ciclul de sedimentare Triasic are caracter mamos — argilos, subordonat nisipos, grosimea acestor
sedimente nedepăşind 30 m;

•

Ciclul de sedimentare Jurasic mediu şi superior — Cretacic inf., este reprezentat prin seria argiloasă cu
intercalaţii de gresii şi nisipuri silicioase atribuită, ca vârstă, Jurasicului mediu, seria calcaroasă, cu
intercalaţii subţiri marnoase de vârstă Jurasică sup., respectiv prin seria Cretacică inf. (Neocomian —
Barremiană), predominant calcaroasă,. insumând grosimi apropiate de 1000 m;

•

Ciclul

de

sedimentare

Albian

-

Cenomanian,

detritic

(nisipos

—

grezos

cu

alternanţe de marne şi marne nisipoase), a cărui grosime oscilează intre 200 şi 400 m.
In perimetrul cornunei Sudiţi, limita dintre sedimentele Mezozoice şi cele Neozoice se situează la
cota aprox. 500 m. Această discontinuitate, stratigrafică (reprezentand suprafaţa de eroziune a celor mai
recente depozite Cretacice) prezintă o ridicare continua pe direcţia NW- SE, ajungănd în sectorul
de luncă a Dunării (perimetrul Călăraşi — Dichiseni) in proximitatea aluviunilor recente ale
fluviului, la cota 0 nMN. Rezultă o valoare medie a pantei de ridicare spre Dunăre (pe direcţia NE —
SW ) de cca. 15 %o, cu menţiunea că Inclinarea acestei suprafeţe depăşeşte 20 %o Tn perimetrui
Sudiţi, dar se reduce la mai puţin de 10 %o in apropierea Dunărti.
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Neozoicul este reprezentat, în acest sector al Câmpiei Române, prin două cicluri de
sedimentare ale Neogenului, unul constituit din depozite de vârstă Sarmaţiană şi celălalt, din
sedimente Pliocene, depuse transgresiv peste cele sarmaţiene, după cum urmează:
-

Ciclul

-

complexul respectiv având grosime de maximum 200 m;
Ciclul de sedimentare Pliocen, reprezentat prin etajele:
•

de

sedimentare

Sarmaţian

are

caracter

predominant

calcaros,

Meoţian, predominant nisipos, subordonat mamos — argilos, cu grosimi, atingând in sectoruf
Sudiţi grosimi, de max. 50 m;

•

Ponţian, mamos (mame, 1n Unele sectoare, foarte nisipoase), cu grosime de max. 100 m;

•

Dacian, nisipos micaceu, cu grosime cuprinsă, în general, intre 100 şi 150 m, feruginos in partea
superioară, cu intercalaţii subţiri grezoase şi mamoase;

•

Levantin, constitult dintr-o succesiune de argile, marne şi nisipuri. Depozitele Levantine ating, in
acest sector, maximum 80...100 m.

Se precizează că:
Incepând de la extremitatea sudică a teritoriului comunei, deozitele de vârstă Meoţiană se
efilează, ele nefiind interceptate de foraje executate spre SE.
In multe sectoare situate la nord de râul lalomiţa, forajele executate au pus in evidenţă
prezenţa unor intercalaţii argiloase (argile cărbunoase, lignit) atât ia nivelui Dacianului, cât şi al
Levantinului.
Limita care separă, morfologic, lunca Dunării de subtjnităţile morfologice adiacente corespunde,
aproximativ, extremităţi estice de dezvoltare a Neogenului, la SE de aceasta fiind identificat un contact
direct intre aluviunile de luncă ale fluviului şi formaţiunile predominant calcaroase, de vârstă cretacica
subadiacente.
Limita de separatie dintre depozitefe Neogene şi cele Cuaternare ( suprafata de eroziune a
Levantinului) prezintă, asernenea bazei Neogenului, o ridicare continuă pe directia NNW — SSE, dar cu
o pantă mult mai redusă. Astfel, dacă in sectorul Suditi, baza Cuaternarului se situează aproximativ la cota
25...— 30 m nMN, in extremitatea sud-estică a Cămpiei Române (aliniamentui Feteşti — Jegălia — Cuza
Vodă, corespunzând limitei de extindere spre SE a formatiunilor Cuaternare de Camp inalt, Incepand de la
care acestea sunt complet dislocuite de aluviunile recente ale fluviului), această limită se ridică pănă
aproximativ la cota ± 0 m nMN, rezultand o pantă medie de ridicare spre SSE de cca. 1,5 %o.
Baza Cuaternarului In teritoriul estic al Cămpiei Române o constituie Stratele de Frăteşti (atribuite
St. Prestianului, nivet al Pleistocenurui inferior), orizont constituit, in principal, din pietrişuri şi nisipuri
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medii - grosiere. In unele perimetre limitrofe teritoriului comunei Suditi (in special la nord de cursul
Ialomitei) se remarcă prezenta, in cadrul acestui orizont, a unor intercalatii cu granulometrie fină (nisipuri
fine, local prăfoase sau argiloase, precum şi a unor intercalatii subtiri de argile sau argile nisipoase) In
cadrul orizontului necoeziv. Spre sud şi spre est (perimetrele Săveni, Ştefan cel Mare şi Perişoru),
frecventa acestor intercalatii cu granulometrie fină este mult mai redusă.
Limita superioară a acestui orizont prezintă, asemenea bazei stratului, o slabă inclinare de la SSE spre
NNW, directie pe care se constată şi o ingroşare a acestor depozite, ca, de altfel, şi a celor acoperitoare.
Astfel, cota coperişului Stratelor de Frăteşti in perimetrul comunei Suditi se situează la aproximativ — 5 m
nMN (corespunzând unei grosimi verticale a orizontului de cca. 20...30 m), in timp ce in extremitatea sudestică a Campiei Române (in vecinătatea limitei incepănd de la care Cuaternarul de Câmp Inalt este complet
dislocuit de aluviunile fluviului, corespunzând aliniamentului Feteşti — Jegălia — Radu Negru), coperişul
acestora se ridică cu 5 ... 10 m deasupra cotei ± 0 m nMN (corespunzând unei valdri medii de
cca. 1%o a ridicării coperişului Stratelor de Frăteşti spre Dunăre).
Aşadar aliniamentul de dezvoltare a subunitătilor morfologice recente ale Dunării (lunca şi
terasele noi ale fluviului) reprezintă extremitatea estică de dezvoltare a Stratelor de Frăteşti, in lungul
limitei respective această formatiune flind dislocuită in totalitate de aceste aluviuni ale Dunării.
O caracterizare generala a Stratelor de Frăteşti in sectorul pozitionat la sud de
lalomita care include teritoriul comunei Suditi trebuie sa evidentieze, in principal caracterul unitar din
punct de vedere granulometric, fiind constituite aproape exclusiv din depuneri de nisip cu elemente de
pietriş ce insumează o grosime de minimum 20...22 m (In medie, cca. 25 m), intercalaţiile argiloase lipsind
sau având grosimi negiijabile.

In Pleistocenul mediu, pe teritoriul de platforrnă căruia ii aparţine teritoriul comunei Sudiţi s-a
depus un complex constituit din strate cu granulometrie predominant fină, caracteristic pentru regimul
de sedimentare (liacustru) instituit in perioada respectivă. Aceste depuneri (marne şi argile cu
intercalatii de argile nisipoase, nisipuri argiloase şi nisipuri fine) sunt cunoscute drept „Complexul
marnos". Grosimea Complexului marnos atinge, in sectorul comunei Sudiţi, cca. 25 m, cu menţiunea că
in sectorul de luncă a Ialomiţei, partea superioară a acestui complex este erodată şi Inlocuită de
aluviunile recente ale râului, astfel că grosimea stratelor predominant argiloase interpuse Intre
aluviunile de luncă şi Stratele de Frăteşti este de maximum 5...10 m.
Modificarea, la Inceputul Pleistocenului superior, a regimutui de sedimentare in sectorul central —
estic al Platformei Române (trecerea la un regim fluviatil — deltaic) a avut drept consecintă depunerea unui
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orizont de nisipuri predominant fine cu intercalaţii lentiltforme argiloase, cunoscute drept „Nisipuri de
Mostiştea". Grosimea lor nu depăşeşte, in sectorul Sudiţi, 12...15 m, cu precizarea că pot fi interceptate
doar in sectorul de Cămp Inalt at teritoriului (la cca. 30 m adâncime), in timp ce in sectorul de luncă a
Ialomiţei lipseşte, fiind erodat in totalitate de râu şi Inlocuit, prin aluviuni recente. Nisipurile de Mostiştea
aflorează in mai multe perimetre invecinate, la baza versantului care delimitează lunca de pe malul drept al
lalomitei de câmpul inalt al Bărăganului Central.
Caracterul de bazin de sedimentare pe care l-a avut acest sector al Platformei Române fără
intrerupere (dar cu variatii privind regimul: pelagic, lagunar, fluviatil, deltaic ş.a.) pe intreaga durată a
Pliocenului şi până la mijiocut Pleistocenului superior ia sfârşit odată cu depunerea Nisipurilor de Mostiştea,
când se produce exondarea platformei, in perioada utterioară remarcându-se doar depunerea aluviunitor
principalelor cursuri din zonă (in acest sector, a aluviunlor terasei şi luncii Ialomitei), precum şi a depozitelor
de tip loessoid (depuse in regim de sedimentare subteran pe suprafaţa Campului Inalt).
In perimetrul comunei Suditi si in teritoriile limitrofe, incepand de la mijlocul Pleistoceniului superior
s-au depus:
-

Depozitele loessoide de pe campul inalt al Baraganului Central, grosimea acestui complex
atingând, in sectorul Sudiţi - Perişoru - Ştefan cel Mare, intre 15 şi 20 m. Sunt alcătuite din prafuri
argiloase şi nisipoase macroporice separate prin 1...3 intercalaţil mai argiloase de grosime
redusă. Depozitele loessoide se situează direct peste nisipurire de Mostiştea şi sunt atribuite, ca
vârstă, subdiviziunii medii a Pleistocenului superior.

-

Aluviunile din lunca lalomiţei (constituite din pietrişuri şi nisipuri cu grosime de 4...8 m,
acoperite de argile nisipoase, nisipuri argiloase şi mâluri a căror grosime depăşeşte, pe unele
tronsoane ale văii, 15 m), depuse în Holocenul superior.

-

nisipurile de dune, atribuite, de asemenea, Holocenului superior, a căror grosime nu
depăşeşte, de regulă, 5 m, şi care acoperă depozitele loessoide de vârstă Pleistocen sup. pe
Intreg sectorul de câmp inalt al Bărăganului Central din zona Sudiţi.
Stratificatia terenului de fundare:
Teritoriul comunei este situata atat in zona de terasa joasa a raului Ialomita (cca 30 la suta din

teritoriu) cat si in zona de Camp Inalt. Zona de lunca este caracterizata din punct de vedere litologic prin
prezenta unor depozite de nisipuri cu pietrisuri la baza, iar la partea superioara formatiunile devin mai
fine fiind constituite din nisipuri prafoase, prafuri nisipoase, etc.
Zona de Camp Inalt este caracterizata prin grosimi mari ale depozitelor de dune constituite, in
principal, din nisipuri prafoase. Caracteristicile geotehnice ale stratului de nisip prafos, care este
preponderant in zona de camp a comunei, prezinta urmatoarele valori:
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Denumire indicator

Valoare

Greutate volumetrica (kN/m3)

17.00-18.00

Modul de deformare endometrica (daN/cm2)

100-180

Tasare specifica (cm/m)

2-5

Unghi de frecare interna (O)

20-24

Coeziunea (kPa)

1-2

Caracteristicile geotehnice ale stratelor de praf nisipos prezinta in general urmatoarele valori:
Denumire indicator

Valoare

Greutate volumetrica (kN/m3)

17.45-18.00

Modul de deformare endometrica (daN/cm2)

75-120

Tasare specifica (cm/m)

2-6

Unghi de frecare interna(o)

18-20

Coeziunea (kPa)

10-20

Din datele prezentate rezulta ca terenul de fundare din zona de lunca de pe teritoriul comunei
Suditi se incadreaza in categoria pamanturilor loessoide din grupa pamanturilor sensibile la umezire.
Datorita acestui fapt, la executia lucrarilor de fundatii, se va tine cont de reglementarile normativului P792.
Normativul P100-2013 stabileste pentru zona comunei Suditi urmatoarele valori ale coeficientilor
Tc si Ag privind proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale, agrozootehnice si
industriale: Tc = 1,0 sec, respectiv ag = 0,30 g (zona sesismica de calcul D),si corespund unui interval mediu
de recurenta de IMR = 225 ani (20 % probabilitate).
Conform STAS 6054-77, pe teritoriul administrative ala comunei Suditi adancimea de inghet este cuprinsa
intre 0,70-0,80 m de la nivelul terenului.
Caracteristici hidrogeologice
Din punct de vedere hidrogeologic, in zona comunei Suditi, cel mai bine reprezentate sunt acviferul
de medie adancime, sub presiune, din stratele de Fratesti si acviferul freatic specific zonelor de terasa
joasa si lunca raului Ialomita.
Caracteristicile hidrogeologice si hidrochimice ale formatiunilor sedimentare din regiune sunt
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conditionate de urmatorii factori:
-

Natura litologica si proprietatile fizice ale rocilor acvifere

-

Subunitatea morfologica pe care se dezvolta

-

Raportul de alimentare sau drenare fata de reteaua hidrografica

-

Exista roci care imnagazineaza apa din Cretatic pana in Holocen, dar cele mai importante sunt cele
Cuaternare.
Acviferul de mare adancime este reprezentat prin complexul stratelor de Fracesti, situat in jurul
adancimii de 50 m si avand aproximativ aceeiasi grosime. Complexul cuprinde trei nivele nisipoase
cu inclinari estice.

Alimentarea lui se face din infiltrarea apelor meteorologice si de suprafata, dar si din aflux subteran
disnpre Subcarpati.
Acviferul freatic are in zona o directie de curgere este de la sud-sud-vest –catre nord-nord- est, fiind
drenat de raul Ialomita. Nivelul hydrostatic este situate la adancimi de 2-5 m in zona de lunca, adancimea
creascand foarte mult in zona campului depresionar ( mai mare de 20 m) datorita cotelor inalte ale
terenului natural. Apa este in general potabila, depasiri la o parte din indicatori s-au inregistrat in putine
cazuri.
Acviferul de medie adancime cantonat in Stratele de Fratesti a fost captat si prin intermediul forajului
executat la CAP Suditi, in zona de lunca a Ialomitei, care are adancimea de 73 m, nivelul piezometric fiind
situate la adancimea de 13 m. La pomparile experimentale s-a obtinut un debit de 36 mc/h si o denivelare
de 1.20m. Complexul are aceiasi inclinare , directia de curgere fiind NV-SE.
Gradul de mineralizare indica o alimentare prin infiltratiile apelor de suprafata si freatice.
Acviferul de mica adancime, Nisipurile de Mostistea, are apa cu nivel usor ascensional situandu-se intre 10
si 20 m adancime. Inclinarile stratelor rezervor sunt aceleasi ca la cele din adancime, iar directia de curgere
este VNV-ESE. Alimentarea se face prin infiltratii din ape meteorice si de suprafata, precum si din capetele
de strat din interfluviul Arges-Mostistea. Pentru alimentarile cu apa se recomanda acviferele de mica si
medie adancime.
Freaticul este potabil si folosit de locuitori, are adancimea destul de mica, de 2-4.5 m si este puternic
afectat de apele meteorice. In periadele de ploi puternice si indelungate nivelul apelor freatice se ridica cu
atat mai mult cu cat canalul de desecare impiedica de fapt drenarea stratelor.
Nivelul hidrostatic este situat la adancimi variabile de 2-8 m, in functie de morfologia terenului. Din punct
de vedere calitativ acviferul freatic din zona de terasa joasa prezinta concentratii cu valori mari la fier
+mangan, calciu, sulfati si reziduu fix.
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2.3. RELATII IN TERITORIU
Comuna Suditi are in componenta sa satele Suditi si Gura Vaii. Comuna se află în partea de sud-est
a județului, pe malul drept al râului Ialomița, la limita cu județul Călărași. Este străbătută de șoseaua
județeană DJ201, care o leagă spre nord-est de Săveni și Țăndărei (unde se termină în DN2A) și spre vest
de Mărculești, Slobozia (unde se intersectează cu DN21), Ciulnița, Ciochina și Coșereni (unde se termină
în DN2). Suprafata administrative teritoriala a comunei este de 5860.44 ha.
Localitatea Suditi, se află la 22 km de municipiul Slobozia, reşedintă a judetul Ialomita, si la 12 .5
cm fat a d e o ra su l Ta nda re i. Din punct de vedere geografic , teritoriul comunei se afla la 44°34′20″
latitudine nordica si la 27°34′58″ longitudine estica.
Comuna Suditi se află la o distantă de 12.5 km nord –est de DN 2A Urziceni-Slobozia- Constanta,
pe DJ 201 care uneşte DN 2 A cu orasul Tandarei. Fată de oraşele mari, localitatea se află la
-143 km de Bucureşti,
- 147 km de Ploieşti,
-46 km de Fetesti,
- 61 km de Călăraşi
- 125 km de Constanţa.
- 12.5 km de Tandarei
Comuna este mărginită la:
-

Sud şi Vest de com. Perisoru ( 23 km), jud. Calarasi,

-

Nord, la 10.3 km, aflându-se comuna Ograda,

-

Vest – comuna Marculesti ( 8 km) ( care a facut parte din comuna Cosambesti pana in anul 2005 –
legea 67)

-

Est , la 5.1 km, se afla comuna Saveni

-

Sud-Est – comuna Stefan cel Mare, jud. Calarasi

Principalele cai de comunicatie ce strabat teritoriul administrative al comunei sunt:
-

Comuna este strabatuta de la Vest la Est de DJ 201. Acesta face legatura spre Vest cu comuna
Marculesti, Cosambesti si municipiul Slobozia unde se intersecteaza cu drumul national DN 21 si
apoi, imediat cu DN 2A. Spre Est DJ 201 face legatura cu orasul Tandarei unde se termina in DN 2A.
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-

La intrarea in satul Suditi dinspre Vest se naste drumul communal DC 7 care strabate localitatea de
la Nord la Sud si face legatura spre Sud-Est cu comuna Movila si, mai departe cu satul Progresu,
unde se termina in drumul national DN 3B.

2.4. ACTIVITATI ECONOMICE
Economia judetului lalomita, implicit a comunei Suditi, reflecta caracteristica resurselor de care
dispune, pe suportul productiei agricole dezvoltandu-se, in special, industria agroalimentara. Localizarea
teritoriului administrativ al comunei in interiorul unei vaste regiuni de campie si-a pus amprenta
asupra potentialului economic si a posibilitatilor de valorificare a resurselor de dezvoltare. Atributele
calitative ale mediului natural - conditiile geo-morfice, climatice, hidrografice - au condus la
specializarea economica a comunei Suditi in activitati agricole.
2.4.1. Agricultura, legumicultura, silvicultura si zootehnia
Datorita potentialului productiv important al solurilor prezente pe teritoriul administrativ al comunei Suditi,
precum si conditiilor climatice propice, in comuna Suditi de intalnesc conditii favorabile pentru dezvoltarea
agriculturii.
Fondul funciar agricol constituie principala resursă naturală a teritoriului localității, valorificarea
acestuia conducând la dezvoltarea agriculturii ca funcțiune dominantă în profilul său social - economic.
Conform datelor furnizate de autoritatile locale - comuna Suditi dispune de o suprafata de 4316.30 ha
teren agricol din totalul de 5860.44 ha ( -14.48 ha pasune cedate catre com. Marculesti) cat are teritoriul
sau administrativ. Aceasta suprafata reprezinta 73.65 % din totalul suprafetei comunei.
Din punct de vedere al categoriei de folosinta a terenurilor acestea se impart astfel:
TEREN AGRICOL

4316,3 HA

PASUNI

490.43 HA

PADURI

614.78 HA

PERDELE DE PROTECTIE

6.15 HA

VII

18 HA

LUCIU DE APA raul Ialomita si meandre inchise

11.90 HA

CANALE DE DESECARE/ IRIGATIE

62.77 ha

TEREN NEPRODUCTIV

3.14 HA

Pe raza comunei Suditi nu mai exista sistem de irigații functional. In datele din Recensamantul general
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Agricol din 2010 rezulta ca existau 638.45 ha de teren arabil irrigate ( exploatatii de peste 10 ha).
Conform RGA 2010 la nivelul UAT Suditi existau un numar de 1123 exploatatii agricole impartite astfel:
-

Exploatatii agricole ce utilizeaza teren si si effective de animale – 611

-

Exploatatii agricole numai cu suprafata Agricola – 448

-

Exploatatii agricole numai cu animale – 64.

Suparafata medie de teren agricol ( teren agricol + vii+ pasuni + gradinile populatiei din intravilan )
revenita pe exploatatie Agricola era de 4.90 ha / exploatatie,
Din punct de vedere al modului de detinere cele 1123 ( 5192.22 ha )de exploatatii agricole erau
impartite astfel:
-

934 in proprietate reprezentand – 1013, 75 ha

-

45 in concesiune, reprezentand – 2.68 ha

-

23 in arenda, reprezentand – 2343.23 ha

-

33 in parte, reprezentand – 864.28 ha

-

89 teren utilizat cu titlu gratuit, reprezentand – 113.01 ha

-

42 alte moduri reprezentand – 855.27 ha

Suprafaţa totală agricolă de 5192.22 ha (teren agricol, vii, pasune, gradini individuale in intravilan ), este
impartita din punctual de vedere al marimii exploatatiilor agricole astfel: din totalul de 1059 de exploatatii
agricole , exista 321 de exploatatii care lucreaza sub 0.1 ha, 634 de exploatatii cu suprafete lucrate intre
0.1 -2 ha, 39 cu suprafete cuprinse intre 2-5 ha, 23 cu suprafete cuprinse intre 5-10 ha, 15 cu suprafete
cuprinse intre 10-20 ha, 5 cu suprafete cuprinse intre 20-30 ha, 7 cu suprafete cuprinse intre 30-50 ha, 3 cu
suprafete cuprinse intre 50-100 ha si 12 cu suprafete peste 100 ha.
Principalele societati comerciale cu profil agricol ce activeaza pe teritoriul comunei sunt:
-

SC BEST AGROSHOP SRL

-

SC CEREAL FLOR SRL

-

SC ELAMA IMP-EXP SRL

-

SOCIETATEA AGROHORTICOLA SUDITI SRL

-

SC AGROCERES SRL

-

SC SUDIPIG SRL

-

SC VASSTEL SRL

-

SC FUN AGROINVEST SRL
La nivelul anului 2010 au fost cultivate urmatoarele suprafete:
-

Grau – 1392.69 ha,
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-

Orz, orzoaica – 336.10 ha,

-

Ovaz – 32.21 ha

-

Rapita -1036.48 ha,

-

Plante leguminoase pentru boabe – 35.83 ha,

-

Floarea soarelui – 528.21 ha

-

Soia -60 ha

-

Porumb – 720.29 ha,

-

Cartofi – 0.14 ha

-

Legume, pepeni, capsuni – 11.86 ha

-

Plante furajere – 372.72 ha

-

Vii – 16.31 ha

La nivelul anului 2014 soc comerciala SC Cereal Flor SRL avea atestat de culturi ecologice pe urmatoarele
categorii de culture si suprafete:
RAPITA - 111.2000 ha - statut: ecologic
SOIA - 9.0000 ha - statut: ecologic
FLOAREA SOARELUI - 13.0000 ha - statut: ecologic
LUCERNA - 9.8200 ha - statut: ecologic
GRAU - 93.7100 ha - statut: ecologic
PORUMB - 47.1600 ha - statut: ecologic
Efectivele de animale la sfarsitul anului 2010, erau urmatoarele - capete:
-

Bovine – 480

-

Ovine – 3642

-

Caprine – 257

-

Porcine – 534

-

Pasari 12182

-

Cabaline – 213

-

Iepuri de casa – 43

-

Familii de albine – 260

Mijloacele de productie utilizate in agricultura la nivelul RGA 2010 erau:
- tractoare 53, motocultoare 5, pluguri pentru tractoare 45, cultivatoare mecanice – 19, combinatoare –
13, grape mecanice – 29, semanatori cu tractiune mecanica – 22, masini pentru imprastiere ingrasaminte 27
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11, masini ierbicidat + tratamente – 13, combine autopropulsate – pentru recolat – 8, motocositoare – 5.
In zona fostului CAP, sectorul unitatilor agricole din satul Suditi, exista 3 grajduri cu effective de animalerespective bovine. Numarul de catete nu depaseste 100 capete per unitate, aceste grajduri sunt
pozitionate departe de zona de locuinte. Fata de acestea s-a instituit o zona de protective sanitara de 100
m, conform ordinului MS 119/2014.
2.4.2. Industria
Structura pe ramuri a agentilor economici privati este dominata de activitatile agricole,
comerciale, putini intreprinzatori asumandu-si riscul unor activitati de productie. Dar, odata cu limpezirea
legislatiei in domeniu si cu acumularea de capital, exista posibilitati ca activitatile private sa se indrepte
mai mult spre productie si servicii.
2.4.3. Servicii
In comuna Suditi functioneaza urmatoarele servicii si institutii publice:
SAT SUDITI :
1.PRIMARIE
2. SCOALA
3. GRADINITA
4. POLITIE
5. BISERICA
6. DISPENSAR UMAN
7. DISPENSAR VETERINAR
8. GOSPODARIE DE APA
9. CIMITIR
10.COMERT
11. CAMIN CULTURAL
12. MONUMENT ISTORIC - 'CASA CU CARCIUMA' - ENACHE PANGLICA
13. PARC
SAT GURA VAII:
5. BISERICA
8. GOSPODARIE DE APA
9. CIMITIR
10.COMERT
11. CAMIN CULTURAL
13. PARC
Activităţile de servicii anexe agriculturii sunt desfăşurate de către 8 agenţi economici, activitatea
industrială nu este reprezentată de nici o firma.
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Societati comerciale ce activeaza pe domeniul comunei Suditi:
1 S.C GENERIC S.RL.
comert cu amanuntul in magazine nespecializate
2. FARMACIA MIDDLE PHARM
farmacie
3 S.C. NICOMAR SOLEIL S.R.L.
comert cu amanuntul in magazine nespecializate
4 S.C. YCA & MARY MARKET S.R.L.
comert cu amanuntul in magazine nespecializate
5. FDO COMALIM SRL
comert cu amanuntul in magazine nespecializate
6. SC AGRIFARM MILL SRL
intermedieri in comertul cu produse diverse
7. SC THERMOROM CONCEPT SRL lucrari de termoizolatii si instalatii tehnico sanitare
8. SC SINCAN PARTENER SRL
lucrari de constructii
9. SC GALACTICO SRL
silvicultura si alte activitati forestiere
10. SC BEST AGROSHOP SRL
cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase, etc
11. SC CEREAL FLOR SRL activitati ferme mixte (cultura vegetala + cresterea animalelor)
12. SC ELAMA IMP-EXP SRL cultivarea legumelor si a pepenilor, radacinoase si tuberculi
13. SOCIETATEA AGROHORTICOLA SUDITI SRL cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase, etc
14. SC AGROCERES SRL

activitati auxiliare pt productia vegetala

15. SC SUDIPIG SRL activitati ferme mixte (cultura vegetala + cresterea animalelor)
16. SC VASSTEL SRL cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase, etc
17. SC FUN AGROINVEST SRL cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase, etc
18. SC SUDITI VERDE SRL cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase, etc
19. SC DAROMI AGRICULTURE SRL cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase, etc
Activitati tertiare :
Sunt reprezentate prin cele elementare, absolut obligatorii pentru viata sociala a unei comunitati . Se
desfasoara activitati de invatamant primar si gimnazial , de ocrotire a sanatatii. Cele mai dinamice sunt
activitatile comerciale.
Dotari pentru asistenta social- sanitara: dispensar uman.
Disfunctii :
• Gradul redus de dezvoltare a industriei în localitate
•

Lipsa lucrărilor de îmbunătăţiri funciare

•

Numărul mic de specialişti în agricultură

•

Lipsa Camerelor agricole

•

Rotaţia culturilor adeseori deficitară

•

Lipsa sistemelor de irigaţii funcţionale ce determină o productivitate redusă în agricultură

•

Accesul greoi pe piaţă a producătorilor agricoli - Inexistenţa unei pieţe agroalimentare pentru
valorificarea produselor agricole locale, atât vegetale cât şi de origine animală - Inexistenţa unui
brand propriu al localităţii

•

Insuficienta dezvoltare a sectorului serviciilor, ca variantă de absorbţie a unei părţi din forţa de
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muncă locală
•

Lipsa planificării strategice în vederea dezvoltării afacerilor şi acces limitat la finanţare pentru
firmele locale - Inexistenţa parteneriatelor public-private

•

Nivel scăzut de dezvoltare a turismului în contextul lipsei unei strategii bine definite de dezvoltare şi
promovare turistică a localităţii

2.5. POPULATIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE
Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Suditi se ridică la 2026 de locuitori, în
scădere față derecensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 2302 de locuitori. Majoritatea
locuitorilor sunt români (97,78%). Pentru 2,22% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută. Din
punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (97.38%). Pentru 2,22% din populație,
nu este cunoscută apartenența confesională.
Din punct de vedere al impartirii pe sexe din totalul polulatiei de 2026 locuitori erau 1013 femei si 1013
barbati.
Structura polulatiei pe grupe de varsta la recensamantul din 2011 era.
Comuna
Ambele sexe
Masculin
Feminin
Coșereni
Recensământ
populație 2011
90
49
11
0-4 ani
123
63
60
5-9 ani
130
60
70
10-14 ani
119
69
50
15-19 ani
102
50
52
20-24 ani
96
53
43
25-29 ani
137
72
65
30-34 ani
156
81
75
35-39 ani
181
104
77
40-44 ani
87
61
26
45-49 ani
115
60
55
50-54 ani
130
63
67
55-59 ani
113
58
55
60-64 ani
109
43
66
65-69 ani
116
52
64
70-74 ani
115
39
76
75-79 ani
67
21
46
80-84 ani
40
15
25
85 ani și peste
Din punct de vedere al impartirii pe grupe de varsta se constata urmatoarele:
- grupa de varsta 0-14 ani – 343 locuitori (copii) reprezentand un procent de 16.93 % din total populatie.
- grupa de varsta 15-64 ani (populatia activa ) – 1236 locuitori – reprezentand un procent de 60.91 % din
total polulatie
- grupa de varsta 60 de ani si peste – 447 locuitori reprezentand un procent de 22.16 % din total polulatie.
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Aceste cifre reflecta o scadere a natalitatii si cresterea procentului populatiei imbatranite.
Raportul dependenta – raportul intre polulatia sub 14 ani si peste 65 de ani si polulatia adulta (15-64ani)
exprima numarul mediu de dependenti minori sau varsnici ce revin la 1000 de persoane.
Formula de calcul este (P0-14+P65+)/P15-64 X 100
(334+688)/1533x100 = 63.91%
Acest raport denota faptul ca sarcina sociala a populatiei adulte a crescut considerabil un ultimii 15 ani.
Conform datelor INSSE – populatia comunei Suditi , inregistrata dupa datele de domiciliu era in anul:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2246

2225

2219

2183

2152

2127

2122

Numarul copiilor de varsta prescolara la data de 1 iulie a fiecarui an este:
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

94

59

54

56

57

53

55

In comuna Suditi exista un numar de 900 gospodarii cu 2026 locuitori , impartite in 882 de locuinte.
Adica un numar mediu de 2.25 persoane intr-o gospodarie.
La nivelul anului 2016 se inregistreaza un numar de 890 locuinte, ceea ce demosntreaza ca, in decurs de 5
ani au fost construite doar 8 locuinte noi.
Miscarea naturala a populatiei
• Mişcarea naturală a populaţiei este un fenomen biologic-social aflat sub influenţa unor evenimente
demografice pure (naşterea şi decesul).
• Ea exprimă procesul de reînnoire al unei populaţii de tip închis, nesupuse fluxurilor migratorii.
• Indicatorul care sintetizează mişcarea naturală a populaţiei este sporul natural (Δn = N-M unde N este
numărul născuţilor vii iar M numărul deceselor)
• În majoritatea ţărilor lumii natalitatea continuă sistematic tendinţa de scădere, apropiindu-se de nivelul
mortalităţii.
Sporul natural fiind nul efectivul populaţiei rămâne constant. O astfel de populaţie se numeşte staţionară
Nascuti vii
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

23

26

15

16

14

12

13

Natalitatea: s-a inregistrat in medie un numar de 17 nasteri anual,
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Decese inregistrate
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

36

48

30

47

35

26

36

Mortalitatea: in jur de 37 decese pe an de unde rezulta un spor natural negativ;
Calculate la nivelul ultimilor 7 ani sporul natural este :
(N) 119 – (M)258 = - 139
Numar casatorii
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3

7

4

7

5

5

8

Miscarea migratorie a populatiei
Prin miscare migratorie intelegem deplasarea populatiei in teritoriu , care presupune depasirea
unei granite administrativ – teritoriale. Populatia unei tari isi modifica numarul nu numai caurmare a
intrarilor si iesirilor determinate de nasteri si decese, ci si in urma imigrarilor si emigrarilor. Mobilitatea
geografica a populatiei reprezinta totalul deplasarilor populatiei in teritoriu, cu sau fara schimbarea
domiciliului stabil, indiferent de durata absentei din localitatea de origine.
In aceasta notiune se includ deplasarile turistilor, ale lucratorilor sezonieri, ale navetistilor, ale persoanelor
dintr-o localitate in alta, inclusiv alecelor insotite de schimbarea definitiva a domiciliului .
Migratia populatiei este forma principala a mobilitatii geograficea populatiei, constand in schimbarea
definitiva a domiciliului stabil, intre doua unitati administrativ – teritoriale bine definite.In raport cu
granitele oficiale ale unei tari, migratia poate fi :
-migratie interna : cea realizata in interiorul unei tari, intre unitatile administrativ –
teritoriale ale acesteia, fara depasirea granitei nationale :
-migratie externa : cea care implica depasirea unei granite nationale
In raport cu localitatea de destinatie, respectiv de plecare, sefolosesc termenii de imigrare si emigrare.
Imigrarea reprezinta migratia privita din punctul de vedere al localitatii de destinatie.
Persoanele cuprinse in acest flux migratoriuse numesc persoane imigrante.
Emigrarea este migratia privita din punctul de vedere allocalitatii de plecare.
Persoanele cuprinse in acest flux migratoriu senumesc persoane emigrante.
Migratia neta reprezinta diferenta dintre numarul intrarilor si cel al iesirilor in cadrul migratiei.
Stabiliri de domiciliu in localitate
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2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

29

31

36

23

22

27

49

Plecari de domiciliu din localitate
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

35

28

29

30

31

38

32

Migratia neta- pe ultimii 7 ani
Nr intrari in localitate – 217 locuitori
Nr. Iesiri din localitate – 223 locuitori
Migratia neta este negativa – ‘- 6 perosane’

Structura populatiei ocupate pe principalele sectoare de activitate socio- economica este:
Sectorul economic secundar:
Comert alimentar si nealimentar- 9 persoane
Constructii – 3
Sectorul economic tertiar:
Transport, telecomunicatii – 2
Administratia publica – 27
Asistenta sociala – 1
Invatamant – 15
Sanatate – 3
Cultura , sport – 1
Somajul
La sfarsitul lunii decembrie 2012, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca
Ialomita au fost înregistrati un numar de 8231 someri, din care 3315 şomeri indemnizaţi, respectiv 4916
şomeri neindemnizaţi.
Din numărul total de şomeri aflaţi în baza de date a agenţiei la 31 decembrie 2012, 3112 sunt femei.
La finele lunii decembrie , rata şomajului înregistrată la nivelul judeţului Ialomiţa este de 7,92 %, in crestere
fata de cea inregistrata la sfarsitul lunii noiembrie 2012 cand s-a situat la valoarea de 7,18%.
Numarul de someri in comuna Suditi in perioada 2010-2017(inregistrati la fiecare 1 ianuarie) au fost:
Anul 2010 – 110 persoane
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Anul 2011 – 96 persoane
Anul 2012 – 101 persoane
Anul 2013 – 104 persoane
Anul 2014 – 92 persoane
Anul 2015 – 83 persoane
Anul 2016 – 89 persoane
Anul 2017 – 90 persoane
La nivelul anului 2017 luna iulie se inregistra un procent de 3.5 % din totalul populatiei active , ceea
ce reprezinta un procent foarte bun raportat la rata somajului pe judetul Ialomita , la aceiasi data.
Sănătate
La nivelul comunei ocrotirea sănătăţii se face în cadrul unui Cabinet Medical Individual ce
funcţionează într-o clădire aflata intr-o stare avansata de degradare, clădire ce aparţine domeniului public
al comunei Suditi. În cadrul acestui cabinet îşi desfăşoară activitatea 3 cadre medicale (un medic de
medicina genarala şi 2 asistente medicale).
La medicul de familie sunt înscrişi majoritatea locuitorilor din comuna Suditi.
La ora actual nu exista si un cabinet stomatologic.
De asemenea, funcţionează pe raza comunei şi un punct farmaceutic,in aceiasi cladire a
dispensarului. În cadrul acestui punct îşi desfăşoară activitatea o farmacistă şi o asistentă.
Din punct de vedere al asistenţei sanitar-veterinare, aceasta este asigurată de un medic veterinar de
zonă şi un asistent veterinar.
Protecţie socială
În anul 2012 a fost aprobat Planul strategic de dezvoltare a serviciilor sociale furnizate de
către Compartimentul de Asistenţă Socială 2012 - 2017, a Codului etic al personalului care oferă
servicii sociale, a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale şi a Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Compartimentului Asistenţă Socială, la nivelul comunei Suditi, judeţul Ialomiţa.
Beneficiarii serviciilor sociale astfel acordate, pot fi: copiii aflaţi în risc de abandon familial
sau şcolar, persoane vârstnice, persoane cu handicap, persoane afectate de violenţa în familie,
bolnavi cronici, persoane care suferă de boli incurabile, persoane fără adăpost, persoane care au
părăsit penitenciarele, familii monoparentale precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie
socială, cetăţeni români cu domiciliul sau reşedinţa pe raza comunei, fără deosebire de rasă,
naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de orientare sexuală, de opinie, de
apartenenţă politică.
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La nivelul anului 2017 in comuna Suditi s-au inregistrat urmatoarele categorii de persoane asistate
social:
Numar persoane cu venit minim garantat – 160 persoane
Numar persoane asistati social pentru sustinerea familiei -130 persoane
Numar persoane incadrate cu diverse tipuri de handicap – 70 persoane

Educatie
Scoala Suditi s-a infiintat in anul 1846. La inceput a functionat ca invatator un stiutor de carte ,
platit de fruntasii satului sa-i invete pe copii. Localul initial era o camera saracacioasa. Pana in anul 1887
a functionat un singur invatator anual. In anul scolar 1875- 1876 apare invatamantul mixt ( se inscriu si 8
fete ). La sfarsitul fiecarui an se sustinea examen de absolvire.
La 1 ianuarie 1891 revizorul anunta ca examenele la aceasta Scoala se vor desfasura la fel ca in
scolile urbane. In anul 1889 functioneaza doi invatatori, in 1893- 3 invatatori si din 1903 -4 invatatori.
In 1901 a fost construita o scoala noua cu 4 sali de clasa , o cancelarie si trei camere pentru locuinta
directorului. Intre anii 1923 – 1937 invatamantul primar este prelungit cu invatamantul supraprimar de
3 ani ( clasele V – VII ).
Statistica evolutiei numarului de elevi.
Anul scolar Elevi inscrisi

Elevi frecventi

1932-1933

418

320

1958-1959

475

461

1962-1963

631

595

1969-1970

611

598

1979-1980

429

429

Migratia populatiei catre orase a determinat diminuarea numarului de elevi. In 1964 s-a finalizat
un nou corp de cladire cu 8 sali de clasa, iar in 1973 s-a adaugat etajul 1 , scoala bucurandu-se de inca 8
sali de clasa.
Denumirea scolii astazi: SCOALA CU CLASELE I – VIII SUDITI “Apostol D. Culea”. In scoala mai
functioneaza si trei grupe de gradinita cu program normal. Forma de invatamant : de zi.
In anul scolar 2017 -2018 sunt 224 elevi impartiti astfel:
•

Invatamant prescolar 57 copii – 3 grupe

•

Invatamant primar – 83 elevi – 5 clase

•

Invatamantul gimnazial – 84 elevi – 4 clase
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Pentru anul scolar 2018-2019 autoritatile locale au preconizat un numar de 255 elevi distribuiti astfel:
•

Invatamant prescolar 75 copii – 3 grupe

•

Invatamant primar – 94 elevi – 5 clase

•

Invatamantul gimnazial – 86 elevi – 4 clase

Cultură şi culte
In comuna Suditi exista doua camine cultural, unul in satul Gura Vaii si unul in satul Suditi.
Fosta şcoală cu două săli de clasă din Gura Văii, inchisa in anul 2007 dupa ce copii au fost mutate in
scoala din Suditi, a fost reabilitată şi transformată într-un cămin cultural.
Incinta va funcţiona în principal ca centru socio-cultural, în care copiii din sat vor avea la dispoziţie 10
calculatoare şi vor fi ajutaţi la lecţii de preotul Laurenţiu Popa: „Este bine că am intrat în rândul
comunităţilor aşezate, cu un loc în care să ne întâlnim şi să ne ocupăm de copiii noştri. Aici putem
înfiinţa un after school, unde elevii să-şi facă lecţiile, iar eu mă ofer să-i supraveghez şi să-i îndrum.”
În viitorul apropiat, la căminul cultural va fi amenajată şi dotată o bucătărie, astfel încât una dintre
săli să poată fi utilizată şi la diferite evenimente.
Căminului Cultural din Gura Văii va purta numele Cuvioasei Paraschiva, precum hramul Bisericii din
sat, iar pentru că inaugurarea a avut loc în duminica Floriilor – 24 aprilie 2016 .
Cladirea Caminului Cultural din satul Suditi a fost si ea reabilitata si este gazda a numeroase
manifestari cultural. Astfel , in cladirea caminului cultural are loc festivalul de muzica popular
‘Rapsozii la ei acasa’ – festival care are déjà 12 editii. Manifestarea este organizată de Centrul
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, Consiliul local Sudiți şi
Căminul cultural din localitate.
In monografia comunei SUDITI se face referire la biblioteca comunala abia din anul 1977.
Dupa spusele doamnei invatatoare (pensionara)Bucur Valentina ,biblioteca comunala SUDITI s-a
infiintat in anul 1953. Sotul dumneaei era director de camin cultural(invatator),cartile existau deja in
camin pe parcursul anilor confentionindu-se rafturi pentru carti ,infiintindu-se astfel biblioteca.
Doamna invatatoare spune ca biblioteca a prins viata datorita nevoi de cunoastere dar si din nevoia
de a crea un post unde a fost angajata sotia unui invatator cu o situatie financiara precara,fiind
chemat un inspector de la centru care a stat citeva zile la noi in sat pina au infiittat biblioteca. Deci
,prima bibliotecara a fost sotia unui invatator si anume d-na TINGIRE ECATERINA.
In registrele inventar s-au inregistrat carti din anul 1954 si anul 1955 pina la volumul 3500.
Biblioteca a functionat in incinta caminului cultural pana la cutremurul din 1977,dupa care,cladirea
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fiind grav afectata ,biblioteca a fost mutata in doua camere din cadrul dispensarului uman. Bibliotecara
este doamna invatatoare Boteanu Eugenia ,urmasa doamnei TINGIRE ECATERINA care intre timp a
iesit la pensie.
Dupa plecarea d-nei invatatoare BOTEANU EUGENIA, de la biblioteca si din sat primaria reprezentata
printr-o comsie a preluat inventarul bibliotecii. Din acel moment si pana in 1988 biblioteca nu a mai
functionat.
In 1985 biblioteca s-a mutat in caminul cultural nou construit, unde functioneaza si in prezent,
cuprinzând doua camere si un hol.
In 1988 doamna invatatoare Urla Florica a luat in primire inventarul bibliotecii devenind bibliotecara
cu o indemnizatie de 150 Lei, avand un program de doua ore pe zi dupa-amiaza.
Doamna invatatoare Urla Florica a ocupat functia de bibliotecar pana in anul 1990 când am preluat
patrimoniul bibliotecii comunale Suditi, subsemnata Arion Georgica.
Biblioteca Suditi face parte din programul “Biblionet - lumea în biblioteca mea”, în spaţiul
din bibioteca comunală, funcţionând în prezent calculatoarele cu acces public gratuit la INTERNET.
Echiparea bibliotecii este urmatoarea : 5325 volume de carte, 4 computere cu acces la internet,
dotate cu camera web si casti, 1 imprimanta alb-negru si scanner, 1 videoproiector si 1 ecran de
proiectie.
In comuna Suditi se gasesc 2 biserici, una in satul Gura Vaii si una in satul Suditi.
Biserica cu hramul sf. Cuvioase Paraschiva din Gura Vaii
Până în anul 1997, comunitatea creştină ortodoxă din Gura Văii nu a avut lăcaş de cult. Din această
cauză, Gura Văii a funcţionat ca filie a parohiei Sudiţi, judeţul Ialomiţa.
ISTORICUL BISERICII. În 1997, s-a pus piatra de temelie a bisericii şi imediat au început lucrările de
construcţie la lăcaşul de cult, care au durat până în 1999. Toate acestea s-au realizat prin strădaniile
pc preoţi Ion Florea, paroh al parohiei Sudiţi şi a coslujitorului său, Florinel Ion.
Lucrările s-au încheiat în luna noiembrie 1999, când s-a sfinţit biserica, de către P.S. Nifon,
Episcopul Sloboziei şi Călăraşilor, dându-i-se hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva.
ARHITECTURA. Biserica are plan trilobat, cu lungimea de 19 m, lăţimea de 9,58 m şi înălţimea de
20,4 m. Dispune de o temelie de piatră, zidurile fiind de cărămidă şi este acoperită cu tablă zincată.
Posedă doar o turlă înaltă.
PICTURA. A fost realizată de pictorul bisericesc Vasile Plăişanu, în tehnica tempera grasă, stil
neobizantin.
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BISERICA SFINŢII VOIEVOZI MIHAIL ŞI GAVRIIL - SUDIȚI
ISTORICUL BISERICII. Biserica parohială cu hramul Sf. Voievozi Mihail şi Gavriil a fost zidită din
temelie în anul 1855 şi sfinţită în data de 10 iulie 1856, având ctitor pe arendaşul Teodor Doicescu,
care ţinea cu arendă moşia din latura de apus a comunei Sudiţi, numită pe atunci Pantelimon, iar
moşia era proprietatea Mănăstirii Slobozia. Conducătorii Mănăstirii au convenit cu arendaşul Teodor
Doicescu să clădească din temelii o biserică pentru folosul duhovnicesc al credincioşilor comunei
Sudiţi, iar drept plată, arendaşul să fie scutit a mai plăti Mănăstirii arenda cuvenită pe o perioadă de
doi ani.
Biserica a suferit nenumărate reparaţii odată cu trecerea timpului, în special după cutremurele
mari din anii 1940 şi 1977, în anul 1952 fiind necesară înlocuirea învelitorii din tablă galvanizată, iar
starea actuală a ei, în ciuda celor 154 ani scurşi, este una bună.
ARHITECTURA. Edificiul are formă de navă, cu un pridvor din cărămidă sprijinit pe şase stâlpi, o
turlă mare octogonală în dreptul pronaosului. Este prevăzută cu cinci ferestre mari, dintre care patru
în biserică, câte două pe fiecare latură, şi una în altar. La intrare, biserica are o uşă în două
deschizături, din lemn de brad. Biserica este zidită în întregime din cărămidă şi var hidraulic, pereţii
având o grosime de 0,8 m. Acoperişul este din tablă albă, galvanizată. Pardoseala din altar şi naos
este formată din pietre romboidale, în pridvor şi pronaos turnându-se beton în locul pietrelor tocite
şi sfărâmate de paşii închinătorilor. În pronaos, biserica fiind neîncăpătoare, i s-a adăugat în anul
1894 un pod de lemn, executat pe cheltuiala enoriaşului Tache Duru, pod care odată cu refacerea
picturii în anul 1972 a fost demolat, întrucât ocupa jumătate din biserică.
PICTURA murală a fost realizată în prima jumătate a anului 1856, de către pictorul Ioan Z.,
mărturie stând inscripţiile chirilice de pe icoanele catapetesmei, pictură în tehnica fresco, care se
distinge prin colorit şi simetrie, marcând trecerea de la pictura clasică bizantină la cea modernă.
Din cauza fumului de lumânări, aceasta a trebuit refăcută la începutul sec. al XIX-lea, de către un
pictor din Călăraşi, I. Predeleanu, în tehnica ulei, păstrându-se acele locuri unde au stat chipurile de
sfinţi din prima pictură. A fost nevoie şi de a treia pictură, executată în anul 1972 de către pictorii
Bănică Dimitrie din Bucureşti şi Ion Anghel din Curtea de Argeş, în tehnica ulei, păstrându-se în
pridvor şi pe frontispicii tehnica frescă iniţială.
În anul 1985, s-a repictat biserica de către pictorul Marian Rondeli, iar în 2009, pictura bisericii a
fost restaurată, de către pictorul Marin Bonea. Biserica a fost resfinţită în anul 1986, de către
Episcopul Vicar Roman Ialomiţeanul, iar în anul 2012 a fost resfinţită de către Preasfinţitul Vincenţiu.
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ANEXE. Separat de biserică, s-a clădit o clopotniţă, în anul 1934, din cărămidă cu temelie din
beton. Este acoperită cu tablă galvanizată, are la parter o cameră ce serveşte cancelaria parohială şi
un muzeu, la etaj fiind suspendate clopotele: unul de 250 kg şi altul de 70 kg.
Între anii 2007-2008, parohia Sudiţi a construit în curtea lăcaşului de cult un sediu administrativ,
De asemenea, în fiecare duminică fără excepție, aproximativ 15 copii servesc masa în sala de mese a
Sediului Administrativ al parohiei – Centru Social. Din fondurile parohiei, dar și prin susținerea
diverșilor sponsori, se organizează colecte de alimente, medicamente și îmbrăcăminte pentru
cazurile sociale. În Sediul Administrativ este organizată o bibliotecă parohială frecventată de
aproximativ 100 de persoane.
Se oferă asistență și îngrijire permanentă unei persoane cu handicap, parohia îngrijindu-se de
toate nevoile acesteia: medicamente, alimente, îmbrăcăminte, transport la doctori specialiști.
În parohie există și un muzeu unde sunt expuse obiecte de o valoare deosebită, dar și o colecție de
carte veche, unicat, amprentată de scriitorul Apostol Culea, originar din Sudiți.
Începând din anul 2015, la nivelul comunei Suditi, se organizează în data de 27 mai, a fiecărui an, un
eveniment deosebit, „Ziua Comunei Suditi”.
Spatii verzi, sport, agreement
In comuna Suditi exista, la o ora actual 2 terenuri de sport, unul in satul Gura Vaii si unul in
satul Suditi. Exista mai multe initiative, la nivel local, de modernizare a terenului de sport din Suditi si
transformarea lui intr-o bază sportivă modernă, cu teren de sport multifuncţional, cu gazon şi
instalaţie nocturnă, vestiare şi grupuri sanitare.
De asemenea, se află în lucru proiectul de modernizare a Terenului de sport din curtea scolii
prin măsura 322-PNDR- “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”. Investiţiile în infrastructura
sportivă sunt binevenite pentru comunitate, întrucât sportul este iubit atât de tineri cât şi de
vârstnici.
La nivelul comunei activează echipa de fotbal „Ialomita Suditi”, echipă aflată în Liga a VI-a.
Parcuriile si spatiile verzi de agreement sunt slab reprezentate la nivelul comunei. Exista
cate un mic parc cu echipamente de joaca pentru copii in Gura Vaii si in Suditi.

2.6. CIRCULATIA
2.6.1 Incadrarea in teritoriul de influenta
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Principalele cai de comunicatie ce strabat teritoriul administrativ al comunei sunt:
-

Comuna este strabatuta de la Vest la Est de DJ 201. Acesta face legatura spre Vest cu comuna
Marculesti, Cosambesti si municipiul Slobozia unde se intersecteaza cu drumul national DN 21 si
apoi, imediat cu DN 2A. Spre Est DJ 201 face legatura cu orasul Tandarei unde se termina in DN 2A.

-

La intrarea in satul Suditi dinspre Vest se naste drumul communal DC 7 care strabate localitatea de
la Nord la Sud si face legatura spre Sud-Est cu comuna Movila si, mai departe cu satul Progresu,
unde se termina in drumul national DN 3B.

-

Tot din DJ 201 porneste si DC 33 – drum communal care are traseul in interiorul intravilanului
comun cu strazile Sf. Pantelimon si str Manastirii, in extravilan acesta duce spre Padurea BerlestiPopesti.
2.6.2 Caracteristicile circulatiei actuale din comuna Suditi

Legăturile cu vecinătăţile se fac astfel:
− pe DJ 201 B cu comuna Marculesti – Cosambesti si cu municipiul Slobozia spre Vest
− pe DJ 201 cu comuna Saveni si orasul Tandarei spre Est
− pe DC 7 spre Sud Est cu comuna Movila
Din punct de vedere al configuratiei tramei stradale cele doua localitati ce formeaza comuna Suditi sunt
complet diferite.
-

Satul Gura Vaii are o trama stradala carteziana cu strazi perpendiculare: 4 pe directia Nord- Sud, 3
pe directia Est-Vest, DJ 201 se afla la limita de Sud a localitatii, forma regulate tramei stradale a
satului se explica prin faptul ca acesta a fost infiintat in anul 1921 cu ocazia reformei agrare , in care
au fost improprietariti veteranii de razboi. In afara de DJ 201 – care este asfaltat, toate celelalte
strazi din satul Gura Vaii sunt pietruite si au o latime a partii carosabile de cca 6.00 m.

-

Satul Suditi are o trama stradala organica adaptata geometriei terenului, satul dezvoltandu-se 1/3 in
zona de lunca, pe coasta – zona de trecere catre campul inalt si pe campul inalt 2/3. Principala cale
de acces in localitate – DJ 201 se gaseste la limita superioara (Nord) a satului si traverseaza
localitatea de la Vest la Est pe o distanta de aproximativ 1.1 km.

-

Celalalt drum important din localitate este DC 7 - , acesta se desprinde din DJ 201 , la intrarea
acestuia in localitate dinspre Vest si strabate localitatea de la Nord spre Sud si iese din intravilan spre
Sud-Est spre comuna Movila, lungimea DC 7 in interiorul intravilanului este de 2.2 km.

-

Tot din DJ 201 porneste si DC 33 – drum communal care are traseul in interiorul intravilanului
comun cu strazile Sf. Pantelimon si str Manastirii, in extravilan acesta duce spre Padurea Berlesti40
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Popesti.
- Drumurile asfaltate din satul Suditi sunt: DJ 201 – str. Ialomitei, str Aurel Pana – DC 7 si DC 33- str. Sf.
Pantelimon si str. Manastirii . Profilele carosabile ale acestor strazi sunt de 6.00 m.
Străzile sunt de categoria a IV-a şi a V-a, cu lăţimi carosabile între 3.5 şi 6m, având o lungime totală de 23
de km. Din acestea 8917 ml sunt strazi de pamant , 11.871 ml sunt pietruite si 22300 ml sunt asfaltate.
Conform datelor furnizate de Autoritatile Locale exista si 800 ml de trotuare din dale de piatra.
2.6.3 Circulatia feroviara.
Comuna Suditi nu are legatura la calea ferata. Cele mai apropiate legaturi feroviare fiind Gara
Tandarei, accesibila din DJ 201 si care se afla la cca 11.3 km de centrul Comunei.
2.6.4. Transportul in comun
Reteaua de transport in comuna este deservita de societati de particulare de transport (SC Geotur
Ialomita) care fac legaturile cu localitatile invecinate comunei Suditi, Transportul in comun se efectuează
pe ruta Bucuresti, Slobozia, Tandarei şi retur, după un orar bine stabilit. De asemenea exista si curse
regulate SC Comtrans SA Slobozia Tandarei . Pe tritoriul comunei exista 2 statii de transport in comun.
2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL
Intravilanul satului Suditi propus la nivelul anului 2000 (PUG comuna Suditi anul 2000) a fost de
233.105 din care suprafata sat Suditi era de 191.00 ha, sat Gura Vaii – 37.235 ha si 4.87 ha Trupuri
izolate. In datele obtinute de la OCPI apar cateva trupuri independente de intravilan care nu sunt
construite si nu apar ca trupuri in PUG-ul elaborat in anul 2000 , nu s-au luat in considerare:
- TRUP 3 – 0.3711 HA- NU EXISTA NICI O CONSTRUCTIE
- TRUP 5 – 0.093 HA NU EXISTA NICI O CONSTRUCTIE
Datele care au stat la baza elaborarii PUG-ului din anul 2000 au fost obtinute prin reambularea
planurilor existente – trapezele- ortofotoplanuri executate in anul 1990 pe baza unor aerografii din 1986
si editate de IGFCOT in 1991.
Masuratorile cadastrale efectuate in anul 2017 in sistem STEREO 70 – masuratori care stau la baza
elaborarii prezentei documentatii au relevat o suprafata a intravilanului existent pentru trupul principal al
satului Suditi si al satului Gura Vaii identice cu cele din anul 2000, ceea ce duce la un total pentru
intravilanul existent de 233.105 ha . Mentionez ca, din punct de vedere grafic, conturul intravilanului
propus pentru satul Suditi (trup principal) prin PUG-ul din 2000 este foarte asemanator ( aproape identic)
cu conturul intravilanului existent in 2017. Fata de anul 2000 s-a inclus in calculul bilantului existent
suprafata de 5.50 ha aferente PUZ Panouri Fotovoltaice – Trup independent T 10.
Intravilanul existent in anul 2017 are in componenta urmatoarele zone functionale :
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SAT GURA VAII CU TRUPURI AFERENTE – TOTAL INTRAVILAN EXISTENT – 43.837 HA:
-

zone de locuinte si dotarie aferente –30.33 ha

-

zone de institutii publice si servicii – 0.22 ha

-

zona unitati de cult-biserici – 0.15 ha

-

zona unitati agricole –0.78 ha

-

zona sport, agrement , spatii verzi – 0.52 ha

-

zona servicii parc fotovoltaic – 5.50 ha

-

cai de comunicatie si transport cu amenajari aferente – 5.67 ha

-

zona pentru echipare edilitara –0.045 ha

-

zona gospodarie comunala, cimitire- 0.622 ha
*NOTA : ACESTE SUPRAFETE AU CARATER ORIENTATIV

SAT SUDITI CU TRUPURI IZOLATE AFERENTE – TOTAL INTRAVILAN EXISTENT – 194.768 HA :
-

zone de locuinte si dotarie aferente –140.00 ha

-

zone de institutii publice si servicii – 1.89 ha

-

zona institutii de invatamant – 0.87 ha

-

- zona unitati de cult-biserici – 0.185 ha

-

zona unitati agricole, zootehnice –20.37 ha

-

zona sport, agrement , spatii verzi – 0.41 ha

-

pasune in intravilan – 0.88 ha

-

cai de comunicatie si transport cu amenajari aferente – 22.223 ha

-

zona pentru echipare edilitara –0.57 ha

-

zona gospodarie comunala, cimitire, groapa de gunoi inchisa- 5.02 ha

-

ape- canale – 1.09 ha

-

Crama T6 – 0.078 ha

-

Canton silvic T8 – 0.546 ha

-

Statie pompare ANIF T9 – 0.636 ha
*NOTA : ACESTE SUPRAFETE AU CARATER ORIENTATIV

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE
In judetul lalomita, dintre riscurile naturale si antropice sunt intalnite urmatoarele: inundatii,
seceta, arsita , cutremure si radioactivitate.
Fenomene meteorologice periculoase
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Fenomene meteorologice periculoase extreme nu s-au produs pe teritoriul comunei Suditi in ultimi
ani . Se produc cu preponderenţă in perioada caldă a anului, pe spaţii destul de restrânse. Se manifestă
prin cer înnorat, ploi torenţiale, descărcări electrice şi intensificarea accentuată a vântului. Pagubele
constau, în general, în acoperişuri afectate parţial, crengi ale copacilor rupte, rareori copaci smulşi din
rădăcină sau rupţi. În funcţie de locul de producere, pot fi afectate reţelele de alimentare cu energie
electrică sau de telecomunicaţii.
Inundaţii
Avand in vedere ca Raul Ialomita se afla la o distanta de cca 4.00 km fata de intravilanul satelor
Suditi si Gura Vaii nu au fost consemnate inundatii pe teritoriul localitatilor comunei Suditi, datorate
revarsarii raului Ialomita, zonele afectate de revarsari ale raului Ialomita sunt cele aflate intre meandrele
raului si pana in digul de aparare care este construit pentru apararea terenurilor agricole din nordul UAT
Suditi. Pe teritoriul comunei exista, LA Sud- Vest de intravilanul satului Suditi , zone care, in cazul unei ploi
torentiale se pot inunda datorita cotelor terenului si caracterului argilos al slolului care nu poate sa
dreneze intr-un timp scurt o cantitate mare de apa.
Înzăpeziri şi îngheţ
Înzăpezirile apar ca rezultat al căderilor abundente de zăpadă şi viscolelor care pot dura de la
câteva ore la câteva zile. Ele îngreunează funcţionarea transportului şi telecomunicaţiilor, activitatea
obiectivelor agricole, aprovizionările de materii prime, energie electrică pentru agentii economici si
populatie. Volumul de muncă pentru reluarea normală a activităţilor economico-sociale necesită un număr
mare de mijloace mecanice specializate şi un număr mare de oameni.
Pe teritoriul naţional sunt stabilite următoarele praguri critice pentru înzăpezire: - 40 cm strat
zăpadă nou depus; - 25 cm strat de zăpadă depus peste stratul vechi. Anual, pe teritoriul comunei, ninge
circa 30 de zile. Ninsori frecvente ce se aştern sub forma unui strat continuu de zăpadă cu precădere în
decembrie şi ianuarie şi se menţine până în lunile februarie - martie. Cele mai probabile căi de comunicaţie
care sunt afectate de înzăpeziri sunt: D.J 201 – Slobozia- Tandarei , DC 33 si DC 7 Suditi – Movila. La iesirea
din localitatea Suditi spre Movila sis pre padurea Berlesti- Popesti esixta pe lungime de aproximativ 1.3 km
de perdele de protectie pe DC 33 si DC 7.
Seceta
Se manifesta în perioada caldă a anului, pe arii din ce in ce mai extinse si produce pagube materiale
destul de însemnate in special in agricultura.
Incendii de pădure.
Terenurile cu destinatie forestiera ale comunei Suditi cuprind o suprafaţă de cca 700 ha, dispuse
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astefel – 503 ha padurea Berlesti- Popetti la sud de intravilan , 96 ha – in lunca Ialomiet, in partea de Nord
a UAT, 12.5 ha pe Coasta si restul este constituita din perdele de protectie. Pe aceste terenuri exista pericol
de incendiu , masuri de prevenire si stingere a incendiilor de padure au fost luate prin adoptarea de catre
Consiliul Local a Planului de aparare in caz de dezatru natural si situatii de urgent si prin reorganizarea
serviciului voluntary pentru situatii de urgent- riscul privind incendiul de padure este incadrat la categoria
risc principal..
Fenomene distructive de origine geologică, nu au fost consemnate pe teritoriul comunei:
Alunecări de teren: Alunecările de teren nu produc pierderi şi distrugeri aşa de mari ca alte
calamităţi. Ele sunt totuşi periculoase putând conduce la distrugerea unor construcţii prin deplasarea
straturilor de roci sau prin acoperire. Se produce datorită unor fenomene naturale sau ca urmare a unor
activităţi umane. Situat în partea de SE a României, în Câmpia Bărăganului, teritoriul comunei este în
general ferit de asemenea dezastre.
Cutremure de pământ: Ca urmare a condiţiilor geografice, geologice si meteorologice in cadrul
comunei Suditi exista:
1. Pericolul de apariţie a unor mişcări seismice cu epicentrul in zona Vrancea care se pot manifesta
pe teritoriul comunei Suditi.
2. Pericolul de apariţie a unor mişcări seismice de suprafaţa care se pot produce pe teritoriul
comunei Suditi.
3. Pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a mişcărilor seismice sau ca urmare a
condiţiilor geologice si meteorologice favorabile acestora.
4. Pericolul producerii unor fluidizări, surpări, fisurări sau modificări ale scoarţei terestre ca urmare
a mişcărilor seismice.
Riscul seismic, al alunecărilor de teren si al unor dezastre complementare: Ca urmare a analizei
condiţiilor si criteriilor de apariţie a unui dezastru in cadrul comunei Suditi exista posibilitatea producerii
unor dezastre astfel:
1. Riscurile seismice, ale alunecărilor de teren si ale dezastrelor complementare, identificate mai sus.
2. Enumerarea si localizarea zonelor si a surselor de risc. Stabilirea caracteristicilor acestora: focarul sau
zona seismica: cutremurele de pamint localizate in zona Vrancea se resimt pe teritoriul comunei Suditi pe
direcţia Nord-Sud. Sint aproape in totalitate de natura tectonica. Cele mai puternice si care afectează o arie
intinsa sint cele care se produc la adincimi de 100-150 km si au magnitudini medii de 7 grade pe scara
Richter si conduc la intensităţi seismice de VII-VIII grade pe scara Mercalli, la aparitia unei zone de
fluidizări, surpări, fisurări, modificări ale scoarţei terestre: datorita mişcărilor ondulatorii ale scoarţei
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terestre in timpul mişcării sesimice ce poate produce lichefierea stratului de loess.
3. Ipotezele de risc la dezastre: Activitatea seismică în zona VRANCEA este dominata de seisme cu
adâncime intermediara, subcrustale cu focarul la adâncimi de 70 - 170 km. Cele mai frecvente sunt
seismele cu focarele la adâncimi de 130 -150 km.
2.9. ECHIPAREA EDILITARA
2.9.1 Gospodarirea complexa a apelor
Teritoriul comunei se gaseste in bazinul hidrografic (BH) al raului Ialomita ( BH de ord. I, cod XI-1),
pe malul drept al acesteia la cca 4.6 km distanta, in cadrul Campiei Baraganului – subunitatea Campia
Romane Orientale la limita dintre subunitatile interna si externa.
Pe teritoriul comunei Suditi, apele de suprafaţă se rezumă la raul Ialomita ce mărgineşte teritoriul
administrative teritorial pe latura de Nord, la cca 4.6 km de satul Suditi (resedinta de comuna) . Lungimea
raului Ialomita constituit ca granite pe limita Nordica a UAt-ului este de cca 2,40 Km.
Lucrari hidrotehnice:
Pe malul drept al raului Ialomita exista digul de aparare Marculesti – Tandarei, cod cadastral XI – I, h mediu
2.50 m, lungime totala tronson – 16.71 km, pe teritoriu administrativ al comunei Suditi lungimea digului
este de 2.041 km. Detinatorul si administratorul acestui dig este ABA Ialomita Buzau.
Din punct de vedere al asigurarilor de calcul si de verificare ale constructiilor hidrotehnice- proiectate (
debitele aferente si reale ), avem urmatorii parametrii – 5% , Qc = 615mc/s.
Localitatea beneficiaza aproape in totalitate de alimentare cu apa dar nu are retea de canalizare.
Alimentarea cu apa se mai face si din fantani.
In conformitate cu stratificaţia menţionată, in sectorul comunei Sudiţi este prezent un acvifer de
adâncime, cantonat in depozitele psefito - psamitice atribuite, ca vârstă, nivelului mediu al Pleistocenului
inf. (qpi2) cunoscute drept -„Stratele de Frăteşti".
Principala resursă acviferă care poate alimenta sistemul centralizat de alimentare a comunei Sudiţli
este legată de prezenţa acestor depozite Pleistocen Inf, celelalte variante oferind condiţii cantitative şi/sau
calitative nefavorabile. Condiţiile geomorfologice şi geologice specfice teritoriului comunei Sudiţii conduc Ia
identificarea , din punct de vedere hidrogeologic, a doua sectoare distincte in perimetrul acestei comune.
Se remarcă, pe de o parte, portiunea centrală şi cea sudică a teritoriului comunei, situată in sectorul de
Camp Inalt ai Bărăganului, iar, pe de altă parte, porţiunea nordică a teritoriului comunei, apartinănd
sectorului de luncă a lalomiţei (care ocupă cca. 30 % din suprafaţa comunei).
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Conforrn precizărilor conţinute in descrierea geologică a perimetrului studiat, sectorul de Câmp Inalt
se caracterizează printr-o stratificaţie a depozitelor Cuatemare conţinănd, de la baza acestora, Stratele de
Frăteşti, Complexul Marnos, Nisipurile de Mostiştea, depozitele loessoide de vărstă Pleistocen sup. şi
stratul superficial de nisipuri de dune Holocene. in consecinţă, se remarcă prezenţa:
- unui acvifer de adâncime, cantonat in nisipurile cu pietriş din cadrul Stratelor de Frăteşti;
- unui acvifer de medie adâncime, cantonat in Nisipurile de Mostiştea şi unui acvifer de mică
adâncime, cu caracter temporar şi discontinuu in suprafaţă, cantonat in intercalaţiile predominant finnisipoase din cadrul complexului loessoid.
Se precizează că:
• in afara celor trei acvifere menţionate, in intercalaţiile lentiliforme de nisipuri fine prezente in

cadrui complexului mamos care face separaţia dintre Stratele de Frăteşti şi Nisipurile de
Mostiştea este cantonat un acvifer cu caracter discontinuu in suprafaţă şi capacitate de debitare
foarte scăzută, a cărui expioatare este luată in considerare doar in zone care dispun de resurse
hidrogeologice mult mai reduse decăt perimetrut studiat in prezenta documentaţie.
•

acviferul de mică adâncime situat In comptexul loessoid .există (şi are rol de
freatic) numai in sectoarele in care sunt prezente, in cadrul complexului loessoid, intercalaţii argiloase

subiacente celor nisipoase (perrniţănd reţinerea apelor provenite din precipitaţii impiedicand accesul
acestora spre Nisipurile de Mostiştea), şi numai in perioadele cu precipitaţii (neavănd alte surse de
realimentare). in perioadele secetoase, acest acvifer se epuizează: complet, de acviferul de medie
adâncime, cantonat în Nisipurile de Mostiştea
Sectorul de lunca al Ialomitei se caracterizeaza printr-o stratificatie a depozitelor cuaternare continand,
de la baza acestora, Stratele de Fratesti, acoperite de Complexul Marmos, a carui parte superioara a fost
partial erodata si inlocuita de aluviuni Holocene de luncă (grosiere spre bază, prăfoase — argiroase la
partea superioară). in consecinţă, se remarcă prezenţa:
•

unui acvifer de adâncime, cantonat in nisipurile cu pietriş din cadrul Stratelor de Frăteşti;

•

unui acvifer de mică adâncime, cu caracter de freatic, cantonat in stratele grosiere din cadrul
aluviunilor de luncă.

Si in acest sector a fost identificat un acvifer cantonat in intercalaţiile lentiliforme de nisipuri fine prezente in
cadrul complexului mamos, discontinuu in suprafaţă şi având importanţă redusă.
in afară de acviferele menţionate, cantonate in depozite poros-permeabile recente (de vârstă
Cuaternară), la adâncimi mari (sub baza Stratelor de Frăteşti) sunt interceptate acvifere cantonate in
depozite nisipoase Pliocene (in special la nivelul Levantinului şi Dacianului).
Aşadar:
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Acviferul de mare adâncime, cantonat in depozite nisipoase Pliocene Caracteristicile hidrogeologice ale
acestora sunt cunoscute doar in linii generale. Un foraj de explorare executat cu cca. două decenii in urmă
in sectorul Slobozia evidenţiază caracterul puternic ascensional al acestui acvifer şi granulometria
predominant fină, care a generat innisiparea sa Incă din faza de execuţie. Particularitaţile calitative sunt in
general nefavorabile, punându-se in evidenţă un conţinut ridicat de gaze dizolvate (H2S ş.a.).
Acviferul de adâncime, cantonat în („Stratele de Frăteşti" conform precizărilor din secţiunea precedentă,
acviferul de adâncime (cantonat in "Stratele de Frăteşti) are baza situată, in sectorul comunei Suditi
aproximativ la cota — 25... — 30 m nMN, coperişul stratelor situându-se aproximativ ia cota ± 0- 5 m nMN.
Grosimea stratului oscilează, in generai, intre 20 şi 30 m. Se precizează faptul că în sectorul cărula ii
apartine teritoriul comunei Sudiţi Stratele de Frăteşti au un caracter relativ omogen, separaţiile argiloase
lentiliformă din cadrul orizontului de nisipuri cu pietris fiind rare si subtiri, variatiile granulometrice din
cadrul sratelor poros-permeabile ale orizontului avand amploare redusa, iar grosimea acviferului fiind
cuprinsa intre 20 si 30 m.
Conductivitatea hidraulică a acviferului are, in acest sector, conform rezultatelor testărilor
hidrogeologice şi datelor de exploatare a puţurilor care exploatează acest acvifer, valori medii de
aproximativ 30 m/zi. Rezultă valori medii ale transmisivităţil stratului de aproximativ 750 m2/zi.
Acviferul are caracter sub presiune, nivelui piezometric situăndu-se la cota de aproximativ + 15 m
nMN (superioare cu cca. 15 m cotei coperişului acestui acvifer).
In porţiunea centrală şi In cea sudică a teritoriului comunei Suditi (inclusă în unitatea morfoiogică de
câmp inait al Bărăganului Central), cotele terenului oscilează, in general, intre + 40 şi + 45 m nMN (local
mai ridicate). Coperişul Stratelor de Frăteşti este interceptat la cca. 40...50 m adâncime, iar culcuşul, la cca.
70 m adâncime. Nivelul piezometric al acestui acvifer este interceptat, in platou!l Campului Inalt, la
adâncimi de cca. 25...30 'm, local mai reduse, depinzând de altitudinea terenului ln fiecare amplasament.
In portiunea nordică a teritoriutui comunei, inciusă in subunitatea morfologică de luncă a lalomiţei,
coperişui acviferului cantonat în Stratele de Frăteşti este interceptat la cca. 20...25 m adâncime, baza
la 45...50 m adâncime, iar nivelui piezometric se situează la max. 5 m sub nivelul terenului.
Directia de curgere a apelor subterane pentru acest acvifer in sectorui Sudiţi este de la WSW spre
ENE, o influenţă majoră asupra conturăni spectrului hidrodinamic exercitănd-o principalele surse subterane
care exploatează acest acvifer in sectorul estic ai Bărăganului. Baza drenajului o constituie Dunărea,
valoarea medie a gradientului hidraulic de descărcare spre ENE a acviferului fiind de aprox. 0,4 %0.
Realimentarea acviferului se realizează, in principal, din precipitatii in zona de afiorare a stratelor de
nisipuri şi pietrişuri Pieistocen inf. (Cândeşti + Frăteşti), situată la limita externă a Subcarpaţilor de Curbură
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şi Meridionaii. 0 sursă secundară de realimentare o reprezintă drenanţa verticală descendentă din acviferul
de medie adâncime (afluxul respectiv străbătând complexul marnos). Nu trebuie exclusă nici posibilitatea
realimentaril acviferului de adâncime din acviferul subiacent (de mare adâncime, cantonat în nisipurilevantine) prin drenanţă verticală ascendenta (afluxul respectiv strabatand stratele argiloase din baza
orizontului de Fracesti), intrucat forajele mei adanci , care au deschis acviferul din nisipurile Levantine, au
pus in evidenta un nivel piezometric superior (pe alocuri artezian) al acviferului de mare adancime in raport
cu cel din Sratele de Fratesti.
Acviferul de adâncime (cantonat in Stratele de Frăteşti) se remarcă prin caracteristicile hidrochimice
cele mai favorabile, in unele amplasamente apa exploatată satisfăcând condiţiile impuse de STAS —ul de
potabilitate pentru aproape toţi indicatorii chimici şi bacteriologici. Exceptiile cele mai frecvente vizează doi
compuşi chimici: hidrogenul sulfurat şi amoniul.
In privinta primului dintre cei doi compuşi (H2S), se impun o serie de precizări: Prezenţa hidrogenului
sulfurat nu este legată de vreo activitate antropică, care să aibă drept consecintă infestarea stratului.
Existenta sa a fost pusă in evidentă Incepand de la primele puturi de exploatare a acviferului de adâncime
(executate la inceputul anilor '60), iar urmărirea evolutiei concentraţiei nu indică nici tendinte generale de
diminuare, nici de creştere, semnalându-se, totuşi, variatii sensibile în timp.
Unele ipoteze referitoare la originea acestui compus in apa cantonată in Stratefe de Frăteşti
sustin originea profundă a hidrogenului sulfurat legat de sulfuri metalice pirită — asociată depozitelor
cărbunoase Daciene sau Levantine). 0 astfel de migrare ascendentă a hidrogenului sulfurat se produce, de
regulă de-a lungul suprafeţelor unor fracturi / falii sau sisteme de fracturi, iar cursurile unor răuri (posibil şi al
laiomiţei) urmăresc traseul unor elemente de tectonică fracturală. Alte ipoteze iau in considerare o migrare
descendentă dinspre strate de adâncime redusă, bogate in compuşi organici in descompunere (ex.: depuneri
mâloase din aluviunile Ialomitei).
In suprafată se constată variatii semniticative privind conţinutul de hidrogen sulfurat. Determinări
privind continutul de hidrogen sulfurat pe probe recoltate din puţuri care captează acviferul de adâncime, situate
in perimetrul care include suprafaţa acestel comune (delimitat spre nord de tronsonul Slobozia Tăndărei al
cursului lalomitei, lar la sud de tronsonul Dragalina — Perişoru al C.F. Bucureşti— Constanta), dar şi in sectorul
Perieţi — Amara — Slobozia Gheorghe Lazăr -(poziţionate la nord de rău) au permis o zonare generală a
continutului

de

H2S.

Concentratii

ridicate

ale

hidrogenului

sulfurat

au

fot

identiticate la extremitatea nord-vestică a perimetrului menţionat şi, în special, in sectorul Slobozia- perieti
depasind 2 mg/l. Continuturi moderate in probe de apa de adancime prevelate din sectorul nord-nord-vestic (Gh.
Lazar) si din cel sudic (Perisoru), precum si din puturi situate pe teritoriul comunei invecinate spre vest (Cosambesti)
cu valori oscilând Intre 0,2 şi 0,4 mg/I. Au fost identificate şi perimetre caracterizate prin continuturi foarte reduse
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de hidrogen suifurat (de maximum 0,15 mg/i, unul dintre acestea fiind sectorul Săveni - Sudiţi, iar altul, sectorul
Dragalina).
Prezenta amoniului se consideră că are origine antropică, legată in principal de infiltrarea apelor
freaticului (infestate cu compuşi ai azotului utilizaţi pentru fertilizarea solului) spre acviferui de adâncime,
datorată fie echipării necorespunzătoare a unor puţuri care au pus in legătură acviferul de adâncime, fie
drenanţei verticale descendente. Buletinele de analiză anexate, efectuate pe probe de apă prelevate din
cele 3 foraie existente, indică valori ale conţinutului de amoniu cuprinse-intre 0,31 şi 0,65 mg/l, limita
maxim admisă fiind de 0,5 mg/l,
Particularităţile hidrogeologice şi hidrochimice ale zonei care include teritoriul comunei Sudiţi indică,
ca recomandabil, un amplasament al puţurilor captării centralizate de alimentare cu apă poziţionat in
sectorul de Câmp Inalit (asigurând o protecţie superioară a acviferului Impotriva poluării) şi relativ apropiat
de limita estică a teritoriului comunei, unde se exploatează, în perimetrul menţionat, apa cu calitatea cea
mai bună. Se impune, totodată, ca amplasamentul să fie relativ apropiat de perimetrul de intravilan a cărui
alimentare cu apă potabilă urmează a se realiza.
Se apreciază că sectorul de Câmp Inalt adiacent localităţii Sudiţi satisface in mod corespunzător
criteriiie de amplasare menţionate. Corespunzător valorii medii a transmisivităţii acviferului de adâncime in
sectorul Sudiţi şi a gradienţilor medii ce pot fi realizaţi în regim de exploatare (tinănd cont şi de prezenţa
celorialte captări din zonă), rezultă că echidistanţa dintre puţurile viitoarei captări trebuie să fie de
minimum 280 m, pentru ca interferenţele dintre puţuri in regim de exploatare să se menţină in limite care
să nu impieteze asupra exploatării in condiţii corespunzătoare a captării.
Acviferele de medie adancime cantonate in intercalatiile fin-nisipoase din Complexul Marmos si in
‘Nisipurile de Mostistea’
Acviferul cantonat in intercalatiile fin- nisipoase din Complexul Marmos se caracterizeaza
prin caracteristici hidrogeologice nefavorabile exploatarii sale. Grosimea intercalatiilor de nisip din acest
complex nu depaseste, de regula , 3-4 m, iar conductivitatea hidraulica are valori reduse, de cca 5m/zi,
rezultand valori ale trnsmisivitatii de maxim 20mc/zi. Nu poate fi luat in considerare ca variant de sursa a
sistemelor centralizate de alimentare cu apa.
Acviferul de medie adâncime (cantonat in Nisipurile de Mostiştea) este interceptat, pe teritoriul
comunei Sudiţi, doar în porţiunea mediană şi în cea sudică, fiind complet erodat şi inlocuit de aluviuni
recente ale răului in sectorul de luncă a lalomiţei. Coperişul orizontului de nisipuri predominant fine „de
Mostiştea" (in cadrul cărora se semnalează, local, prezenţa unor intercalaţii lentiliforrne argiloase) se
situează aproximativ la cota + 20 m nMN (rezultănd o adâncime de cca. 25 m de la suprafaţă în raport cu
cotele terenutui Campului Inalt din vecinătatea versantului care face racordul cu lunca lalomiţei), iar baza
stratului se situează la cote cuprinse intre + 10 şi + 15 m nMN.
Acest orizont de nisipuri (care cantonează, in
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sectorul de Cămp Inalt, acviferul de medie adâncime) atinge, in teritoriul comunei Sudiţi, o grosime de
8,..10 m.
Pe cea mai mare parte din sectorul de extensiune a Nisipurilor de Mostiştea, acviferul cantonat de
acestea are un caracter (moderat) sub presiune, cu nivele piezometrice ce depăşesc cu 2...5 m cota
coperişului, dar în apropierea extremităţii nordice a acestui sector (materializată prin taluzul care separă
Campul Inalt de lunca Ialomiţei), orizontui devine acvifer cu nivel liber, fapt ce se explică prin rolul de
frontieră de descărcare (a acviferului de medie adâncime In aluviunile lalomiţei) pe care îl îndeplineşte
această limită.
Conductivitatea hidraulică a acviferului are o valoare medie de cca. 8...10 m /zi (fapt explicabil prin
granulometria predominant fină), rezultănd valori medii ale transmisivităţii stratului de cca. 100 rn2/zi.
Gradienţii de descărcare în regim natural spre lalomiţa şi spre SE a acestui acvifer au valori medii de
2...3 %. Realimentarea acviferului se realizeaza din precipitatii atat direct, in sectoarele colinare situate la
nord-vest de perimetrul studiat (zonele de aflorare a nisipurilor de Mostistea), cat si indirect, prin
percolare, traversandu-se depozitele loessoide in care acestea sunt lipsite de intercalatii argiloase care sa
impiedice afluxul descendent spre nisipurile de Mostistea a apelor provenite din precipitatii. In sectoarele
respective nu se formeaza acvifere cantonate in intercalatiile nisipoase din complexul loessoid
(suprapozate celui din Nisipurile de Mostistea) datorită valorilor ridicate ate conductivităţii hidraulice verticale
a loessurilor, care facilitează descărcarea precipitaţiilor spre acviferul de medie adâncime, acesta preluând, in
această situaţie, şi rol de freatic.
Caracteristicile hidrogeologice ale acestui acvifer rezultă ca fiind nefavorabile unei exploatări centralizate
a acestei resurse, debitele nominale nedepăşind 1...1,5 l/s pe puţ.
Acviferul de medie adâncime din Câmpul inalt (cantonat in Nisipuri de Mostiştea) a fost, de regulă, exploatat
simultan cu freaticul, neputându-se diferenţia chimismul ceior două, dar se presupune că şi acesta are
caracterisfici hidrochimice nefavorabile (apropiate de ale freaticului), indicatorti cu valori necorespunzătoare
specifice pentru acest acvifer flind conţinutul de fier şi mangan, duritate totală, concentraţia unor compuşi ai
azotului.
Acviferele de mică adâncime (freatice), cantonate in intercataţiile fin — nisipoase din cadrul Complexului
loessoid de Câmp Inalt şi in aluviunile grosiere de luncă a Ialomiţei
Acviferul de mică adâncime din sectorul de Câmp inalt (cantonat in intercalaţii fin nisipoase din
cadrul complexului loessoid) are un caracter discontinuu în suprafaţă, lipsind în sectoarele în care nu sunt
prezente intercalaţii argiloase având rol de „ecran" — bază a acviferului (conform celor menţionate mai sus). In
sectoarele de Câmp inalt unde acest acvifer există, el Indeplineşte rolul de freatic, cu nivet liber. Grosimea stratului
de nisipuri fine — prăfoase care îl cantonează nu depăşeşte, de regulă,. 3...4 m, dar in perioadele cu precipitaţii
abundente nivelui apelor din cadrul acviferului se ridică in baza loessurilor care acoperă nisipurite fine-prăfoase,
conferind freaticului un caracter de acvifer bi-strat. Adâncimea la care se situează baza acestui acvifer este
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cuprinsă intre 10 şi 20 m, conductivitatea sa hidrautică are vatori de 2...4 m/zi, rezultând o valoare a
transmisivităţii de cca. 10 m2/zi. Fiind alimentat exclusiv din precipitaţille de pe suprafaţa Câmpulut Înalt, acest
acvifer are caracter temporar, în perioadele secetoase epuizându-se complet, iar rolul de freatic fiind preluat de
acviferul de medie adancime din Nisipurile de Mostistea. Descarcarea acviferului cantonat in intercalatiile finnisipoase din cadrul complexului loessoid se realizeaza prin izvoare situate la extremitatiile dinspre terase ale
Campului Inalt si prin drenanta verticala descendenta spre acviferul de medie adancime. Caracteristicile
hidrogeologice nefavorabile nu permit sa fie luat in considerare ca sursa de alimentare centralizata a comunei.
Acviferul de mică adăncime (freaticul) cantonat in aluviunile grosiere ale lalomiţei (In sectorul de
luncă a râului).
Freaticul din luncă este prezent in sectorul aferent acestei subunităţi morfologice, care se dezvoltă pe
directia WSW— ENE sub forma unei benzi cu lăţime de 5...6 km (pe tronsonul de curs delimitat de localităţile
Slobozia şi Ţăndărei). Aliniamentul care delimitează, spre sud, sectorul de luncă traversează intravilanul
localităţilor Bora — Cosămbeşti — Mărculeşti — Sudiţi --Săveni — Hagieni, corespunzand taluzului de
separaţie dintre luncă şi Cămpul Inalt al Bărăganului Central. El are caracteristici tipice de acvifer subordonat
râului care l-a generat, spectrul hidrodinamic fiind influenţat direct de variaţile sezoniere de debite/nivele ale
lalomiţei.In porţjunea vestică a sectorului de luncă (teritoriul localitătilor Slobozia şi Perieţi), grosimea
totală a aluviunilor Holocen sup. din lunca râului este, in medie, de 20...24 m, dar aluviuni grosiere
(pietrişuri şi nisipuri medii-grosiere) au fost interceptate doar în baza stratului, pe o grosime de 4...6 m
(pe primii 18...20 m de la suprafaţa terenului străbătându-se o succesiune de depuneri fine: argile
nisipoase, măluri, nisipuri argiloase etc.). Spre aval (teritoriul localităţilor Sudiţi, Săveni şi Ţăndărei),
grosimea totală a aluvjunilor de luncă se reduce la cca. 15 m, iar a depunerilor fine care acoperă stratele de
nisip şi pietriş, la cca. 10 m.
Deşi talvegul râului se situează, pe cea mai mare parte a cursului lalomiţei, la nivelul depunerilor fine,
caracterui predominant fin-nisipos — prăfos al componentei cu granulometrie fină a aluviunilor de luncă
permite comunicarea hidraulică intre rau şi freaticul propriu-zis (din aluviunile grosiere).
Conductivităţile hidraulice ale freaticutui de luncă au valori ridicate (35...40 rn/zi, local mai mari), dar
grosimea redusă a adviferului conduce la valori relativ mici ale transmisivităţii 150...200 m2/zi.
Direcţiile de curgere sunt influenţate, In principal, de regimul precipitaţillor, alternand perioadele in care râul
alimentează acviferul cu perioadele in care Ialomita este alimentata de acviferul din lunca sa (situatie specifica
perioadelor in care freaticul beneficiaza de un aflux suplimentar important provenit din precipitatii sau dinspre
terasa). In consecinta, spectrul hidrodinamic al freaticului de lunca semodifica radical in perioade de timp relativ
mici, cu inversarea directiilor de curgere a gradientilor etc.
In sectorui Suditi cota bazei acviferului freatic de luncă (cantonat în srateIe poros-perrneabile din
cadrul aluviunilor holocene de luncă a lalomiţei) se situează la cota de aproximativ ± 0 m nMN. Pot fi
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captate debite de cca. 7...8 I/s pe 1000 m lungime de front, capacitatea de realimentare din râu a
freaticului de luncă fiind drastic limitată de prezenţa nivelului relativ gros de aluviuni fine care acoperă
acviferul propriu-zis.
Acviferul freatic, atât cel cantonat in aluviunile laiomiţei, cât şi cel din Câmpul Inalt (cantonat în
intercalaţii nisipoase din cadrui complexului loessoid) se caracterizează prin caracteristici hidrochimice
nefavorabile, semnalându-se, pentru mai multi indicatori hidrochimici, depăşiri importante ale iimitelor
excepţional admise de STAS 1342/91, precum şi faţă de concentraţiile maxime admise din Legea nr.
458/2002. Mineralizaţia totală atinge valori foarte mari, reziduul fix depăşind in uneie amplasamente de cca.
3 ori valoarea excepţional admisă (de 1200 mg/1). In mod similar, duritatea totală depăşeşte frecvent 45...50
grade germane (faţă de limita de 30 gr.germ. admisă excepţional). Se mai semnalează conţinuturi foarte mari
de sulfaţi (frecvent peste 1000 mg/i), fier + mangan (de până la 5 ori limita admisă), magneziu, substanţe
organice. De asemenea, s-au mai inregistrat depăşin ale concentraţiilor admise la azotiţi, amoniu, fosfaţi.
In perimetrul localităţii Sudiţi inclus in platoul Câmpuţui Inalt al Bărăganului Central, freaticul .este
cantonat in strate de nisipuri predominant fine cu grosime de cca. 3 m aparţinând Complexului loessoid de
Camp inalt atribuit ca vârstă nivelului mediu al Pleistocenului superior (qp32). Coperişul acviferului este
interceptat la 7...15 m adâncime sub niveiul platoului respectiv, funcţie de poziţia intercalaţiilor argiloase
din cadrul complexului loessoid. Granulometrie foarte fina, si debitele de cca 0.3...0.5 l/s pe foraj ce pot fi
exploatate din acest freatic constitue conditii hidrogeologice defavorabile, care nu permit sa fie luata in
considerare aceasta varianta de sursa subterana pentru alimentarea cu apa a comunei.
In lunca Ialomitei unde conditiile hidrogeologice sunt mai favorabile, acviferul de mica adancime fiind
cantonat in aluviunile grosiere ale raului, caracterizate prin valori mari ale conductivitatii hidraulice, dar
depozitele acoperitoare nu permit o realimentare in conditii optime din rau a freaticului de lunca, astfel ca
nu pot fi exploatate debite mai mari de 0.7...0.8 l/s pe suta de metri lungime de front.
Caracteristicile hidrochimice şi vulnerabilitatea accentuată a freaticului fac, de asemenea,
nerecomandabilă solutia exploatării acestei resurse. In special în sectorul de luncă au fost evidentiate depăşiri
frecvente ale exceptional admise pentru numeroşi indicatori hidrochimici (compuşii azotului: azotati, azotiti,
amoniu; continutul de Fe şi Mn; duritate totală; mineralizatie ş.a.).
Aşadar, în Câmpui Inalt, capacitatea de debitare este foarte redusă, iar caracteristicile cantitative
ale acvifenilui sunt nefavorabile exploatării acestui acvifer ca sursă centralizată de alirnentare cu apă. In
lunca lalomitei, chimismul freaticului şi vulnerabilitatea ridicată a acestuia sunt principalele argumente
pentru care nu se propune exploatarea freaticului.
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2.9.2 Alimentarea cu apa si canalizarea
In localiatile Suditi si Gura Vaii exista sistem centralizat de alimentare cu apa.
Situatia existenta
Alimentarea cu apa a localitati se realizeaza cu ajutorul unui front de captare subteran compus din 4 puturi
din care 2 puturi sunt in functiune iar unul este inactiv si celalat in conservare. In cadrul gospodariei de apa
exista o statie de clorinare care asigura tratarea apei. Conducta de aductiune are o lungime de L=1.900 m
de la frontul de captare pana la statia de pompare Suditi de unde incepe distributia apei avand o lungime
de L=14.787 m realizata din conducte cu diametre cuprinse intre Dn 80 mm si Dn 110 mm PEHD.
Deficiente
Panza freatica din zona captarilor de apa are o concentratie ridicata de fier si amoniu, fapt pentru care
este necesara realizarea unei statii de tratare adecvate. Reteaua de apa existenta in localitate este in buna
stare de functionare si acopera intreg necesarul cu apa.
In localitate nu sunt necesare extinderi ale retelei de apa. Reteaua de apa din localitate este in buna
stare de functionare si nu necesita reabilitare.
Cele 4 foraje au urmatoarele caracteristici:
-

F1 – foraj situate in incinta fostei gospodarii de apa din satul Gura Vaii este dezafectat

-

F2 – foraj executat in incinta gospodariei de apa sat Suditi este pus in conservare

-

F3 – foraj executat in intravilanul satului Suditi , in zona de trecere de la lunca la campul inalt este
active si are o adancine de 63 m

-

F4 – executat in anul 2011 – H = 93 m- situat in intravilanul satului Suditi in zona de Sud-Est a
acestuia, in zona de Camp Inalt este active.

Gospodaria de apa cuprinde:
1. INMAGAZINAREA – inmagazinarea volumului rezervei intangibile pentru incendiu Vi = 54 mc
impusa prin P66/2001 pentru localitati cu mai putin de 5000 locuitori, si, pentru compensarea
variatiei orare a consumului, inmagazinarea se realizeaza intr-un rezervor de V=1300 mc- amplasat
semiingropat
2. STATIE DE POMPARE – instalatie de ridicare a presiunii- asigurarea presiunii de utilizare la toate
punctele de folosinta
3. INSTALATIE DE CLORINARE CU HIPOCLORIT – Qmax=2l/h
4. ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA DE EPUISMENT
Reteaua de distributie – ramificata – de joasa presiune – 6 bar, executata din tuburi de polietilena
de inalta densitate tip PE SDR 17.6 Pn bar. Diam. 75 x 4,3 mm…….diam. 180 x 10.2 mm. Lungimea
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totala retele de distributie apa existenta este de 14.787 m. Se doreste extinderea acestuia cu
L = 350 m , spre zonele nou introduce I intravilan, sector unitati agricole, zootehnice, depozitari ,
serviciii.
Pe lângă rețeaua de apă distribuită în sistem centralizat, locuitorii comunei folosesc fântâni săpate
de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime.
În prezent comuna Suditi nu dispune de o rețea de canalizare care să asigure colectarea apelor
uzate și epurarea lor. În acest moment o parte din locuințele individuale sunt dotate cu closete de tip rural
cu pereți necăptușiți, care constituie un pericol permanent de infestare a pânzei freatice, iar altele sunt
dotate cu toalete moderne, colectarea apelor uzate făcându-se în fose septice individuale
Apa din fantanile satesti folosite in prezent pentru consumul populatiei este supusa poluarii de catre
apele uzate menajere, precum si de ingrasamintele chimice sau naturale folosite de locuitori in agricultura
care se infiltreaza in sol si ajung in panza freatica, existand riscul depasirii concentratiilor admise ale
continutului in nitrati, nitriti, substante organice.
Este de asemenea in lucru proiectul de realizare a sistemului centralizat de canalizare ape
menajere.
2.9.3 Alimentarea cu energie electrica instalatii electrice
Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor economice si a consumatorilor casnici din comuna
Suditi se realizeaza din posturi de trnasormare de tip aerian 20/0,4 kv, de diverse puteri, amplasate pe
stalpi de beton. Racordarea posturilor de transformare se face la axul de 20 kv Slobozia – Sud – Tandarei. La
amplasarea posturilor de transformare s-a tinut cont de de dezvoltarea zonei respective , asigurandu-se o
cadere de tensiune admisibila, precum si o incarcare corespunzatoare a acestora.
Retelele de distributie – 0.4 kv sunt de tip aerian, realizate din stalpi de beton armat centrifugat fie de tip
torsadat (partial satul Suditi) fie de tip Funie din OL-Al in rest, aflandu-se in prezent intr-o stare
corespunzatoare de functionare.
Amplasarea retelelor electrice s-a facut tinandu-se seama de posibilitatea de interventie rapida a unitatilor
specializate, in caz de interventie- avarie- cu acces direct la reteaua interurbana.
Fata de toate aceste retele electrice se vor stabili zone de protective corespunzator cu normativele in
vigoare.
Conform datelor furnizate de autoritatile locale comuna dispune de 21 km de retea de iluminat public,
partial modernizata. Pentru acoperirea intregului teritoriu mai sunt necesari cca 3,0 km.
2.9.4 Instalatii de telecomunicatii
Abonatii telefonici din comuna Suditi sunt racordati la Oficiul Telefonic , modernizat si dotat cu
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centrala telefonica digitala moderna cu acces direct la reteaua interurbana. Pe teritoriul comunei isi
desfasoara activitatea mai multe societati comerciale care au ca obiect de activitate furnizarea de servicii
internet si de cablu TV. Operatorii locali sunt Telekom, UPC, Focus, Digi, are acoperire GSM.
2.9.5.Alimentarea cu gaze naturale
Pe teritoriul comunei Suditi nu trece nici o retea de transport sau distributie gaze natural. Comuna nu
dispune de sistem de alimentare cu gaze natural.
2.9.6 Alimentarea cu caldura
Alimentarea cu caldura a locuintelor si a dotarilor social culturale se realizeaza in prezent
cu sobe cu combustibil solid (lemne, carbuni) si deseuri agricole ( coceni de porumb si
floarea soarelui) sau cu instalatii cu GPL sau combustibil lichid.
2.9.7 Conducte de transport gaze, titei si produse petroliere
Pe teritoriul administrativ al comunei nu exista conducte de transport gaze, titei sau produse
petroliere.
2.9.8 . Gestiunea deseurilor
Deșeurile menajere rezultate atât de la populație, cât și de la întreprinzătorii economici din
localitate sunt colectate de societatea SC ADI ECCO 2009 TANDAREI SRL . La nivelul comunei sunt
înregistrate contracte de salubrizare. Comuna Suditi a implementat, încă din anul 2010, Sistemul de
Management Integrat al Deșeurilor. Proiectul urmărește reducerea volumului de deșeuri menajere, prin
colectarea selectivă a acestora, reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile, prin compostarea lor,
precum și conștientizarea în rândul locuitorilor localității asupra beneficiilor aduse de colectarea selectivă a
deșeurilor și reciclarea acestora.
Cu toate acestea, pe lângă gospodării mai sunt amplasate ) intr-o proportie destul de mica) și în prezent
depozite de gunoi provenit din activitatea zootehnică, fără a respecta reglementările în domeniu pentru
evitarea poluării solului și a pânzei freatice.
Gropile neconforme au fost inchise sip use in conservare conform normelor in vigoare.
2.10. IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU
Activitatea Comunei Suditi este preponderent agricola (cultivarea cerealelor si legumelor), activitatile din
industrie si mici depozitari avand un procent mic. Aceste ultime activitati nu sunt de natura sa influenteze
foarte mult poluarea si degradarea mediului ambiant.
Pe teritoriul administrativ al comunei Suditi, in partea de Nord- se gasesc doua arii protejate ale caror
contururi se suprapun – ROSPA0152- CORIDORUL IALOMITEI si ROSCI0290 – CORIDORUL IALOMITEI.
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•

Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA) - constituite (conform Directivei Păsări Nr. 79/409 din
1979) cu scopul menținerii în stare favorabilă a speciilor de păsări sălbatice și conservare a acestora.

•

Situri de Importanță Comunitară (SCI) - constituite (conform Directivei Habitate Nr. 92/43 din 1992)
cu scopul menținerii și conservării speciilor de plante și animale sălbatice și habitatelor naturale de
interes comunitar reprezentative pentru regiunea biogeografică în care se încadrează.
CALITATEA AERULUI
Principala sursa de poluare a aerului in comuna Suditi este circulatia de tranzit de pe DJ 201

care, mai ales in sezonul de vara , produce concentratii relativ ridicate de plumb si gaze de ardere,
fara a se ajunge la depasiri ale concentratiilor maxim admise.
Arderea combustibilor fosili ( carbune, lemne) in special pentru incalzirea locuintelor, aduc si
ele in atmosfera un complex de poluanti gazosi si solizi (SO2, NO, CO, CO2) cenusa si zgura.
De asemenea exista mirosuri dezagreabile ce se degaja in urma descompunerii deseurilor de
natura organica ; aceasta forma de impact apare pe tot parcursul procesului: colectare , transport,
depozitare , in special vara cand se inregistreaza temperaturi foarte ridicate si vanturi destul de puternice.
Totusi poluarea atmosferei in comuna Suditi nu este semnificativa, dar nici de neluat in seama.
• CALITATEA APEI
Calitatea apei freatice poate fi afectata de poluare, datorita prezentei in zona a catorva
depozite necontrolate de deseuri. Acest lucru este periculos pentru ca majoritatea polupatiei are
fantani sapate la adancime mica -6-10 m, fantani care mai sunt folosite si pentru consumul de apa
potabila.
Pentru reducerea concentratiei de fier si amoniu din cadrul apei captate, este necesara realizarea
unei statii de tra tare a apei captate pentru a putea asigura apa corespunzatoare locuitorilor localitatii.
De asemenea sistemul centralizat de apa potabila ale puturile sapate la adancimi mari.
• CALITATEA SOLULUI
Existenta zonelor necontrolate de depozitare a gunoaielor duce la o poluare a solului, a aerului si a panzei
freatice de mica adancime.
- Platforma de gunoi a comunei neconforma a fost inchisa si s-au luat masurile de ecologizare a acesteia
conform normelor si normativelor de mediu in vigoare.
Adancimea de inghet
Conform STAS 6054-77, pe teritoriul administrativ al comunei Suditi, adancimea de inghet este cuprinsa
intre 0,70-0,80 m de la nivelul terenului.
2.10.1

Monumente ale naturii- nu este cazul
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2.10.2 Indicarea zonelor de recreere, odihna, agrement
In comuna Suditi zonele de odihna si agrement sunt slab reprezentate, exista doar doua parcuri mici cu
locuri de joaca pentru copii, unul in Suditi si unul in Gura Vaii in curtea vechii scoli din aceasta localitate.
2.10.3. Obiective industriale si zone periculoase
Nu exista obiective industriale sau zone periculoase pe teritoriul administrativ al comunei Suditi.
2.10.4. Surse depoluare sonora
Analizand numarul diurn de vehicule participante la trafic pe un anumit tronson precum si compozitia
acestuia [numarul de vehicule usoare, cele avand masa mai mica sau egala cu 3,5 t si numarul de
vehicule grele, cele avand masa mai mare de 3,5 t se poate estima ca principala sursa de zgomot in
zona este reprezentata de traficul rutier pe drumul judetean DJ 201 si mai putin pe Dc 7 si DC 33.
2.10.5 Depozite de deseuri menajere si industriale .
Principala activitate cu influenta asupra solului o constituie gestiunea deseurilor rezultate din
activitatea social economica a comunei, agricultura. La nivelul comunei Suditi depozitele de gunoi
menajer sunt relativ neinsemnate, locuitorii comunei avand in mare parte contract de prestari servicii cu
firma de salubrizare ce isi desfasoara activitatea pe teritoriul comunei.
2.11. DISFUNCTIONALITATI (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII)
In urma analizelor si studiilor de fundamentare privind disfunctionalitatile care apar in
desfasurarea activitatilor in localitate, au fost identificate urmatoarele disfunctionalitati, precum si
cauzele care le-au produs:
1. Domeniul agriculturii si dezvoltarii activitatilor conexe :
•

drumurile de exploatare sunt intr-o stare necorespunzatoare

•

faramitarea terenurilor agricole corelata cu inexistenta planurilor parcelare pentru punere in
posesie

•

inexistenta sistemului de irigatii

•

neintretinerea lucrarilor de imbunatatiri funciare existente

•

lipsa unor centre de colectare a laptelui , legumelor, cerealelor

• Inexistenţa unei pieţe agroalimentare pentru valorificarea produselor agricole locale, atât
vegetale cât şi de origine animala
• Numărul mic de specialişti în agricultură
• Rotaţia culturilor adeseori deficitară
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2. Disfunctinalitati la nivelul de organizare al teritoriului intravilanului
•

disfunctionalitati generate de insuficienta sau absenta unor institutii publice: lipsa
delimitarii unei zone centrale de interes comunitar, si de aici necesitatea de a
introduce dotari publice noi, in vederea inchegarii unei zone centrale de interes
public.

•

Existenta unor terenuri publice insuficient valorificate. Lipsa unor spatii amenajate
aferente dotarilor publice.

3. Aspecte critice privind organizarea circulatiei si a transportului in comun
• Străzile sunt pietruite, putine strazi sunt asfaltate, mai exista inca strazi de pamant
• Absenţa unor marcaje pietonale care pot face legătura între cele mai importante
obiective din localitate
• amenajarea corespunzatoare a statiilor de transport in comun
lipsa spatiilor verzi de aliniament

•

4. Economie si mediul de afaceri :
•

Resurse insuficiente la nivel local pentru sustinerea/promovarea unor investitii

•

Slaba preocupare pentru introducerea unor noi tehnologii

•

Inexistenta unei structuri de asistenta pentru mediul de afaceri si, de aici, rezulta o
cultura antreprenoriala limitata

•

Lipsa de perfectionare pentru o utilizare mai eficienta a capitalului uman autohton,
corelata cu o cerere insuficienta de forta de munca pe plan local

•

Lipsa planificării strategice în vederea dezvoltării afacerilor şi acces limitat la finanţare
pentru firmele locale

•

Inexistenţa parteneriatelor public-private

•

Nivel scăzut de dezvoltare a turismului în contextul lipsei unei strategii bine definite de
dezvoltare şi promovare turistică a localităţii

5. Educatie, cultura
•

Posibilitati reduse de recreere in cadrul scolii

•

Lipsa unui centru de excelenţă pentru copii cu rezultate foarte bune la învăţătură

•

Mijloace de învăţământ sub nivelul european

•

Lipsa unor forme de învătământ facultative: cercuri ale elevilor, şcoli de vară sau tabere
de creaţie în perioada vacanţelor şcolare
58
SC XLINE BIROU DE ARHITECTURA SRL

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
COMUNA SUDITI

•

Implicarea redusa a elevilor, a cadrelor didactice si a parintilor in activitatile de
conservare a mediului inconjurator si, implicit, lipsa unor programe educationale de
acest gen (ex. valorificarea deseurilor si evitarea depozitarii acestora in loc necontrolat)

•

Neprotejarea corespunzatoare a sitului arheologic de clasa B prezente pe teritoriul
Comunei si a monumentului istoric ( cat. B) prezent , de asemenea in satul Suditi

6. Sanatate si asistenta sociala
•

Imbatranirea populatiei

•

Scaderea natalitatii

•

Starea de sanatate precara

•

Perceptia eronata a populatiei cu privire la sensul asistentei sociale si datorita unei
informari insuficiente cu privire la fondurile destinate asistentei sociale

•

Fonduri insuficiente destinate asistentei medicale

•

Lipsa unui centru de zi pentru copii

•

Lipsa unui centru de îngrijire pentru persoanele vârstnice

•

Inexistenţa unor ONG-uri care să poată acorda servicii specializate de îngrijire şi
asistenta sociala

7. Resurse umane, piata muncii
•

Adaptarea lenta la schimbarile si provocarile lumii actuale, in general, si la fenomenul
mobilitatii si reconversiei profesionale, in special

•

Migrarea tinerilor spre mediul urban, si spre tarile UE, mai cu seama a celor cu studii
superioare

•

Numar redus de programe de instruire adreate persoanelor cu nivel de pregatire scazut

•

Dezechilibre intre cerere si oferta pe piata muncii

•

Motivarea redusa a tinerilor pentru inceperea activitatii profesionale

•

Dezechilibre intre nivelul de calificare a fortei de munca si cerintele pietei muncii

•

Insuficienta dezvoltare a sectorului serviciilor, ca variantă de absorbţie a unei părţi din
forţa de muncă locală

8. Administratia publica
•

Haosul legislativ

•

Resurse financiare insuficiente pentru dezvoltarea durabilă a localităţii

•

Spaţiu de lucru şi dotări limitate
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•

Numărul mic al funcţionarilor publici/ personalului contractual, raportat la necesarul
comunităţii

•

Lipsa motivării angajaţilor, cauzată de nivelul scăzut de salarizare

9. Zona de agrement, sport si spatii verzi
•

Dotări limitate pentru agrement în zona padurii Berlesti- Popetti

•

Neintegrarea într-un circuit cultural şi turistic naţional

•

Insuficienta implicare a comunităţii în viaţa culturală a comunei

10. Aspecte legate de gradul de echipare edilitara a localitatii in raport cu necesitatile populatei
•

Alimentarea cu apa – exista o retea de alimentare centralizata a localitatii in stare buna
In prezent se lucreaza la extinderea ei

•

Canalizarea si epurarea apelor uzate – nu exista un sistem centralizat de canalizare a
apelor uzate menajere si a apelor pluviale. Proiectul este in desfasurare.

•

Alimentarea cu caldura si gaze naturale – nu exista un sistem de distributie al gazelor
naturale la ora actuala. Incalzirea locuintelor si a tuturor cladirilor in general se
realizeaza cu sobe cu combustibil solid( lemne, carbuni) si cu deseuri agricole ( coceni de
porumb si floarea soarelui). Prepararea hranei se face cu butelii de aragaz si cu
combustibil solid si deseuri agricole.

•

Alimentarea cu energie electrica - Liniile de transport a energiei electrice de
joasa tensiune ar trebui sa beneficieze de reparatii, avand in prezent o stare
tehnica corespunzatoare. lluminatul public este imbatranit, neeconomic. Reteua de
iluminat public nu acopera intraga localitate ( sat Suditi si sat Gura Vaii). In concluzie,
reteaua de iluminat public trebuie sa fie extinsa la nivelul intregii localitati si trebuie
modernizat – prevederea de corpuri de iluminat eficiente energetic pentru diminuarea
consumului de energie electrica.

•

Depozitarea si gestionarea deseurilor –implementarea a sistemului de management integrat
al deseurilor. La ora actuala mai exista sporadic depozitari necontrolate de deseuri pe teritoriul
comunei. Trebuie implementat sistemul de colectare selectiva a desurilor.

11. Aspecte generale ale disfunctionalitatilor existente pe teritoriul comunei
•

Capacitatea scazuta de a elabora si de a implementa in mod eficient proiecte viabile de dezvoltare
locala

•

Fenomenul migratiei fortei de munca
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2.12. NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI
Analizand cerintele si optiunile populatiei, sustinute de initiativele administratiei publice
se impune:
•

Creearea de noi locuri de munca in sfera serviciilor.

•

Dezvoltarea infrastructurii edilitare.

•

Modernizarea strazilor (exista proiecte de asfaltare in curs de realizare) si intersectiilor importante din

localitate
•

Realizarea sistemului de irigatii

•

Creearea unui departament specializat pentru asistenta in obtinerea fondurilor europene la nivelul

administratiei locale si/ sau aderarea la organisme abilitate in acest tip de consultanta
•

Acordarea de asistenta sociala si medicala corespunzatoare in raport cu gradul de imbatranire al

populatiei comunei
•

Creearea unor zone de agrement organizate corespunzator

•

Creearea unei piete agroalimnetare

•

Crearea de centre specializate de depozitare a productiei leguminoase

•

Reabilitarea si modernizarea dispensarului uman din localitate

•

Construirea unei statii de tratare a apei potabile in vederea imbunatatirii calitatii acestuia

PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA
3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE
In vederea fundamentarii propunerilor de organizare urbanistica s-au introdus in documentatie
prevederile studiilor elaborate si a studiilor elaborate simultan cu elaborarea PUG -ului si anume :
•

PUZ elaborate in vederea construirii de parc fotovoltaic, etc

•

Planuri cadastrale ale localitatii, reactualizate ;

•

Studiu de circulatie elaborat pentru PATJ IALOMITA

•

Studiu de mediu elaborat pentru PATJ IALOMITA

•

Studiu de economie elaborat pentru PATJ IALOMITA

•

Reactualizarea intravilanului - privind dotarile , locuintele , amenajarile

•

Date furnizate de lucrarea ‘Plan Urbanistic General al comunei Suditi din care au fost preluate

informatii geotehnice , de conformare a localitatii in anul 2000, anul elaborarii de catre firma FAB GROUP
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ASSOCIATES
Conform studiilor utilizate pentru propunerile de organizare urbanistica si in urma consultarii cu
autoritatile locale au rezultat urmatoarele propuneri:
- marirea suprafetei de intravilan in zona dedicata unitatilor agroindustriale, depozitarilor si
servicii pentru atragerea investitorilor.
- dezvoltarea infrastructurii de comunicatii si edilitare
- dezvoltarea economiei agricole
- dezvoltarea intreprinderilor mici din sfera serviciilor
- reabilitarea spatiilor de agrement si dezvoltarea lor
- modernizarea infrastructurii de circulatie
3.2. EVOLUTIE POSIBILA. PRIORITATI
Estimand directiile posibile de evolutie a localitatilor, prin valorificarea potentialului natural,
economic si uman existent pe teritoriul localitatii Suditi, si - coreland aceasta prognoza cu prevederile din
PATJ lalomita, s-au identificat prioritatile de interventie, urmarind obiectivele generale de dezvoltare:
•

cresterea calitatii vietii si intarirea spiritului comunitar prin dezvoltarea institutiilor de
interes public

•

stimularea micilor intreprinzatori din zona serviciilor si a productiei pentru realizarea unor noi locuri
de munca

•

dezvoltarea retelelor edilitare pentru cresterea confortului locuitorilor

•

promovarea progresului tehnic, cu implicatii directe asupra cresterii randamentului la
productiile vegetale si animale

•

ridicarea potentialului productiv al pamantului prin imbunatatiri funciare

•

intarirea gospodariilor bazate pe munca familiala

•

organizarea in asociatii agricole pentru a creste puterea de productie si valorificare a bunurilor cu
valoare adaugata mare – productie de cereale, legume si fructe de sera, plante farmaceutice, etc

•

stimularea organizarii de asociatii pentru exploatarea rentabila a terenurilor agricole

•

colaborarea cu programele de finantare Europeana in finantarea unor activitati
specifice zonei
Prioritatile in cadrul dezvoltarii urbanistice a comunei decurg din necesitatile imediate semnalate in
capitolul anterior. Realizarea acestor deziderate se va putea face in functie de fondurile de care va
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dispune comuna- fonduri proprii sau fonduri atrase prin diverse programe de finantare. Ordinea
acestor prioritati va fi stabilita de catre Consiliul Local, pe baza consultarii populatiei.

3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU
Comuna Suditi are in componenta sa satele Suditi si Gura Vaii. Comuna se află în partea de sud-est
a județului, pe malul drept al râului Ialomița, la limita cu județul Călărași. Este străbătută de șoseaua
județeană DJ201, care o leagă spre nord-est de Săveni și Țăndărei (unde se termină în DN2A) și spre vest
de Mărculești, Slobozia (unde se intersectează cu DN21), Ciulnița, Ciochina și Coșereni (unde se termină
în DN2). Suprafata administrative teritoriala a comunei este de 5860.44 ha.
Localitatea Suditi, se află la 22 km de municipiul Slobozia, reşedintă a judetul Ialomita, si la 12 .5
cm fat a d e o ra su l Ta nda re i. Din punct de vedere geografic , teritoriul comunei se afla la 44°34′20″
latitudine nordica si la 27°34′58″ longitudine estica.
Comuna Suditi se află la o distantă de 12.5 km nord –est de DN 2A Urziceni-Slobozia- Constanta,
pe DJ 201 care uneşte DN 2 A cu orasul Tandarei. Fată de oraşele mari, localitatea se află la
-143 km de Bucureşti,
- 147 km de Ploieşti,
-46 km de Fetesti,
- 61 km de Călăraşi
- 125 km de Constanţa.
- 12.5 km de Tandarei
Comuna este mărginită la:
-

Sud şi Vest de com. Perisoru ( 23 km), jud. Calarasi,

-

Nord, la 10.3 km, aflându-se comuna Ograda,

-

Vest – comuna Marculesti ( 8 km) ( care a facut parte din comuna Cosambesti pana in anul 2005 –
legea 67)

-

Est , la 5.1 km, se afla comuna Saveni

-

Sud-Est – comuna Stefan cel Mare, jud. Calarasi
Comuna Suditi face parte din data de 30.04.2015 (HCL 15) din:

a) Grupul de Acțiune Locală “DANUBIUS IALOMITA - BRAILA”.
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29 Unitati Administrativ Teritoriale (Stelnica, Bordusani, Vladeni, Facaeni, Movila, Giurgeni, Gura Ialomitei,
Mihail Kogalniceanu, Tandarei, Scanteia, Valea Ciorii, Ograda, Bucu, Marculesti, Cosimbesti, Ciulnita,
Saveni, Suditi, Platonesti, Gheorghe Lazar, judetul Ialomita, Baraganul, Bertestii de Jos, Frecatei, Gropeni,
Marasu, Stancuta, Tichilesti, Tufesti, Victoria judetul Braila) au decis, datorita criteriilor de omogenitate a
teritoriului si a ocupatiilor preponderente in zona, sa se grupeze pentru a forma Grupul de Actiune Locala
DANUBIUS IALOMITA-BRAILA.
Primul pas in abordarea LEADER pentru Teritoriul acoperit de Parteneriatul GAL DANUBIUS IALOMITABRAILA a fost facut in perioada 2007 – 2013, prin intermediul Axei IV din PNDR, de catre Asociatia GAL
DUNAREA DE JOS SUBREGIUNEA BORDUSANI-GIURGENI, care a realizat si implementat in mod participativ,
printr-o abordare ”de jos in sus” a tuturor actorilor locali implicati Strategia de Dezvoltare Locala, reusind
sa aiba o contributie semnificativa in dezvoltarea dinamica a 21 de comunitatii, ce se regasesc astazi la
baza parteneriatului GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA.
Al doilea pas a fost facut pe fondul oferit de instrumentele financiare nerambursabile UE prin PNDR 2014 –
2020 precum si pe baza experientei dobandite anterior, Parteneriatul GAL DANUBIUS IALOMITA-BRAILA sia asumat continuarea dezvoltarii de tip LEADER pentru toate cele 29 UAT-uri componente ale
Parteneriatului aplicand pe Sub-Masura 19.1 – ”Sprijin pregatitor pentru elaborarea strategiilor de
dezvoltare locala”.
c) Asociația pentru Dezvoltarea Infrastructurii Locale a județului Ialomița
Aceasta s-a constituit în baza Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații,
cu modificările și completărle ulterioare, ca organizație de drept privat, fără scop patrimonial, de interes
comunitar, scopul acesteia constituindu-l eficientizarea actului de administrație public locală, accesul la
resursele comune, gestionarea rațională și integrată a acestora, cu respectarea și protejarea mediului
pentru și în folosul cetățenilor, prin implementarea „Strategiei de dezvoltare a județului Ialomița pe
perioada 2009 – 2013 cu orizont 2013 – 2020”, a strategiilor de dezvoltare locală, cu sprijin pentru
realizarea documentațiilor preliminare necesare executării lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare,
gaze, infrastructură rutieră, prin organizarea și realizarea activităților administrative de audit public și
control managerial intern, consultanță de management de proiect, asistență tehnică administrativă,
consultanță privind achizițiile publice pentru membrii asociației, a activităților privind securitatea și
sănătatea în muncă, accesarea fondurilor nerambursabile interne și externe postaderare alocate diferitelor
programe operaționale, pentru implementarea de proiecte care vizează echiparea și modernizarea
obiectivelor de infrastructură rutieră, sanitară, tehnico - edilitară, de servicii sociale, de mediu,
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educaționale, cultural, turistice, sportive etc., precum și orice alte lucrări/proiecte de interes comun pentru
unitățile administrative – teritoriale din județul Ialomița.
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE
Concluziile rezultate in urma analizei situatiei existente au conturat propuneri determinate de
potential si prioritati privind relansarea economica a localitatilor, axate pe valorificarea resurselor solului si
subsolului, a capacitatilor existente si fortei de munca din teritoriu.
Tranzitia economica a generat un intens proces de particularizare a traiectoriilor de evolutie
datorita simultaneitatii actiunii factorilor locali, regionali si globali. Resurgenta identitatilor locale,
reconfigurarea specializarilor si complementaritatilor regionale, presiunile mediului extern cu
constrangeri si oportunitati de dezvoltare specifice se combina intr-un algoritm inedit pentru fiecare
localitate in parte. De aceea, in perioade de criza economica tendintele de evolutie sunt divergente,
selective, fluctuante, facand necesare generalizari care sa sintetizeze trendul de ansamblu, fara sa piarda
insa din cadrul explicativ detaliile sau extremele.
Prognozarea dezvolatrii activitatilor economice in comuna Suditii se bazeaza pe unele elemente de popitici
la nivel Judetean, pe resursele naturale si umane potentiale ale localitatii.
Ca element definitoriu a fost luat in considerare
-

pozitia favorabila a localitatii in interiorul judetului

-

potentialul crescut al terenului agricol

-

Existenta mai multor asociatii agricole

In concluzie functiunea de baza a comunei o va constitui si in perspectiva agricultura de tip intensiv cu o
structura diversificata a productiei.
Dezvoltarea functiei agricole presupune ca masuri si actiuni prioritare
-

realizarea planurilor de parcelare cadastrala

-

cresterea potentialui productiv al fondului funciar agricol in vederea obtinerii unor productii mai
mari, scoase de sub influenta factorilor climatici prin realizarea retelei de irigatii

-

realizarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor

-

creearea de perdele de protectie pentru evitarea inzepezirii terenurilor si a cailor rutiere

-

dezvoltarea sectorului de legume-fructe prin constructia de depozite pentru conservarea acestora si
achizitionarea unor linii de fabricatie moderne

-

infiintarea unei piete agroalimentare pe teritoriul cominei

-

infiintarea unui centru de colectare a laptelui
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-

atragerea de fonduri europene este absolut prioritara pentru aceste sectoare de activitate

3.5. EVOLUTIA POPULATIEI
In ceea ce priveste evolutia populatiei s-a constat un spor demografic negativ, situatie care este
intalnita in majoritatea localitatilor din mediul rural din Romania, cu mici exceptii. In ceea ce priveste
structura fortei de munca, se impune orientarea activitatilor economice spre incurajarea infiintarii unor
mici unitati industrial si agricol de tip asociativ, valorificarea in acest fel a produselor agricole locale, lucru
care ar conduce la scaderea preturilor si, implicit, la cresterea nivelului de viata.
3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI
Circulatia rutiera
Incadrarea in teritoriul de influenta :
Principalele cai de comunicatie ce strabat teritoriul administrativ al comunei sunt:
-

Comuna este strabatuta de la Vest la Est de DJ 201. Acesta face legatura spre Vest cu comuna
Marculesti, Cosambesti si municipiul Slobozia unde se intersecteaza cu drumul national DN 21 si
apoi, imediat cu DN 2A. Spre Est DJ 201 face legatura cu orasul Tandarei unde se termina in DN 2A.

-

La intrarea in satul Suditi dinspre Vest se naste drumul communal DC 7 care strabate localitatea de
la Nord la Sud si face legatura spre Sud-Est cu comuna Movila si, mai departe cu satul Progresu,
unde se termina in drumul national DN 3B.

-

Tot din DJ 201 porneste si DC 33 – drum communal care are traseul in interiorul intravilanului
comun cu strazile Sf. Pantelimon si str Manastirii, in extravilan acesta duce spre Padurea BerlestiPopesti.
Remedierea disfunctiilor privind circulatia in comuna Suditi impune urmatoarele masuri:
-

imbunatatirea viabilitatii strazilor.

-

reconsiderarea profilurilor transversale necorespunzatoare prin infiintarea
trotuarelor si spatiilor verzi de aliniament.

-

dotarea corespunzatoare a statiilor de transport intercomunal.

-

asfaltarea strazilor din trama principala de circulatii.

-

realizarea unor intersectii corespunzatoare,

DEZVOLTAREA CIRCULATIEI DE TRANZIT SI DE INTERES LOCAL
Pe teritoriul comunei se vor realiza noi infrastructuri rutiere si se vor moderniza cele
existente si anume :
-refacerea stratului de uzura ;
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-repararea si modernizarea strazilor din reteaua majora conform profilelor propuse(asfaltare,
trotuare noi,refaceri si amenajari podete);
-amenajarea zonelor cu probleme de circulatie (parcaje, treceri de pietoni , statii pentru
transport in comun) in afara zonelor de siguranta a drumului Dj 201, zona de siguranta in latime de
1.50 m instituita de o parte si de alta a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea
amprizei).
- Drumurile asfaltate din satul Suditi sunt: DJ 201 – str. Ialomitei, str Aurel Pana – DC 7 si DC 33- str. Sf.
Pantelimon si str. Manastirii . Profilele carosabile ale acestor strazi sunt de 6.00 m.
Străzile sunt de categoria a IV-a şi a V-a, cu lăţimi carosabile între 3.5 şi 6m, având o lungime totală de 23
de km. Din acestea 8917 ml sunt strazi de pamant , 11.871 ml sunt pietruite si 22300 ml sunt asfaltate.
Conform datelor furnizate de Autoritatile Locale exista si 800 ml de trotuare din dale de piatra.
Autoritatile locale au demarat proiecte de modernizare a urmatoarelor strazi:
SATUL SUDITI:
-

Str. Manastirii

-

Str. Prof univ. Bucur Zainea

-

Str . Martisor

-

Str. Nucilor

-

Str. Alexandru Ipsilanti\Str. Movilelor

-

Str. Preot David Davidescu

SAT GURA VAII:
-

Str. Serelor

-

Str. Dr. Soare Nicolae

-

Str. Luminii

Lungimea totala a strazilor propuse pentru asfaltare este de 5,677 km , lungimea totala a santurilor de
preluarea a apelor pluviale prevazute de o parte si de alta a carosabilului este de 11,354 km. Latimea
carosabilului in functie de posibilitatile tehnice este de 4.00 m si de 3.00 m ( fara acostamente).
In curs de realizarea este si proiectul de asfaltare al urmatoarelor strazi:
SAT SUDITI:
-

Str. Sf. Voievozi Mihail si Gavril – 0.530 km

-

Str. Suditi- Ungureni – 0.534 km

-

SAT GURA VAII:

-

Str. Luminii – 0. 159 km
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-

Str. Crucii – 0.266 km

Pozarea retelelor de utilitati publice se va face, de asemenea, in afara zonei de siguranta a drumului
judetean. Se propune ca proiectele de realizare a retelelor edilitare sa se faca cu solutia tehnica de
canivou sau caseta tehnica , astfel incat sa se poata gestiona unitar lucrarile de reparatii si
intretinere periodica ale acestora.
-

Amenajarea intersectilor dintre strazi cu diferite categorii din interiorul localitatii. Conform OG

43/1997, art. 28 amenajarea intersectiilor la acelasi nivel intre doua sau mai multe drumuri se face
cu asigurarea prioritatii pentru circulatia care se desfasoara pe drumul de categorie superioara.
- se propune pentru modernizarea intersectia drumului national DJ 201 cu DC 7
Astfel s-au propus urmatoarele tipuri de profile :
-

pentru drumul judetean Dj 201 – in intravilan, se propune un profil total de 16.00 m si o retragere a

constructiilor de la aliniament de minimum 4.00 m. Distanta cladiri fata de ax drum – minim 12.00 m.
-

zona de siguranta pentru Dj 201 - in latime de 1.50 m este instituita de o parte si de alta a

drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea amprizei).
-

Zona de protectie pentru DJ 201 este de 20.00 m de la marginea zonei de siguranta ceea ce duce la o

distanta de 26.25 m din axul drumului ceea ce duce la un total de 52.50 m.
-

pentru drumul comunal DC 7 care face legatura cu comuna Movila si pentru DC 33, drumuri care

pornesc din DJ 201 la intrarea acestuia in intravilanul satului Suditi ( dinspre Marculesti) si care au
pentru un scurt timp traseu comun se propune un profil de 11.00 m, cu 2 fire de circulatie de 2.50 m,
acostament de 0.50 m, santuri de o parte si de alta de 1.00 m.
-

zona de siguranta pentru DC 7 si DC 33 - in latime de 1.50 m este instituita de o parte si de alta

a drumului de la marginea exterioara a santurilor (marginea amprizei).
-

Zona de protectie pentru DC 33 si DC 7 este de 18.00 m de la limita exterioara a zonei de siguranta

ceea ce duce la o distanta de 23.50 m din axul drumului deci un total de 47.00 m
- DJ 201 intra in teritoriul administrativ al comunei Suditi , dinspre com Marculesti, la
km 86+992 m si pe partea dreapta si pe partea stanga
- DJ 201 – intra in intravilanul satului Gura Vaii dinspre com. Marculesti la km 88+519 m pe partea
dreapta si pe partea stanga- pentru intravilanul existent si propus
- Tabla indicatoare de intrare/ iesire in/din localitate dinspre com Marculesti este pozitionata la Km
88+519 m si se afla pe partea stanga sip e partea dreapta.
- Zona construita a satului Gura Vaii la intrarea dinspre com. Marculesti incepe la km 88+605 m pe partea
stanga si la km 88+753 m pe partea dreapta
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- DJ 201 –iese din intravilanul satului Gura Vaii spre satul Suditi la km 89+201
m si pe partea stanga si la km 89+332 m pe partea dreapta atat pentru intravilanul existent cat si pentru
cel propus
- Zona construita a satului Gura Vaii la iesirea spre satul Suditi se termina la km 88+912 m pe partea
dreapta si la km 89+201 m pe partea stanga
- Tabla indicatoare de intrare/ iesire in/din localitatea Gura Vaii spre satul Suditi este pozitionata la
Km 89+255 m si se afla si pe partea stanga si pe partea dreapta.
- DJ 201 – intra in intravilanul satului Suditi dinspre satul Gura Vaii la km 89+740 m pe partea dreapta
si pe partea stanga- pentru intravilanul existent si propus
- Tabla indicatoare de intrare/ iesire in/din localitate dinspre satul Gura Vaii este pozitionata la Km
90+432 m si se afla pe partea stanga si pe partea dreapta.
- Zona construita a satului Suditi la intrarea dinspre satul Gura Vaii incepe la km 89+783 m pe partea
stanga si la km 90+589 m pe partea dreapta
- Dj 201 se intersecteaza cu DC 7 / DC 33 la km 90+782 m
- DJ 201 –iese din intravilanul satului Suditi spre com. Saveni la km 91+501 m pe partea stanga si la km
91+483 m pe partea dreapta atat pentru intravilanul existent cat si pentru cel propus
- Zona construita a satului Suditi la iesirea spre com. Saveni se termina la km 91+497 m pe partea stanga
si la km 91+486 m pe partea dreapta
- Tabla indicatoare de intrare/ iesire in/din localitatea Suditi spre com. Saveni este pozitionata la Km
91+558 m si se afla si pe partea stanga si pe partea dreapta.
- DJ 201 paraseste teritoriul administrative al comunei , spre Saveni la km 92+884 m si p partea
dreapta si pe partea stanga
-

pentru strazile principale – profil transversal total intre 8-12 m, din care partea carosabila are 5.00 m

(2 benzi de circulatie de 2.00 m fiecare si acostamente de 0.50 m), in functie de terenul diisponibil se vor
prevede 1 sau 2 santuri/rigole de o parte si de alta si spatii verzi de aliniament si trotuare. Retragerea
obligatorie fata de aliniament este de 3.00 m, retragere reglementata prin RLU.
-

pentru strazile secundare – profil transversal de 6.00-9.00 m, cu o singura banda de circulatie de

3.00 m latime, 2 acostamente de 0.50 m, sant/rigola pe o parte sau pe ambele parti, spatii verzi si trotuare
in functie de terenul disponibil. Retragerea obligatorie fata de aliniament este de 3.00 m, retragere
reglementata prin RLU.
-

pentru strazile de tip fundatura – profil transversal de minim 5.00 m si cu platforma de intoarcere.

Toate acestea sunt exemplificate in plansa – STUDIU DE CIRCULATIE, REGLEMENTARI, PROPUNERI.
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La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine cont de categoriile functionale ale
acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de
aparare, de utilizarea rationala a terenurilor, de conservarea si protectia mediului si de planurile de
urbanism si amenajarea teritoriului aprobate conform legii, precum si de normele tehnice in vigoare
pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, biciclistilor, persoanelor cu dizabilitati motorii, etc.
TRANSPORTUL LOCAL
Actualul sistem de transport in comun se va mentine, adaptandu-se programul curselor in
funtie de solicitarile cetatenilor comunei avand in vedere ca transportul cu masini de
capacitate mare pentru un numar redus de calatori nu este eficient din punct de vedere
economic. Se propune amenajarea corespunzatoare a statiilor, acestea facand parte integrala din
peisajul public urban.
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL
Generatorul acestui studiu este durata mare in timp de la elaborarea vechiului PUG si necesitatea
analizarii stadiului actual si viitor al dezvoltarii comunei Suditi raportata la timpul prezent. Astfel din punct
de vedere al administrativ comuna Suditi este formata din satele Suditi si Gura Vaii pe un teritoriu
administrativ cu o suprafata de 5860.44 ha. Din care suprafata totala a intravilanului este de 238.605 ha.

TOTAL

BILANT TERITORAL AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV EXISTENT IN 2017
AL COMUNEI SUDITI (ha)
TERITORIUL
CATEGORIA DE FOLOSINTA
ADMINIS
AGRICOL
NEAGRICOL
TRATIV
AL COMUNEI Arabil
Pasuni Vii
Liv Paduri Ape
Curti
Cai de
Neprod
ezi
Constr. Comun .
__ 620.93
74.67
1.14
100.155 3.14
5621.835
EXTRAVILAN 4316.30 487.50 18.0
INTRAVILAN

______

0.88

_____

__

_____

1.09

208.745

27.89

_____

238.605

TOTAL

4316.30

488.38

18.0

__

620.93

75.76

209.885

128.045

3.14

5860.44

% DIN TOTAL 73.65%

8.33%

0.30%

__

10.60%

1.29%

3.58%

2.18%

0.07 %

100%

NOTA: BILANTUL ARE UN CARACTER ORIENTATIV SI ARE VALOARE DOAR DIN PUNCT DE VEDERE URBANISTIC ( URMARIREA EVOLUTIEI IN
TIMP A LOCALITATII, STABILIREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE, ETC)

TRUPURILE IZOLATE DIN EXTRAVILAN( EXISTENT) :
TRUP 1 - FOST TEREN DE FOTBAL - 0.48 HA
TRUP 2 - CIMITIR GURA VAII - 0.622 HA
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TRUP 3 - NU EXISTA IN PUG VECHI- NU S-A LUAT IN CALCUL
TRUP 4 - FOSTA GROAPA DE GUNOI - 2.35 HA
TRUP 5 - NU EXISTA IN VECHIUL PUG – NU S-A LUAT IN CALCUL
TRUP 6 - CRAMA - NU EXISTA IN VECHIUL PUG - 0.078 FA
TRUP 7 - CASA DIN VIE - 0.158 HA
TRUP 8 - CANTON SILVIC - 0.546 HA
TRUP 9 - STATIE POPMARE - 0.636 HA
TRUP 10 - PUZ - PANOURI FOTOVOLTAICE - 5.50 HA
TOTAL SUPRAFATA TRUPURI IN EXTRAVILAN(EXISTENT) = 10.37 HA

TOTAL

BILANT TERITORAL
AL FOLOSINTEI SUPRAFETELOR DIN TERITORIUL ADMINISTRATIV PROPUS IN OCT 2017
AL COMUNEI SUDITI (ha)
TERITORIUL
CATEGORIA DE FOLOSINTA
ADMINIS
AGRICOL
NEAGRICOL
TRATIV
AL COMUNEI Arabil
Pasuni Vii
Liv Paduri Ape
Curti
Cai de
Neprod
ezi
Constr. Comun .
__ 620.93
74.67
0.20
97.704
3.14
5622.213
EXTRAVILAN 4317.139 490.43 18.00
INTRAVILAN

3.69

_____

_____

__

_____

1.09

203.106

30.341

_____

238.227

TOTAL

4320.829

490.43

18.00

__

620.93

75.76

203.306

128.045

3.14

5860.44

8.37%

0.30%

__

10.60%

1.29%

3.47%

2.18%

0.07 %

100%

% DIN TOTAL 79.51%

NOTA: BILANTUL ARE UN CARACTER ORIENTATIV SI ARE VALOARE DOAR DIN PUNCT DE VEDERE URBANISTIC ( URMARIREA EVOLUTIEI IN
TIMP A LOCALITATII, STABILIREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE, ETC)

SUPRAFATA PROPUSA PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN 4.69 HA REPREZENTAND:
- 3.69 HA EXTINDERE TRUP PRINCIPAL SAT SUDITI IN ZONA AGROZOOTEHNICA SI DE DEPOZITARE
SERVICII:
- 0.95 HA EXTINDERE TRUP PRINCIPAL SAT GURA VAII IN PARTEA DE NV CU O ZONA CE ARE FUNCTIIUNE
MIXTA UNITATI AGRICOLE SI DEPOZITARI SERVICII
S-A DESFIINTAT TRUP 4 - FOSTA GROAPA DE GUNOI - 2.35 HA – ACUM PASUNE SI TRUP 9 STATIE POPMARE - 0.636 HA- S-A SCOS IN EXTRAVILAN . STATIA DE POMPARE FACE PARTE DIN CATEGORIA
CONSTRUCTIILOR TEHNICE CARE NU NECESITA SA FIE IN INTRAVILANUL LOCALITATILOR. MENTIONEZ CA PE
TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI MAI EXISTA O STATIE DE POMPARE CARE NU FACE PARTE DIN
INTRAVILAN.
DE ASEMENEA, CONTURUL INTRAVILANULUI TRUPURILOR PRINCIPALE SAT SUDITI SI SAT GURA VAII S-AU
ADAPTAT CONDITIILOR ACTUALE SI AU FOST REAJUSTATE IN URMA MASURATORILOR TOPOGRAFICE
EFECTUATE.
SUPRAFETE TRUPURI INTRAVILAN PASTRATE SI PROPUSE
TRUP 1 - FOST TEREN DE FOTBAL - 0.48 HA
TRUP 2 - CIMITIR GURA VAII - 0.622 HA
TRUP 6 - CRAMA - 0.078 FA
TRUP 7 - CASA DIN VIE - 0.158 HA
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TRUP 8 - CANTON SILVIC - 0.546 HA
TRUP 10 - PUZ - PANOURI FOTOVOLTAICE - 5.50 HA - TRUP INTEGRAT IN INTRAVILAN SAT GURA VAII
BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT/PROPUS
IN DEC 2017 AL SATULUI SUDITI
EXISTENT
ZONE FUNCTIONALE

SUPRAFATA
HA

PROPUS
PROCENTE
DIN TOTAL

SUPRAFATA
HA

PROCENTE
DIN TOTAL
71.74%

Locuinte si functiuni complementare

140.0

71.88 %

138.70

Institutii publice si servicii

1.89

0.97 %

1.89

0.98%

Zona unitati de invatamant

0.87

0.45 %

0.87

0.45%

Zona unitati de cult biserici

0.185

0.09 %

0.185

Zona unitati agrIcole, zootehnic + T7

18.12

Zona mixta unitati agricole, unitati industriale
________
nepoluante /depozitare, servicii, propunere
Zona sport si agrement, spatii verzi , spatii verzi
2.66
protectie sanitara
Cai de comunicatie si transport rutier
22.223
Zona pentru echipare edilitara : amplasamente
statii de epurare , gospodarie de apa
Gospodarie comunala,fosta groapa de gunoi –
T4 , cimitire
Pasune in intravilan
Ape- canal
Crama – T6
Canton Silvic – T8
Statie de Pompare – ANIF – T9
TOTAL INTRAVILAN

9.31 %
________
1.36%

_______
19.27
2.66

0.09 %
_____
9.98 %
1.36 %

11.42 %

24.578

12.71 %

0.57

0.29 %

0.81

0.42 %

5.02

2.58 %

2.67

1.38 %

0.88
1.09
0.078
0.546
0.636
194.768

0.46 %
0.56 %
0.02 %
0.28 %
0.33 %
100 %

-------1.09
0.078
0.546
--------193.347

--------0.56 %
0.05 %
0.28 %
---------100 %

NOTA: BILANTUL ARE UN CARACTER ORIENTATIV SI ARE VALOARE DOAR DIN PUNCT DE VEDERE URBANISTIC ( URMARIREA EVOLUTIEI IN
TIMP A LOCALITATII, STABILIREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE, ETC)

Din suprafata Trup A sat Suditi zona centrala propusa este de 7.66 ha

BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT/PROPUS
IN DEC 2017 AL SATULUI GURA VAII
EXISTENT
ZONE FUNCTIONALE

PROPUS

SUPRAFATA
HA

PROCENTE
DIN TOTAL

SUPRAFATA
HA

PROCENTE
DIN TOTAL

Locuinte si functiuni complementare

30.33

69.19 %

30.33

67.58%

Institutii publice si servicii

0.22

0.50 %

0.22

0.49 %

Zona unitati de cult biserici

0.15

0.34 %

0.15

0.33 %
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Zona unitati agrIcole,

0.78

Zona mixta unitati agricole, unitati industriale
________
nepoluante /depozitare, servicii, propunere
Zona sport si agrement, spatii verzi , spatii verzi
0.52
protectie sanitara (+T1)
Cai de comunicatie si transport rutier
5.67
Zona pentru echipare edilitara : gospodarie de
apa
Gospodarie comunala, cimitire-T2
Zona SERVICII- Parc fotovoltaic – T10
TOTAL INTRAVILAN

1.78 %

_______

________

7.23

_____
16.11 %

1.18 %

0.52

1.16 %

12.93 %

5.763

12.84 %

0.045

0.11 %

0.045

0.11 %

0.622
5.50
43.837

1.42 %
12.55 %
100 %

0.622
-------44..88

1.38 %
--------100 %

NOTA: BILANTUL ARE UN CARACTER ORIENTATIV SI ARE VALOARE DOAR DIN PUNCT DE VEDERE URBANISTIC ( URMARIREA EVOLUTIEI IN
TIMP A LOCALITATII, STABILIREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE, ETC)

Din suprafata Trup B sat Gura Vaii zona centrala propusa este de 1.82 ha
3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE
In localitatea Suditi nu exista zone cu riscuri naturale specifice, altele decat cele prezente in mod
normal pe intregul teritoriul judetului Ialomita.
Autoritatile locale au aporobat ‘Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si
poluarii artificiale 2014-2020’, plan ce contine strategia organizatorica si masurile ce trebuiesc luate in
caz de calamitati naturale.
Astfel , cu privire la :
Inundaţii - Nu au fost consemnate inundatii pe teritoriul comunei Gh.Doja, care dealtfel nici nu ar
afecta localitate datorita albiei Lacului Fundata care este prevazut la randul sau cu canale de drenaj ce
canalizeaza eventualele plusuri de apa ce s-ar colecta in caz de precipitatii abundente, printr-un emisar
catre raul Ialomita. Intre Balta Fundata si lacul Fundata exista un baraj , proprietate a SGA Ialomita, care
regleaza volumele de apa ale celor 2 lacuri.
Masuri – conform “Planului local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarii artificiale
2014-2020’
Înzăpeziri şi îngheţ
Înzăpezirile apar ca rezultat al căderilor abundente de zăpadă şi viscolelor care pot dura de la
câteva ore la câteva zile. Ele îngreunează funcţionarea transportului şi telecomunicaţiilor, activitatea
obiectivelor agricole, aprovizionările de materii prime, energie electrică pentru agentii economici si
populatie. Volumul de muncă pentru reluarea normală a activităţilor economico-sociale necesită un număr
mare de mijloace mecanice specializate şi un număr mare de oameni.
Pe teritoriul naţional sunt stabilite următoarele praguri critice pentru înzăpezire: - 40 cm strat
zăpadă nou depus; - 25 cm strat de zăpadă depus peste stratul vechi. Anual, pe teritoriul comunei, ninge
circa 30 de zile. Ninsori frecvente ce se aştern sub forma unui strat continuu de zăpadă cu precădere în
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decembrie şi ianuarie şi se menţine până în lunile februarie - martie. Cele mai probabile căi de comunicaţie
care sunt afectate de înzăpeziri sunt: D.J 306 B - Gh.Doja – Halta Fundata - D.N.2A si D.J.306 AndrasestiGh.Doja-Crunţi;
Masuri – conform “Planului local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarii artificiale
2014-2020’
Seceta - Se manifesta în perioada caldă a anului, pe arii din ce in ce mai extinse si produce pagube
materiale destul de însemnate in special in agricultura.
Masuri: Mai buna gestionare a resurselor de apa si crearea unui sistem de irigarii.
Cutremure de pământ: Ca urmare a condiţiilor geografice, geologice si meteorologice in cadrul
comunei Gh.Doja exista:
1. Pericolul de apariţie a unor mişcări seismice cu epicentrul in zona Vrancea care se pot manifesta
pe teritoriul comunei Suditi.
2. Pericolul de apariţie a unor mişcări seismice de suprafaţa care se pot produce pe teritoriul
comunei Suditi.
3. Pericolul producerii unor alunecări de teren ca urmare a mişcărilor seismice sau ca urmare a
condiţiilor geologice si meteorologice favorabile acestora.
4. Pericolul producerii unor fluidizări, surpări, fisurări sau modificări ale scoarţei terestre ca urmare
a mişcărilor seismice.
Masuri:
- Punerea in siguranta a populatiei si bunurilor materiale confrom “Planului local de aparare
impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarii artificiale 2014-2020’
- Evaluarea obiectivelor (publice si private) cu risc seismic ( efectuarea de expertize tehnice de
rezistenta) si consolidarea acestora, daca este cazul
- Pentru constructiile noi – respectarea normelor si normativelor in vigoare cu privire la
proiectarea structurilor de rezistenta si executarea acestora.
Conform studiului geotehnic de fundamentare avem :
Posibilitati de fundare – zonare geo-constructiva.
Pe baza celor expuse mai sus s-a trecut la o zonare geo-constructiva a teritoriului comunei
Suditi, indicându-se pentru fiecare zona geomorfologica existenta, posibilităţile de construibilitate,
condiţiile de fundare, combaterea instabilităţii terenului, restricţii constructive, după cum urmează:
- zona de lunca (culoarea verde)
Aceasta formaţiune apare in continuarea albiei majore a raului Ialomita, are latime de cca. 2-4
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km si care constituie un colector natural al apelor de precipitatii ce cad pe campul inalt si se dreneaza spre
rau. Aici sunt amplasate terenuri de joaca, terenuri de sport si se pot amplasa constructii si dotari socio –
culturale cu regim de inaltime maxim P+ 1...2E. Avandu-se in vedere pozitia nivelului apei subterane la 2,00
– 2,50 m cu posibilitati de ridicare, nu se recomanda executarea de subsoluri decat in conditii speciale
(incinta etansa, cutii rigide impermeabilizate).
- campul inalt – (culoarea galben)
Aceasta formaţiune este dezvoltata in continuarea zonei de lunca delimitata de coasta ce face
trecerea la Campul Inalt.
Aceasta formaţiune este stabila, neafectata de fenomene fizico – geologice defavorabile.
Pe aceasta formatiune se pot amplasa locuinte si dotări social – culturale, sportive, etc., cu
regim de inaltime nelimitat, fundate la adancimea de 0,90 m de la suprafata terenului prin intermediul
unor fundatii continui – izolate de beton asezate pe stratele argiloase – prafoase loessoide, sensibile la
umezire de grupa A conf. NP 125/2010.
Dimensionarea fundatiilor se va face cu respectarea prescriptiilor normativului NP 125/2010,
avandu-se in vedere o presiune conventionala de 150 kPa la sarcini din gruparea fundamentala de calcul.
Pentru constructii cu dimensiuni mai mari si 2...4 Etaje se recomanda asezarea fundatiilor pe o
perna de pamant compactat, evazata lateral fundatiilor pe o latime egala cu grosimea pernei, care va fi
proiectata si executata conf. Caietului nr. 7 – Perne de pamant din normativul C 29/1985.
In jurul fundatiilor vor fi executate umpluturi perimetrale bine compactate in strate elementare
cu mijloace adecvate.
Caminele retelelor purtatoare de apa vor fi amplasate la o distanta de minim 3,00 m fata de
constructii, interzicerea plantarii de arbori la o distanta mai mica de 5,00 m fata de constructii, precum si
masuri de dirijare a apelor pluviale cat mai departe de constructii (spre canalizare).
Vor fi executate trotuare etanse cat mai late, cu panta spre exterior, in jurul constructiilor.

3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE. GOSPODARIREA APELOR,
Propuneri de dezvoltare
3.9.1 Alimentarea cu apa
In dezvoltarea social-economica a comunei Suditi, apa trebuie sa raspunda unor deziderate esentiale,
si anume cele privind cantitatea si calitatea. O apa buna din punct de vedere calitativ conform prevederilor
LEGII nr. 458/2002 privind calitatea apei ,modificata si completata prin legea nr. 311/2004 ,si suficienta
cantitativ conform SR1343/1 -96 - trebuie sa asigure necesitatile colectivitatii pentru :
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- consumul gospodaresc al populatiei;
- consumul public;
- consumul unitatilor economice racordate la retea;
- consumul si rezerva pentru combaterea incendiilor.
Asigurarea cerintei de apa pentru nevoi igienico-gospodaresti si pentru prevenirea si stingerea incendiilor
la gospodariile individuale ,spatiile comerciale ,socio-culturale existente si in perspectiva a 20 ani –Qszi
max=896 mc/zi stability
a conform STAS 1343/1-2006.
Alimentarea cu apa a localitati se realizeaza cu ajutorul unui front de captare subteran compus din
4 puturi din care 2 puturi sunt in functiune iar unul este inactiv si celalat in conservare. In cadrul
gospodariei de apa exista o statie de clorinare care asigura tratarea apei. Conducta de aductiune are o
lungime de L=1.900 m de la frontul de captare pana la statia de pompare Suditi de unde incepe distributia
apei avand o lungime de L=14.787 m realizata din conducte cu diametre cuprinse intre Dn 80 mm si Dn 110
mm PEHD.
Cele 4 foraje au urmatoarele caracteristici:
-

F1 – foraj situate in incinta fostei gospodarii de apa din satul Gura Vaii este dezafectat

-

F2 – foraj executat in incinta gospodariei de apa sat Suditi este pus in conservare

-

F3 – foraj executat in intravilanul satului Suditi , in zona de trecere de la lunca la campul inalt este
active si are o adancine de 63 m

-

F4 – executat in anul 2011 – H = 93 m- situat in intravilanul satului Suditi in zona de Sud-Est a
acestuia, in zona de Camp Inalt este active.

Gospodaria de apa cuprinde:
5. INMAGAZINAREA – inmagazinarea volumului rezervei intangibile pentru incendiu Vi = 54 mc
impusa prin P66/2001 pentru localitati cu mai putin de 5000 locuitori, si, pentru compensarea
variatiei orare a consumului, inmagazinarea se realizeaza intr-un rezervor de V=1300 mc- amplasat
semiingropat
6. STATIE DE POMPARE – instalatie de ridicare a presiunii- asigurarea presiunii de utilizare la toate
punctele de folosinta
7. INSTALATIE DE CLORINARE CU HIPOCLORIT – Qmax=2l/h
8. ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA DE EPUISMENT
Reteaua de distributie – ramificata – de joasa presiune – 6 bar, executata din tuburi de polietilena
de inalta densitate tip PE SDR 17.6 Pn bar. Diam. 75 x 4,3 mm…….diam. 180 x 10.2 mm. Lungimea
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totala retele de distributie apa existenta este de 14.787 m. Se doreste extinderea acestuia cu
L = 350 m , spre zonele nou introduce I intravilan, sector unitati agricole, zootehnice, depozitari ,
serviciii.
Pe lângă rețeaua de apă distribuită în sistem centralizat, locuitorii comunei folosesc fântâni săpate
de tip rural, care captează apa din straturile de mică adâncime.
Debitele de dimensionare şi verificare a retelelor vor fi calculate în conformitate cu : „Normativ
pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor din mediul
rural ordinul MLPTL nr1214 din 06.09.01 indicativ P-66/2001. si Indicativ GP 106/04-Ghid de proiectare
,executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in mediul rural.aprobat cu ordinal
MTCT nr.161/15.02 2005 .
Reţeaua de distribuţie va urmarii trama stradală, La amplasarea retelelor de apa

se vor respecta

prevederile :
-SR 8591/1 -91 ,-Amplasarea in localitati a retelelor edilitare ,subterane executate in sapatura
–Normelor tehnice DRDP privind proiectarea si mplasarea binstalatiilor in zona drumurilor ,elaborate
conf. OG. Nr, 43/97privind regimul drumurilor,
- ORD.NR.47/27 IAN 1998-‘’Norme tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare in localitatile urbane si
rurale ‘’ Reteaua de distributie apa se va amplaseaza in zona de protectie a drumurilor
ACTE .NORMATIVE SI STANDARDE CE REGLEMENTEAZA

realizarea unui sistem centralizat de distributie

apa potabila
-.Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor din
mediul rural ordinul MLPTL nr.1214 din 06.09.01 indicativ P-66/2001” ,
-.Indicativ GP 106/04-‘’Ghid de proiectare ,executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si
canalizare in mediul rural.aprobat cu ordinal MTCT nr.161/15.02 2005 .
-.SR 1343/1-2006 Determinarea cantitatilor de apa potabila pentru localitati urbane si rurale .
,-.,STAS 4163/1-95’’ -Retele de distributie
-. STAS 8591-75

-Amplasarea in localitate a retelelor

-.STAS 10617/2-84-Tevi din polietilena de mare densitate
-.Normativ I9-94

-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare

*.STAS 6054/77

-Adancimea maxima de inghet

-Norme generale de APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR ORD.MAI NR.163/2007
-Legea nr.307 PRIVIND PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
-Indicativ P118/1-2013- Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea I construcţii
77
SC XLINE BIROU DE ARHITECTURA SRL

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
COMUNA SUDITI

- Indicativ P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea II- instalatii de
stingere a incendiului
3.9.2. Canalizare
Realizarea retelei de canalizare menajera si a statiei de epurare este corespunzatoare etapei a doua de
dezvoltare a sistemului centralizat de apa potabila, adica a etapei in care se vor efectua bransamente de
apa in interiorul locuintelor.
Legea Mediului nr.137cu mdificarile ulterioare si Legea Apelor nr.107, impun existenta sistemului
de canalizare pentru ca gospodăriile individuale ,institutiile publice ,societatile comerciale , să fie conectate
la sistemul de alimentare cu apă.
In localitatea SUDITI ,gospodăriile individuale, in majoritate, au closete de tip uscat, nevidanjabile.
Un număr mic de locuinţe dispun de fose septice vidanjabile.
Prin deversarea necontrolata a apelor uzate menajere este poluat solul si este agravat procesul natural de
degradare a construcţiilor si unităţilor existente prin exces de umiditate stagnat si exces de umiditate
freatica
Nu sunt respectati indicatorii de calitate impusi prin legislatie(NTPA 001,NTPA 011) cu privire la apele uzate
evacuate în emisar.
Din analiza situaţiei existente si a perspectivei de dezvoltare sociala si economica pentru următorii
15 -20 de ani, conform Planului Urbanistic General, se impune necesitatea executării si exploatării
corespunzătoare a unui sistem centralizat de canalizare pentru localitateaSUDITI având in vedere populaţia
echivalenta si dotările social culturale si economice prezente si de perspectiva.
Toate aceste aspecte cu implicatii majore asupra localitătilor , atât din punct de vedere al protectiei
mediului cât si din punct de vedere social si economic, justifică necesitatea stringentă a infiintatrii unui
sistem centralizat de canalizare si de epurare a apelor uzate
Prin urmare, in cadrul proiectului s-a prevazut :
1. Retea de canalizare in in sistem SEPARATIV-SISTEM VACUUMAT (sub presiune negativa )
2. Statie de epurare mecano biologica
c)descrierea constructivă, funcţională şi tehnologică, după caz;
. La adoptarea sistemului de canalizare –sistem SEPARATIV (divizor)- - pentru ape uzate menajere s-a avut
in vedere
•

configuratia terenului din localitateaSUDITI

•

receptorul din zona –canalul ,care poate fi folosit ca EMISAR pentru descarcarea apelor epurate

•

populatia actuala – 2117 locuitori

•

,regimul de constructie,dotarile culturale ,administrative si de fosinta publica.industriile existente si
de cele de perspective,

•

trama stradala si imbracamintile stradale existente si in perspective

•

,zona de amplasare a statiei de epurare .
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1. SISTEMUL DE CANALIZARE SEPARATIV (DIVIZOR) -VACUUMAT ( sub presiune negativa) pentru ape
uzate menajere
SISTEMUL DE CANALIZARE -PRIN VACUUMARE –sub presiune negativa - 0.4 …..- 0.6 bari ,reperezinta
totalitatea retelelor de canalizare si a constructiilor accesorii-( camere colectoare ,statia centrala de
vacuum, ,rezervor de vacuum, electopompe ape uzate menajere, bifiltru )ce colecteaza si transporta apele
uzate in afara zonei canalizate,la statia de epurare ;
Componente majore ale sistemului de canalizare in sistem separativ vacuumat sub presiune negativa )sunt:
1.1-camere (camine) colectoare (camera vanei - ventilului de depresiune -supapa pneumatica de vacuum
si a controlerul supapei)
1.2 -retele de canalizare cu vacuum (include tevi , armaturi specifice-robineti ingropati, tuburi de inspectie
)
1.3 -statia centrala de vacuum (cu rezervor de vacuum, pompe de vacuum, pompe de evacuare , robineti,
senzori de nivel si presiune, panou de comanda si control) se vor monta doua statii de vacuum : una la
Suditi si una la Gura Vaii .
2-STATIE DE EPURARE – . Statia de epurare-compacta mecano-biologica - se va amplasa in partea de SUD a
localitatii-SUDITI la o distanta de minim 500 m fata zona locuita, pe teren apartinind domeniului public al
comunei SUDITI , respectand prevederile legale privind distanta de amplasare a statiilor compacte care
este de 100ml.
Suprafaţa ocupata de +STAŢIA DE EPURARE,+ STATIA DE VACUUM pentru comunaSUDITI , având in vedere
obiectele tehnologice si reţelele necesare intre acestea, este de Sc= 900 mp .
3.. STATIE DE POMPARE APA EPURATA
Pentru transportul apei epurate (efluent) la emisar-canalul de desecare( din localitatea -) cu descarcare riul
- s-a prevazut –o statie de pompare prefabricata din polietilena inalta densitate Ø 2500 mm H=2500mm
amplasata in incinta statiei de epurare .
4.-CONDUCTA DE EVACUARE(refulare ) - ape epurate –de la statia de epurare-la emisar (canalul de
desecare din comunaSUDITI cu descarcare in raul Ialomita -) –se va executa din teava polietilena inalta
densitate tip PE 80 SDR 17.6 pn 6 bar Ø 140x 8mm. Lungime totala a conductei de refulare L = 2,5 k m.
5 .-EMISAR Canal de desecare din comunaSUDITI cu descarcare in - raul - Ialomita
5- GURA DE DESCARCARE Descarcarea in emisar se face printr-o gura de descarcare – –constructie din
beton amplasata pe stang al canalului
DESCRIEREA LUCRARILOR
1 .SISTEMUL DE CANALIZARE SEPARATIV (DIVIZOR) cu presiunene negativa -(Vacuumare ) cuprinde
1.1 CAMERE (CAMINE )COLECTOARE - APE UZATE MENAJERE PREFABRICATE tip Z diam 75 mm
sint constructii speciale din polietilena inalta densitate –circulare ,compus din –corpul camerei colectoare
de apa uzata si corpul unitatii ventilului de depresiune ( supapa de vaccun automata ) avind Di=1000mmsi
H=2000 mm. Camere colectoare preia apa uzata menajera ,prin colectoare in sIstem gravitational, de la
trei- patru locuinte individuale
Camerele de colectare servesc ca o interfata intre linia gravitational de la consumatori(gospodariile
individuale ,institutiti publice ,societati comrciale ) si sistemul de colectare cu vacuum. Apa uzata este
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colectata intr-un bazin de colectare pana la tubul de presiune senzor conectat la controlerul ce activeaza
deschiderea valvei de vacuum.
Valva(supapa ) de vacuum, ce se afla intr-o camera deasupra bazinului de colectare, este controlata
pneumatic si nu necesita alimentare sau alte surse de energie pentru functionare.
Cand valva este inchisa, in intregul sistem de colectare vacuumul este mentinut. Cand valva este
deschisa apa uzata este aspirata din bazin in sistemul de colectare .
Supapa de vacuum Ø 75mm" permite trecerea unei sfere cu diametrul de 75mm. Acesta este acelasi
diametru, care trebuie sa apara ca un maxim la intrarea pe conducta de aspiratie. Corpurile solide mai mari
sunt astfel pastrate in bazinul de colectare si nu pot bloca supapa.
1.2 Reteaua de canalizare sub presiune negativa -vacuumare –va fi de tip ramificata si se va
executa din conducte polietilena inalta densitate Pe 80 SDR 11 Pn 10 bar cu diametere cuprinse intre Ø 90
x8,2 mm……225 x 20.5 mm. Lungimea totala a retelei de canalizare propusa este de L = 14000 m.
Conductele sistemului de canalizare vacuumatica (sub presiune negative )creaza o retea ramificata ce
racordeaza camerele de colectare la o statie centrala de vacuum.
2-STATIE DE EPURARE
Se propune o staţia de epurare, care satisface cerinţele impuse de normele europene şi normele
republicane (NTPA 001/2005) privind calitatea apelor epurate:
staţie de epurare compacta pe baza tehnologiei de fixare a microorganismelor pe suport artificial din
polietilena de inalta densitate numit generic “Suport Artificial Mobil” – SAM - .
Se va monta -statie de epurare tip COMPACT 300–(2 xmodule 150 )care realizeaza o epurare eficienta a
apei uzate cu indepertarea avansata a azotului si fosforului-folosind tehnologia ,,SAM” Capacitate de
epurare Quz=300mc/zi
-Statia de epurare se vor amplasa in zona de NORD a localitatii SUDITI conform
-Ord.199/2013-Norme de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei.art . 11 –distanta
minima de protectie sanitara –recomandata intre zona locuita si statii de epurare ape uzate ,staţii de
epurare de tip modular (containerizate): L=100 m- in cazul nostru distanta minima este de 500 ml.
- GP106-04-Ghid de proiectare ,executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in
mediul rural ‘’cap III art 2.5.1-,,Statiile de epurare a apelor uzate provenite din localitati rurale se
recomanda a fi amplasate in avalul localitatii la odistanta de minim 100 mfata de perimetrul construit –L
amplasament=500m
3. STATIE DE POMPARE APA EPURATA( SPae)
Pentru transportul apei epurate (efluent) la emisar-canalul de desecare – s-a prevazut –o statie de
pompare prefabricata din polietilena inalta densitate Ø 2500 mm H=2500mm ,echipata cu grup pompare 2
doua(1+1) electropompe submersibile avind Qp= 30 mc/h si grup Hp= 25 mCA .
Statia de pompare se va amplasa in incinta statiei de epurare .
4.CONDUCTA DE REFULARE- ape epurata –de la statia de pompare din incinta statiei de epurare la emisar canalul de desecare din localitatea SUDITI care deverseaza in raul Ialomita , se va executa din teava PE 80
SDR 17.6 Ø140x 7.1 mm. Pn6 bar..
5. GURA DE DESCARCARE Descarcarea in emisar se face printr-o gura de descarcare – constructie din
beton armat.
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STAŢIA DE EPURARE se caracterizează printr-o tehnologie simplă, cu eficienţă ridicată.
Contine utilaje şi echipamente performante în vederea realizării eficienţelor de epurare dorite.
Astfel, soluţia tehnologică propusă cuprinde instalaţii performante, ce implică consum energetic redus,
operaţiuni de exploatare simple prin aplicarea unei automatizări specifice procesului tehnologic.
Aplicarea soluţiei de epurare mecano – biologice compacte tip SAM prezintă următoarele avantaje:
- Soluţia de epurare apă uzată este modulară permiţând o extindere ulterioară a capacităţii de epurare prin
simpla adăugare de noi module.
-asigură gradul de epurare necesar, fiind respectate pe evacuare condiţiile de calitate impuse de NTPA
001/2002 si CN Apele Romane
- Datorită procesului tehnologic performant nu se evacuează nămol în exces, -2.3 saci x 60 kg/saptamina ceea ce conduce la eliminarea costurilor privind tratarea acestuia;
-consum energetic redus, atât compresoarele cât şi electropompele de proces fiind de înaltă fiabilitate si
randament;
-toate echipamentele sunt din oţel inox, neexistând probleme generate de acţiunea apei sau sedimentului
asupra componentelor; nu necesita consumabile.
Concluzii
Statia de epurare a apelor uzate menajere colectate prin reţeaua de canalizare se caracretizeaza printr-o
tehnologie simpla, robusta si eficienta, in acelasi timp moderna si care ocupa un spatiu extrem de redus.
Folosirea de elemente modulare, prefabricate a dus la scaderea costurile privind constructiile si
amenajarile.
Echipamentele folosite sunt de fiabilitate ridicata si de inalta performanta alegerea acestora fiind
obligatorie pentru realizarea obiectivului propus.
Consumul redus de energie, procesul tehnologic complet automatizat, precum si alegerea unor solutii care
exclud intreruperea procesului de epurare.
Aplicarea solutie de epurare cu SAM prezentate ofera urmatoarele avantaje:
• Asigura gradul de epurare necesar pentru respectarea conditiilor de descarcare in emisar impuse de
NTPA001/2002
• Este eliminata evacuarea namolului in exces; namolul rezultat fiind in cantitati extrem de reduse si de
buna calitate
• Performanţele procesului garantează respectarea reglementărilor
• Mediu SAM (garanţie 20 de ani).
• Suportul mobil aerat oferă o suprafaţă de expunere şi fixare de 850 m2/ m3 asigurând o capacitate uriaşă
de tratare într-un volum foarte mic.
• Procesul oferă eficienţă, flexibilitate, şi perfomanţe stabile chiar şi la parametrii variabili şi dificili ai
influentului.
• Auto-adaptabilă la fluctuaţii mari ale încărcării/debitului şi la temperaturi scăzute.
• Construcţie compactă şi modulară, containerizată, ce permite instalarea rapidă şi uşoară.
• Importante economii pentru proiectare şi construcţii civile.
• Sistem uşor de utilizat. Lucrează nesupravegheat. Complet automatizat
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• Nu există recircularea nămolului, colmatare sau spălarea inversă.
-nu necesita consumabile
3.Date tehnice ale investiţiei:
a)zona şi amplasamentul;
Prezentul proiect, in faza de studiu de fezabilitate, se adresează locuitorilor comuneiSUDITI din judeţul - –
Romania. Comuna SUDITI se afla situata în Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia respectiv in administratia
Agentiei Regionale de Protectie a Mediului Pitesti – filiala -.
Zona in care s-a stabilit amplasamentul lucrarilor propuse este in judetul -, comunaSUDITI . Constructiile
aferente retelei de canalizare si statiei de epurare vor fi amplasate pe domeniul public, in intravilanul
comuneiSUDITI .
b)statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat;
Suprafata destinata amenajarii statiei de epurare+statie de vacuum (inclusiv statia de pompare apa
epurata) este de 900 m2. Terenurile ocupate sunt în proprietatea / patrimoniul comuneiSUDITI nu sunt
necesare lucrări de exproprieri, scoateri din circuitul agricol sau forestier, demolări, sau reglementări de
reţele.
Terenul care urmeaza sa fie ocupat de investitia propusa apartin domeniului public la comunei ,SUDITI
conform HGR 1353/2002 . Terenul este amplasat in intravilanul localitatii ( retele canalizare , camine, statie
vacuum , statie epurare ;) si in extravilanul localitatii ( conducta refulare )
c)situaţia ocupărilor definitive de teren: suprafaţa totală, reprezentând terenuri din
intravilan/extravilan;
Pentru lucrările necesare realizării obiectivului de investiţie este necesar a fi ocupate terenuri, cu
caracter temporar şi definitiv.
Terenurile pe care urmează să se amplaseze lucrările de execuţie a reţelelor de canalizare vor fi
ocupate temporar.
Ocuparea temporară a terenurilor va fi de max. 36 luni şi este necesară pentru:
•

excavaţiile necesare pozării conductelor şi realizării umpluturii peste acestea;

•

depozitarea pământului excavat;

•

deplasarea utilajelor de transport şi pozare a tronsoanelor de conductă;

•

deplasarea utilajelor de transport si pozare a caminelor ;

•

deplasarea utilajelor de efectuare a probelor de presiune.
Ocuparea definitivă a terenurilor este necesară pentru:

•

camere de colectare

•

statia de vacuum si statia de epurare ;

Terenul ocupat de investitie apartine domeniului public al Comunei SUDITI . Terenul care urmeaza sa fie
ocupat de investitia propusa apartine domeniului public al comunei ,SUDITI conform HGR 1353/2002 si HCL
de modificare . Terenul este amplasat in intravilanul localitatii ( retele canalizare , camine, statie de
epurare, statie de vacuum ;) si in extravilanul localitatii ( conducta refulare, )
Impactul investitiilor propuse asupra mediului
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Masurile de investitii propuse vor avea un impact pozitiv asupra mediului, ele actionand pe mai multe cai,
in mod direct sau indirect, astfel:
o

construirea retelei de canalizarea si a statiei de epurare conduc la reducerea poluării si la
imbunatatirea calitatii apei evacuate in emisar;

o

Datorita construirii retelei de canalizare si a statiei de epurare , se reduc pierderile de apa si
astfel se reduce si poluarea solurilor. Se poate estima un impact negativ, daca namolul
rezultat din epurarea apelor uzate, poluat cu metale grele, ar fi utilizat in agricultura.

o

construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare vor contribui la imbunatatirea calitatii
apei si solului, imbunatatind conditiile din ecosistemele acvatice. Este important de
respectat prevederile legislative de mediu pentru proiectare si executie precum si realizarea
evaluarii impactului asupra mediului.

o

Avand in vedere reducerea poluarii apei, va exista un efect pozitiv asupra mediului pe
termen lung. La proiectarea si executia investitiilor propuse se va acorda o atentie deosebita
amplasamentelor aflate in apropierea siturilor Natura 2000.

o

calitate mai buna a apei potabile, a colectarii apelor uzate si a sistemelor de epurare, vor
avea un impact pozitiv asupra sanatatii umane.

o

gospodarire mai buna a apelor va reduce pierderile de apa, limitand utilizarea resurselor
naturale.

o

Implementarea proiectelor va conduce la limitarea surselor de poluare punctiforma din zona
de coasta a Romaniei, in regiunea Marii Negre, obtinand astfel un efect pozitiv pe termen
lung. Pastrarea, protejarea si reabilitarea zonei de coasta a Romaniei de la Marea Neagra,
asigura protectia patrimoniului natural (incluzand ecosistemele acvatice si terestre) si
cultural, pentru o dezvoltare durabila a regiunii.

o

Imbunatatirea epurarii apelor uzate si a serviciilor de alimentare cu apa vor conduce la
schimbarea comportamentului ecologic responsabil al cetatenilor, in ceea ce priveste
gospodarirea apelor. Controlul si dezvoltarea durabila a sistemelor de apa si canalizare, vor
contribui la cresterea nivelului calitatii vietii tuturor factorilor interesati.

Elemente de impact pozitiv pentru reteaua de canalizare si statia de epurare:
- reteaua de canalizare este continua si sigura;
•

retelele de canalizare si statia de epurare a apelor uzate constituie un mijloc de protectie si aparare
a sanatatii populatiei si a mediului inconjurator;

•

statia de epurare are rolul cel mai important, acela de a indeparta din apele uzate substantele in
suspensie, coloidale in solutie, substantele toxice si mocroorganismele, in scopul protectiei
mediului inconjurator (emisar, sol, aer);

•

apele tratate si evacuate sunt aduse la un grad de puritate, astfel incat nu pericliteaza sanatatea
publica, viata animalelor, flora si fauna acvatica si nu aduce pagube agriculturii si vegetatiei;

•

locuitorii comunei care vor beneficia de reteaua de canalizare vor avea un grad de confort sporit;

Mentionam ca proiectul (intravilan si extravilan comnunaSUDITI nu interfereaza cu ariile protejate
declarate la nivel national si local .
3.9.3 CANALIZARE PLUVIALA
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Apele pluviale din de pe raza comunei se vor prelua si evacua in afara localitatii prin rigole si santuri de
scurgere amplasate pe marginea strazilor, cu conditia intretinerii corespunzatoare a acestora.
Proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de canalizare se va face conform normativelor si
standardelor vigoare.( -SR 1846-2 Canalizari exterioare –Determinarea debitelor de apa meteorice si GP106-04-Ghid de proiectare ,executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in
mediul rural )
ACTE .NORMATIVE SI STANDARDE CE REGLEMENTEAZA realizarea unui sistem centralizat de canalizare
si epurare ape uzate
NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si
orasenesti la evacuarea in receptorii naturali
NTPA 002/2002 - Normativ privind conditiile de evacuare a apelor uzate in retelele de canalizare ale
localitatilor si direct in statiile de epurare
STAS 1841/90– Canalizari. Retele exterioare. Criterii generale si studii de proiectare;
STAS 1846/1 – Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa uzata menajera d Prescriptii de
proiectare;
STAS 9470-73 – Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente;
STAS 10859-91 – Canalizari. Statii de epurare a apelor uzate provenite de la centrele populate. Studii
pentru proiectare;
STAS 11566-91 – Canalizari. Bazine cu namol activat. Prescriptii generale de proiectare;
STAS 12431-90 – Canalizari. Gratare pentru statiile de epurare a apelor uzate orasenesti. Prescriptii
generale de proiectare;
STAS 3051-91 – Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de canalizare. Prescriptii
fundamentale de proiectare;
STAS 2448-82 – Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare;
STAS 3272-80 – Canalizari.Gratare cu rama din fonta pentru guri de scurgere;
STAS 6701-82 – Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit;
STAS 12591-87 – Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare;
NP 118-06 – Normativ pentru proiectarea constructiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate orasenesti
– Partea a V-a: Prelucrarea namolurilor.
GP106-04-Ghid de proiectare ,executie si exploatare a lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare in
mediul rural ‘
NP 089-03 Normativ pentru proiectarea construcxtiilor si instalatiilor de epurare a apelor uzate-statii de
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epurare de capacitate mica 5<Q< 50 l/s
-P-66/2001-Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de alimentare cu apa si canalizare ale
localitatilor din mediul rural ordinul MLPTL nr1214 din 06.09.01 indicativ .
-Norme generale de APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR ORD.MAI NR.163/2007
-Legea nr.307 PRIVIND PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR
-Indicativ P118/1-2013- Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea I construcţii
- Indicativ P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea II- instalatii de
stingere
3.9.4. Alimentarea cu energie electrica
Politica de dezvoltare a localitatilor bazata pe dezvoltarea durabila impune o strategie cu
urmatoarele scopuri si objective :
•

alimentarea tuturor clientilor in conditii de siguranta si la tarife adaptate economiei de
piata.

•

limitarea impactului asupra mediului.

•

desfasurarea activitatii de distributie in conditii de eficienta economica.

•

reducerea pierderilor de energie in reteaua de distributie.

•

minimizarea costurilor de exploatare , mentenanta si reparatii.
In teritoriul administrativ al comunei Suditi, exista mai multe retele de transport al energie

electrice, va tine cont de distantele de protectie si de siguranta impuse de avizator.
3.9.5 TELEFONIE
Retelele telefonice existente permit racordarea abonatilor ce doresc acest lucru . Retelele telefonice din
comuna sunt de tip aerian, cablu telefonic montat pe tendon de sustinere , utilizand in comun, in mare
parte stalpii de distributie ai retelelor electrice de joasa tensiune.
3.9.6 Alimentarea cu gaze naturale
Pe teritoriul comunei Suditi nu trec conducte de transport sau distributie gaze natural sau produse
petroliere.
Datorita distantei mari a intravilanului comunei Suditi fata de cea mai apropriata conducta de
transport/distributie gaze natural e racordarea localitatii si realizarea unui sistem centralizat de distributie
a gazelor natural nu reprezinta o prioritate in etapa imediata de dezvoltare a comunei.
Pentru momentul in care se va ivi o oportunitate de finantare in vederea realizarii sistemului de
alimentare cu gaze natural, prezentam mai jos nesesarul comunei raportat la numarul actual de locuitiri.
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REPARTIZAREA NECESARULUI ORAR DE GAZE NATURALE PENTRU INCALZIRE SI PREPARAREA HRANEI
IN COMUNA SUDITI
CONSUMATOR

INCALZIRE
puncte de
cons. (buc)

Gospodarii
Scoli
Gradinite
Biserici
Dispensar uman
Posta
Politie
TOTAL mc/h)
Consum zilnic
(mc/zi)
Consum annual
(mc/an)

1037
2
1
2
1
1
1

necesar specific
mc/h)
3
3111
6
3
6
3
3
3
3135

PREPERAT
puncte de
consum(
buc)

HRANA

Total

necesar
specific
0.67
694.79
0
0.67
0
0
0
0
695.46

3805.79
6
3.67
6
3
3
3
3830.46

75240

16691.04

91931.04

27462600

6092229.60

33554829.60

1037
0
1
0
0
0
0

3.9.7. Alimentarea cu caldura
Necesarul de energie termice pentru incalzirea locuintelor . spatiilor socio-culturale, de
invatamant,comerciale se va realiza cu :
- centrale termice pe combustibil solid la institutiile publice si social culturale.
sobe cu gaz sau centrale termicemurale individuate, in cazul introducerii retelelor de distributiei gaze .
ACTE .NORMATIVE SI STANDARDE CE REGLEMENTEAZA realizarea instalatiilor de incalzire si gaze
naturale canalizare si epurare ape uzate
-SR 1907/1-97: Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Prescripţii de calcul
-SR 1907/2-97Instalaţii de încălzire. Necesarul de căldură de calcul. Temperaturi interioare convenţionale
de calcul
;STAS 1797/2-79 Instalaţii de încălzire centrală. Dimensionarea corpurilor de încălzire. Prescripţii generale.
-I13/02-Nornativ pentru proiectarea si executatea instalatiilor de-incalzire centrala .
-I 13/1-02-Exploatarea instalatiilor de incalzire centrala.
-INDICATIV GP051/2000 Proiectarea executia si exploatarea centralelor termice mici
- C142-Instructiuni termice pentru executarea termoizolatiilor la instalatii.
-C56/02-Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii
-Indicativ P118/1-2013- normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor partea I construcţii
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-Indicativ P118/2-2013- Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor parteaII instalatii de
stingere
-LEGEA 10/95
- Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimenatre cu gaze naturale – NTPEE 2008
3.9.8 Gospodarie comunala
In conformitate cu prevederile legale in vigoare se impune o zona de protectie de 50 m de la cimitir
catre locuinte, cu restrictie clara de neconstruibilitate.
La nivelul comunei Suditi, problema gestiunii deseurilor este rezolvata prin urmatoarele actiuni:
Platformele de deseuri menajere din localitate au fost inchise, urmand a fi inscrise in registrul de
cadastru, conform HG nr. 1274/2005 si ecologizate prin inierbare cu plante graminee rezistente la factori
poluanti, in vederea refacerii structurii solului si a biocenozei. Aceste zone se vor urmari post inchidere
pe o perioada de 30 de ani, perioada in care se inpune interdictie de construire. Se recomanda realizarea
de perdele de vegetatie perimetral fiecarui depozit inchis, prin plantarea de arbori cu dezvoltare rapida.
In urma deplasarii in teren, s-a constatat ca, pe raza comunei Suditi nu sunt depozitari necontrolate de
deseuri.
Activitatea de salubrizare se realizeaza prin gestiune delegata - astfel administratia publica locala a apelat
pentru realizarea serviciilor la un operator autorizat de servicii publice: SC ADI ECCO 2009 TANDAREI SRL .
Deseurile de tip menajer sunt colectate in incintele proprii ale persoanelor fizice sau juridice, in recipiente
acoperite, dimensionate corespunzator si ridicate ritmic de operatorul specializat in servicii de salubritate
care actioneaza in comuna Suditi.
Gestionarea namolului provenit de la statia de epurare. Namolul provenit de la statia de epurare a apelor
uzate va fi uscat si deshidratat in modulul statiei si depozitat in saci pe o platforma betonata in vederea
folosirii lui ca ingrasamant agricol. Deasemeni, se va avea in vedere amenajarea unui spatiu frigorific
pentru depozitarea temporara a animalelor moarte, pana la preluarea acestora de catre societatile
autorizate pentru neutralizare. In acest sens s-a incheiat un contract de ecasiraj cu o firma autorizata.
Pentru implementarea prevederilor art. 5 din HG 1037/2010 privind deseurile de echipamente electrice si
electronice, periodic sunt organizate actiuni de colectare cu firme autorizate.
Deseurile spitalicesti provenind de la cabinetele medicale, considerate periculoase (infectioase si
intepatoare) vor fi colectate in containere speciale ce vor fi puse la dispozitie de catre unitatile specializate
de neutralizare a deseurilor periculoase si transportate in conditii de siguranta si incinerate intr-un
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incinerator spitalicesc autorizat .
In privinta deseurilor provenite din constructii si demolari, primaria va lua masuri pentru controlul acestui
flux de deseuri, prin Regulamentele locale de salubrizare (masuri pentru control fluxului de deseuri in
scopul mentinerii unei evidente a cantitatilor generate, reutilizate, reciclate si eliminate), prin conditiile de
autorizare a lucrarilor de constructii (clauze legate de spatiile de depozitare specifice acestui tip de
deseuri).
Gestionarea deseurilor biodegradabile Conform prevederilor Ordinului ministrului mediului si dezvoltarii
durabile nr. 951/2007 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de
gestionare a deseurilor, de care s-a tinut cont la elaborarea Planului Regional /Judetean de Gestionare a
deseurilor, pe langa compostarea centralizata, in instalatii tehnologizate si autorizate, este permisa si chiar
trebuie incurajata compostarea individuala a deseurilor biodegradabile in gospodariile din mediul rural,
insa cu respectarea anumitor conditii. Din procesul de compostare rezulta compostul, produs ce contribuie
la imbunatatirea structurii solului.
Propuneri :
1. Amplasarea a cca 18 de platforme cu containere pentru colectarea selectiva a deseurilor.

3.10. PROTECTIA MEDIULUI
Prin compararea concluziilor studiilor de fundamentare si a concluziilor analizei situatiei existente
propunem masuri de interventie urbanistice ce privesc:
•

Organizarea sistemelor de spatii verzi - aferente dotarilor publice, privind vegetatia

de aliniament, precum si crearea gradinilor de proximitate.
Analizand concluziile rezultate din studiul situatiei existente si a studiilor de fundamentare
care au stat la baza formularii propunerilor de dezvoltare urbanistica se evidentiaza cateva
directii de actiune :
1. CADRU NATURAL
Propuneri privind ameliorarea elementul de cadru natural :
Nicaieri in tara fenomenul de seceta nu se mai produce cu aceeasi intensitate, frecventa si
durata ca in aceasta zona. Atenuarea efectelor acestui fenomen se poate realiza numai
prin plantarea perdelelor forestiere sau pomicole pentru diminuarea efectelor vantului, ale
evapotranspiratiei, ca si pentru marirea gradului de umiditate. Se poate considera ca
fenomenul de seceta are o anumita ciclicitate, astfel la un sir de 2 -3 ani ploiosi urmeaza
un sir de 6 -7 ani secetosi.
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2.AER
Pentru ameliorarea calitatii aerului este necesar sa fie coroborate masuri privind amenajarea
teritoriului si masuri administrative privind traficul rutier, industria, activitatea de producere a energiei
termice pentru localitati.
Masurile pentru amenajarea teritoriului vor trebui sa cuprinda un plan sustinut de plantare a
drumurilor nationale, judetene, comunale si de exploatare orientate pe directiile est vest si nord-vest sudest (bariere naturale In calea vantului dominant). Propuneri referitoare la reducerea emisiilor datorate
traficului rutier si incalzirii locuintelor :
- eliminarea surselor de fum de la combustibilii solizi
- se vor elimina treptat noxele provenite din trafic prinscoaterea din circulatie a masinilor
uzate si recomandarea folosirii benzinei fara plumb ;

3.APA
Pentru protectia resurselor de apa se interzic :
•

evacuarea de ape uzate in apele subterane , lacuri naturale sau rauri

•

aruncarea sau introducerea in orice mod in chiuvetele lacurilor, precum si depozitarea

pe malurile acestora a deseurilor de orice fel;
•

delimitarea zoneleor de protectie sanitara pentru sursele subterane de apa

4. SOL Propuneri :
Eliminarea completa a depozitelor necontrolate de deseuri de pe teritoriul localitatii. Ameliorarea
terenurilor degradate.
In zona fostului CAP, sectorul unitatilor agricole din satul Suditi, exista 3 grajduri cu effective de animalerespective bovine. Numarul de catete nu depaseste 100 capete per unitate, aceste grajduri sunt
pozitionate departe de zona de locuinte. Fata de acestea s-a instituit o zona de protective sanitara de 100
m, conform ordinului MS 119/2014.

5. VEGETATIE
Pentru ameliorarea elementului de mediu, reconstructia ecologica a campiei, cu ajutorul vegetatiei
forestiere se vor urmari urmatoarele repere stategice :
• campia Baraganului reprezinta o prima urgenta.
• retelele de perdele organizate intr-un sistem geometric rectangular vor fi promovate pe terenurile
proprietate de stat.
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•

pe terenurile proprietate privata se va promova un sistem de impadurire care se va sprijini in

mod deosebit pe reteaua cadastrala.
•

pentru stimularea initiativei private in domeniul plantarii de arbori si arbusti primariile comunale

vor planta cu material vegetal achizitionat sau productie proprie , zonele din jurul localitatilor sau al
retelelor cadastrale.
•

arbustilor li se va acorda aceeasi atentie ca si arborilor.

•

nici o linie cadastrala nu va fi lipsita de vegetatie lemnoasa.

•

promovarea vegetatiei lemnoase are la baza ideea refacerii si conservarii biodiversitatii, a

conditiilorde mediu.
6. GESTIUNEA DESEURILOR
1. Propuneri : Sa se urmareasca obiectivele stabilite in cadrul PJGD , care indeplinesc urmatoarele
criterii:
2. • urmaresc principiile de fundamentare a politicilor de mediu: Principiul Poluatorul Plateste,
Principiul Prevenirii, Principiul Proximitatii, Principiul Eficientei Economice, Principiul
Subsidiaritatii, Principiul Aplicabilitatii, Principiul BATNEEC etc.;
3. • se bazeaza pe urmatoarele prioritati: prevenirea generarii deșeurilor la sursa, reutilizarea si
reciclarea acestora, utilizarea deșeurilor ca sursa de energie, eliminarea finala a deșeurilor prin
incinerare sau depozitare;
4. • iau in considerare observatiile si comentariile relevante primite din partea publicului si in special a
segmentului care urmeaza sa participe la realizarea obiectivelor propuse (generatori de deșeuri,
prestatori de servicii, investitori potentiali, organe de control etc.);
5. • sunt in concordanta cu obiectivele stabilite la nivel national (Strategia Nationala de Gestionare a
Deșeurilor si Planul National de Gestionare a Deșeurilor), la nivel regional (Planul Regional de
Gestionare a Deșeurilor Regiunea 3 Sud Muntenia) si cu legislatia europeana si nationala.
Propuneri :
1. Realizarea de amplasamente de platforme cu containere pentru colectarea selectiva a
deseurilor.
7. NIVEL FONIC
• este de preferat realizarea de trasee ocolitoare ale drumurilor cu trafic greu, unde nu este posibil se
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vor stabili limitari de viteza.
8. ORGANIZAREA SISTEMELOR DE SPATII VERZI
Spatiile verzi se vor organiza in urmatoarele forme:
•

spatii verzi stradale , parcuri

•

vegetatie de aliniament

•

spatii de agrement si sport- propunere extindere in zona centrala a localitatii , care impreuna cu zona
de parcuri existenta si baza sportiva au o suprafata de 3.18 ha si este reprezentata in plansa U3reglementari.

• zone de protectie - a localitatilor fata de vanturi dominante , a locuintelor fata de cimitire
si a zonelor inconjuratoare fata de depozitul de deseuri.
In ceea ce priveste necesarul de 26 mp spatii verzi / locuitor, conform normelor europene aprobate si
insusite si de tara noastra, s-au identificat si propus urmatoarele :
-

zona spatii verzi, parc, agrement, terenuri de sport – zona aflata in centrul localitatii – 3.18 ha

-

Suprafata cimitirelor din localitatea Suditi care au o suprafata de 3.29 HA, suprafata existenta luata
in calcul

-

Din profilele propuse pentru modernizarea strazilor din com. Suditi – spatii verzi de aliniament in
latime de 1.50 m,1.00 si 0.5 m au rezultat urmatoarele :
o Pentru Dj 201 – cca 1700 m (lungimea drumurilor in intravilan) x 3m (latimea
spatiilor verzi de aliniament propusa) = 5100 mp
o Pentru DC 33 si DC 7 – cca 3050 m (lungimea drumurilor in intravilan) x 3m (latimea
spatiilor verzi de aliniament propusa) = 9150 mp
o Pentru drumurile cu profil tip 3-3 – 8630 m (lungimea drumului in intravilan) x 2m
(latimea spatiilor verzi de aliniament propusa) = 17.260 mp
o Pentru drumurile cu profil tip 4-4 – 5420 m (lungimea drumului in intravilan) x 1m
(latimea spatiilor verzi de aliniament propusa) = 5420 mp

Suprafata totala a spatiilor verzi asigurate in domeniul public este de :
-

3.18 HA+3.29 HA+3.70 HA = 10.17 HA

-

Populatia comunei Suditi raportata la ultimul recensamant este de 2026 locuitori

-

101700 mp/2026 locuitori = 50.19 mp/1 locuitor – suprafata aproape dubla fata de norma care
trebuie asigurata de 26 mp/locuitor.
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9. MONUMENTE ISTORICE
In lista monumentelor istorice din România actualizată, anexă la Ordinul Ministrului Culturii, nr.
2.828/2015,, publicat în Monitorul Oficial al României, Nr. 113 bis, 15.02.2016, si având un caracter oficial
și legal, gasim urmatoarele monumente si situri arheologice cu caracter de monument istoric pe raza
comunei Suditi.
II. Situri arheologice
-

IL – I – s – B – 14066 – COD RAN 94544.01.01 –‚La Cot’- sat Suditi, com. Suditi -– coordonate
44. 59555 N, 26.87639 E. Situl se afla la NE de sat, la sud de raul Ialomita, la E de DJ 201. Suprafata
sitului este de cca 2 ha, cu punctele:
- IL – I – s – B – 14066.01 – COD RAN 94544.01.02 – Asezare medievala ( evul mediu timpuriu) de
tip Dridu – locuire civila – sec IX-XI
- IL – I – s – B – 14066.02 – Asezare daco - romana – locuire civila – sec IV
II. Monumente istorice

-

SAT SUDITI

-

IL – II – m- B – 20204 – Casa cu carciuma – Enache Pamblica – an 1928, Str. Mare nr. 123

Conform studiului de specialitate intocmit de specialist MEC dr. arhg. Daniela Mihai, acestea, conform legii,
au fost delimitate, pe baza informatiilor existente și a perieghezei efectuate, pentru situl arheologic ce se
află in LMI a fost instituită și zonă de protecție evidentiata in plansele de reglementari ale PUG-ului.
Zona de protecție a sitului arheologic- monument istoric, IL – I – s – B – 14066 – COD RAN 94544.01.01 –‚La
Cot’- sat Suditi, com. Suditi a fost instituit pe următoarele criterii :
S-a instituit zona sa de protecţie, delimitată pe baza reperelor topografice, geografice, limite
naturale, sau urbanistice, (pe limite de parcela) în funcţie de relief, prin care s-a asigurat conservarea
integrată şi punerea în valoare a monumentului istoric și protejarea maximă a patrimoniului mobil și imobil
aferent, şi care permite perceperea nealterată a acestuia.
Legislația in domeniul patrimoniului arheologic
Legile care fac referire la protecția patrimoniului arheologic sunt următoarele Ordonanța 43/200, Legea
422/2001, 453.2001, Legea 182/2002
Principalele definiții aplicabile, conform Ordonanței Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului
arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, sunt următoarele:
1. Patrimoniul arheologic reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din:(i) siturile
arheologice clasate în Lista monumentelor istorice situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind
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vestigii arheologice: structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic
reperat, definite conform legii;
(ii) bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună cu terenul în care acestea au
fost descoperite;
2. Cercetarea arheologică constituie ansamblul măsurilor cu caracter științific și tehnic menite să asigure
prospectarea, identificarea, decopertarea prin săpături arheologice, investigarea, recoltarea, înregistrarea
și valorificarea științifică, inclusiv publicarea, a patrimoniului arheologic.
Evaluarea rezultatelor cercetării arheologice, concretizată în rapoarte arheologice, constituie fundamentul
statutului juridic al protecției descoperirilor arheologice sau, după caz, al descărcării de sarcină arheologică
a zonei.
Cf legii 182, prin bunuri arheologice și istorico-documentare se înțelege descoperirile arheologice terestre
si subacvatice, unelte, ceramica, inscripții, monede, sigilii, bijuterii, piese de vestimentație si harnașament,
arme, însemne funerare, cu excepția eșantioanelor de materiale de construcție, materiale din situri, care
constituie probe arheologice pentru analize de specialitate;
Conform Convenției Europene pentru protecția patrimoniului arheologic (revizuită) - La Valeta, 16
ianuarie 1992 – sunt considerate drept elemente ale patrimoniului arheologic toate vestigiile, bunurile și
alte urme ale existenței omenirii în trecut ale căror: salvgardare și studiu permit redarea evoluției istoriei
omenirii și a relației sale cu mediul natural.
Legislația românească definește patrimoniul arheologic în următorul fel: patrimoniul arheologic
reprezintă ansamblul bunurilor arheologice care este format din: 1. siturile arheologice înscrise în
Repertoriul arheologic național, cu excepția celor distruse ori dispărute, și siturile clasate în Lista
monumentelor istorice, situate suprateran, subteran sau subacvatic, ce cuprind vestigii arheologice:
așezări, necropole, structuri, construcții, grupuri de clădiri, precum și terenurile cu potențial arheologic
reperat, definite conform legii; 2. bunurile mobile, obiectele sau urmele manifestărilor umane, împreună
cu terenul în care acestea au fost descoperite; Unul dintre aspectele cele mai importante ale definirii
patrimoniului arheologic reprezintă „contextul lor, fie că se situează în sol sau sub apă”, lucru subliniat și în
Convenția de la Valetta, adică patrimoniul arheologic trebuie protejat fizic și studiat in situ, în contextul lui
original, pe locul pe care s-au evidențiat.
Măsurile administrative de protejare a siturilor arheologice, se bazează pe planurile urbanistice pentru
teritoriul administrativ, în a cărei rază se afă situl. Planul urbanistic de bază este Planul Urbanistic General
(PUG), a cărei deținere și aprobare în condițiile legii este obligatorie pentru toate unitățile administrativ93
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teritoriale de pe teritoriul țării, (Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și HG.
525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism).
Conform legislației în vigoare este prevăzut în mod expres includerea și marcarea pe planuri a
siturilor arheologice reperate, ca în baza cărora, prin intermediul Certificatului de urbanism, să se poate
reglementa proiectarea și execuția lucrărilor.
•

Delimitarea siturilor arheologice a fost realizată prin coroborarea tuturor informațiilor mai sus

amintite
Fata de cele enumerate mai sus subliniem ca:
IN CONDITIILE IN CARE SE DESCOPERA INDICII CARE AU LEGATURA CU SITURILE ARHEOLOGICE,
INDICII SEMNALATE DE CATRE CONSTRUCTORI IN URMA LUCRARILOR DE AMENAJARE SI CONSTRUIRE,
AUTORITATILE LOCALE AU DATORIA SA ANUNTE AUTORITATEA COMPETENTA IN DOMENIU SI SA
URMEZE PROCEDURA LEGALA SPECIFICA.

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE
Solutia de organizare si dezvoltare a localitatii va urmari realizarea unei zone centrale de interes
comunitar, precum si utilizarea adecvata a disponibilitatilor de teren existente in vederea raspunderii
cerintelor si optiunilor populatiei. Astfel, in ceea ce priveste organizarea cailor de comunicatie - nu se
prevad modificari ale tramei de circulatie, ci numai modemizari privind profilul, imbracamintea si
vegetatia de aliniament atat a circulatiilor existente cat si acelor nou introduse in intravilan. In ceea ce
priveste destinatia terenurilor, zonele functionale rezultate - se prevede extinderea suprafetei
destinate unitatilor agroindustriale, depozitari servicii mai putin a zonelor de locuinte si functiunilor
complementare. Acest lucru este benefic pentru dezvoltarea comunei si atragerea investitorilor. Zonele
cu valoare istorica vor fi protejate corespunzator.
In zonele cu funciuni mixte de servicii, industrie nepoluanta/depozitari, a zonelor neparcelate inca
sau partial parcelate sau nou introduse in intravilan, se recomanda pentru sistematizarea de detaliu a
zonelor, intocmirea unor documentatii urbanistice de tip PUZ.
3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
Pe planurile care fac parte din PUG, au fost evidentiate obiectivele de utilitate publica , atat cele
existente cat si cele propuse. Deoarece este posibil ca in timp sa apara datorita modificarilor legislative,
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schimbari, se recomanda administratiei publice sa actualizeze periodic aceasta evidenta. Pentru
dezvoltarea viitoare a localitatii este necesar :
•

sa fie rezervate terenuri pentru obiectivele de interes public

•

identificarea tipului de proprietate pentru astfel de terenuri

•

stabilirea modului de de dobandire acestor terenuri

3.13. CONCLUZII - MASURI DE CONTINUARE
Amenajarea si dezvoltarea comunei

Suditi este orientata in vederea valorificarii sanselor de

relansare economico-sociala, coreland programul propriu de dezvoltare cu programele de dezvoltare
propuse intr-un context mai larg, de amenajare regionala a intregului judet. Materializarea programului de
dezvoltare se ca realiza urmarind urmatoarele prioritati:
•

cresterea calitatii vietii si intarirea spiritului comunitar prin dezvoltarea institutiilor de

•

interes public

•

stimularea micilor intreprinzatori din zona serviciilor si a productiei pentru realizarea unor noi locuri
de munca

•

dezvoltarea retelelor edilitare pentru cresterea confortului locuitorilor

•

promovarea progresului tehnic, cu implicatii directe asupra cresterii randamentului la
productiile vegetale si animale

•

ridicarea potentialului productiv al pamantului prin imbunatatiri funciare

•

intarirea gospodariilor bazate pe munca familiala

•

organizarea in asociatii agricole pentru a creste puterea de productie si valorificare a bunurilor cu
valoare adaugata mare – productie de cereale, legume si fructe de sera, plante farmaceutice, etc

•

stimularea organizarii de asociatii pentru exploatarea rentabila a terenurilor agricole

•

colaborarea cu programele de finantare Europeana in finantarea unor activitati
specifice zonei
Pentru continuitatea si aprofundarea propunerilor generale reglementate prin PUG, se indica lucrarile

necesar de elaborat in perioada urmatoare: Plan Urbanistic Zonal (PUZ).
PUG , elaborat, va urma mai departe toate etapele de avizare prevazute in Legea 50 si Ghidul GPO
38/99 aprobat prin ORD. nr.13/N /1999 .
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Dupa obtinerea avizelor legale , PUG, RLU se va supune aprobarii Consiliului Local al comunei.
Hotararea de aprobare a PUG si a RLU, confera valoare juridica acestuia, devenind instrument de lucru
pentru administratiile publice locale pentru :
•

eliberarea certificatelor de urbanism si autorizatiilor de construire

•

respingerea unor solicitari de construire , care nu respecta PUG si RLU

•

rezolvarea unor litigii care vor aparea intre persoanele fizice, juridice si autoritatilor
administratiei publice locale

•

rezolvarea unor probleme referitoare la terenuri

•

lotizarea terenurilor pentru locuinte

•

dezvoltarea investiilor pentru infrastructura

•

dezvoltarea spatiilor verzi

•

reabilitarea si dezvoltarea investitiilor pentru protectia mediului

•

investitii pentru institutii publice , invatamant, sanatate

•

investitii pentru dezvoltarea economica a comunei.

Descrierea masurilor avute in vedere pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii PUG - ului
Conform din HG 1076/2004, monitorizarea implementarii planului sau programului, in baza programului
propus de titular, are in vedere identificarea inca de la inceput a efectelor semnificative ale acesteia asupra mediului,
precum si efectele adverse neprevazute, in scopul de a putea intreprinde actiunile de remediere corespunzatoare.
Indeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este responsabilitatea titularului planului sau
programului.
Trebuie monitorizate nu numai efectele directe, ci şi cele indirecte, sinergice şi cumulative. Monitorizarea
altor efecte (neevaluate ca semnificative), poate fi justificată şi utilă dacă se are în vedere cuantificarea efectelor
globale ale implementării PUG.
Programul de monitorizare trebuie să permită atât obţinerea şi înregistrarea informaţiilor cu privire la
efectele semnificative asupra mediului ale implementării PUG cât şi identificarea eventualelor efecte adverse
neprevăzute (de ex. acţiuni de remediere ce pot fi întreprinse).
Programul de monitorizare a surselor de emisie si a componentelor de mediu posibil a fi afectate trebuie sa
cuprinda trei etape, respectiv :
Etapa I – Pre implementare plan – pentru stabilirea starii de referinta a mediului inainte de implementarea
obiectivului PUG.
Etapa II – Punerea in opera a lucrarilor – pentru monitorizarea surselor de poluare si poluarilor accidentale
in perioada de implementare/executie a proiectului.
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Etapa III – Post implementare plan – pentru compararea starii mediului dupa terminarea lucrarilor cu starea
de referinta initiala, pentru tinerea sub observatie si control a noilor surse de poluare aparute, in vederea
interventiei eficiente, in functie de necesitati.
Activitatea de monitorizare este specifica fiecarei etape si consta in sinteza din:
In cazul etapei de preimplementare plan, in functie de caracteristicile fiecarui obiectiv se stabilesc factorii de
mediu care urmeaza sa fie monitorizati si parametrii de monitorizare.
Datele obtinute se inscriu in raportul de incepere si caracterizeaza starea initiala la care se fac raportarile
ulterioare.
-

In perioada de punere in opera a lucrarillor se monitorizeaza parametrii si factorii de mediu

stabiliti in prima etapa si se raporteaza periodic, cu frecventa stabilita de autoritatile de mediu (de obicei
lunar), prin comparare cu situatia initiala, inainte de implementarea proiectului.
-

Pentru monitorizarea post implementare plan se stabilesc parametrii care trebuie sa fie

urmariti in functie de specificul activitatilor si poluantii generati si de cerintele impuse prin acordul de mediu
pentru obiectiv. Raportarea datelor de monitorizare se face cu frecventa stabilita de autoritatile de mediu.
Rezultatele se compara cu limitele admise de norme.
Deoarece efectele asupra mediului sunt generate de rezultatele implementării PUG, monitorizarea trebuie
să se adreseze atât rezultatelor plunului cât şi efectelor asupra mediului şi va fi orientată în special spre
componentele mediului identificate ca fiind probabil cele mai afectate de implementarea PUG.
Tinând cont de obiectivele de mediu identificate ca fiind relevante pentru PUG propus şi de rezultatele
evaluării potenţialelor efecte asupra mediului datorate implementării acestuia, se recomandă următoarele măsuri de
monitorizare:
Factor de mediu AER:

•

monitorizarea emisiilor de gaze de ardere la coşurile centralelor termice.

Factor de mediu APA:
•

se vor monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apele uzate evacuate în viitoarea reţea de
canalizare conform NTPA 002 şi a regulamentului de exploatare a reţelelor de canalizare emis de
Compania de Apa;

•

se vor monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apele evacuate în emisar conform NTPA
001 şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de SGA;

•

se va monitoriza periodic, din punct de vedere calitativ, apa prelevată din puţuri conform
prevederilor Legii privind calitatea apei potabile, prin analize efectuate de laboratoarele autorităţii
locale de sănătate publică;

•

se va monitoriza permanent cantitatea de apă prelevată din puţurile de captare conform
prevederilor autorizaţiei de gospodărire a apelor emisă de SGA;

Factor de mediu SOL, SUBSOL, APE SUBTERANE:
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•

monitorizarea calităţii solului corelată cu etapele de realizare a PUG, în special în zonele de folosinţă
sensibilă (zone rezidenţială, parcuri, locuri de joacă pentru copii, spaţii verzi din zonele aleilor
pietonale, etc.).

Factor de mediu AŞEZARI UMANE:
•

respectarea indicilor urbanistici propuşi prin PUG, în special a suprafeţelor de teren aferente
spaţiilor verzi. Suprafeţele de spaţii verzi nou amenajate vor fi înregistrate în Registrul local al
spaţiilor verzi;

•

respectarea funcţiunilor propuse prin PUG;

•

stadiul realizării lucrărilor edilitare (reţele de alimentare cu apă, reţele de colectare şi evacuare a
apelor uzate menajere şi a apelor pluviale, reţele de furnizare a energiei termice, gaz metan şi
electricitate);

•

stadiul de realizare a căilor de acces în zonă;

•

monitorizarea nivelului de zgomot ambiental conform reglementărilor în vigoare.

GESTIONAREA DEŞEURILOR:
•

se vor monitoriza cantităţile de deşeuri generate, valorificate, reciclate şi eliminate pe toată
perioada de implementare a PUG. Evidenţa gestionării deşeurilor se va realiza conform prevederilor
legale în vigoare (HG 856-2002);

•

generalizarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor;

În completare la măsurile mai sus prezentate se vor implementa orice alte măsuri de monitorizare prevăzute
de actele de reglementare emise de autorităţi (avize, acorduri, autorizaţii) pe parcursul implementării PUG.
Pe toată perioada de implementare a PUG propus va fi asigurată comunicarea cu autoritatea de protecţie a
mediului şi autorităţile locale, precum şi cu alte autorităţi interesate şi/sau implicate în implementare. De asemenea,
pot fi aduse modificări ale planului dacă rezultatele obţinute prin monitorizare arată schimbări faţă de premisele
iniţiale avute în vedere sau dacă reglementările legale suferă modificări relevante.
Responsabilitatea monitorizării efectelor implementarii PUG revine titularului de plan.

Intocmit,
arh. Datcu Daniela

BORDEROU

A. PIESE SCRISE
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REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM
COMUNA SUDITI

1.MEMORIU GENERAL PUG COMUNA SUDITI
2. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUG COMUNA SUDITI
B. PIESE DESENATE
U0. INCADRARE IN TERITORIUL JUDETULUI IALOMITA
U1.1 INCADRARE IN TERITORIU SITUATIE EXISTENTA
U1.2 INCADRARE IN TERITORIU SITUATIE PROPUSA
U2.1 SITUATIE EXISTENTA TRUPURI PRINCIPALE
U2.2. SITUATIE EXISTENTA TRUPURI INDEPENDENTE ZONA DE SUD
U3.1 REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONIFICARE TRUPURI PRINCIPALE
U3.2 REGLEMENTARI URBANISTICE, ZONIFICARE TRUPURI ZONA DE SUD
U4. REGLEMENTARI DE ECHIPARE EDILITARA
U5. PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR
U6. REGLEMENTARI STUDIU DE CIRCULATI
___________

SC. 1/10000
SC. 1/10000
SC. 1/5000
SC. 1/5000
SC. 1/5000
SC. 1/5000
SC. 1/5000
SC. 1/5000
SC. 1/5000

INTOCMIT
ARH. DATCU DANIELA
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