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1. INTRODUCERE
1.1. Informații generale
Lucrarea de față reprezintă Raportul de Mediu pentru Planul Urbanistic General intitulat "Plan
Urbanistic General al comunei Pianu".
1.2. Titularul proiectului
COMUNA PIANU
Sat Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, comuna Pianu, județul Alba
Telefon: 0258 761 111 Fax: 0258 761 111
1.3. Proiectantul general
TOTAL BUSINESS LAND SRL
Strada Brândușei nr. 24, biroul nr. 1
Municipiul Alba Iulia, județul Alba
CUI 34090016
J1/125/2015
Telefon: 0744 588 692
Fax: 0358 815 211
Proiectant de specialitate urbanism:
URBAN SYNAPSE S.R.L.
Strada Ardealului nr. 2, bl. 31C, ap. 1
Municipiul Alba Iulia, județul Alba
CUI RO29930206
J01/215/2012
Telefon: 0752 180 390, 0726 786 246
1.4. Denumirea Planului
PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PIANU, JUDEȚUL ALBA a fost elaborat de către URBAN
SYNAPSE si TOTAL BUSINESS LAND S.R.L.

Pagina 9 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

1.5. Autorul raportului
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L., Alba Iulia, Str. Brândușei, nr. 24, județul Alba, atestată pentru
întocmirea RM, RIM, BM, RA, RS, EA, înscrisă în registrul național al elaboratorilor de studii pentru
protecția mediului.
e-mail: office@totalbusinessland.ro; marius.todor@totalbusinessland.ro
Telefon mobil: 0744 588 692
Fax: 0358 7100601
Web: http://totalbusinessland.ro
1.6. Conținutul raportului de mediu
Raportul de mediu conține informațiile și concluziile evaluării de mediu pentru acest plan urbanistic
general și a fost realizat în vederea emiterii Avizului de mediu în conformitate cu cerințele Hotărârii
Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri și programe.
La elaborarea Raportului de mediu s-a avut, de asemenea, în vedere:
 Recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicare a procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri și programe elaborat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor,
împreună cu Agenția Națională de Protecția Mediului, Aprobat prin ordinul nr. 117/2006;
 Recomandările cuprinse în “Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri și
programe”, în “Ghidul privind Evaluarea de mediu pentru planuri și programe de amenajare
a teritoriului și urbanism” și în “Ghidul pentru Evaluarea de mediu pentru planuri și
programe de dezvoltare industrială” elaborate în cadrul proiectului EuropeAid,
121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016/772.03.03) “Întărirea capacității instituționale pentru
implementarea și punerea în aplicare a Directivei SEA și a Directivei de Raportare”;
 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările
și completările ulterioare;
 Legislația în vigoare privind calitatea aerului, apei și solului, biodiversității, managementul
deșeurilor, controlul poluării industriale și managementul riscului;
 Recomandările prezentate în cadrul Grupului de lucru;
 Conținutul raportului de mediu pentru plan a fost stabilit în conformitate cu cerințele Anexei
nr. 2 la HG nr. 1076/2004.
1.7. Evaluarea de mediu pentru planuri și programe - cadru legislativ
Evaluarea de mediu pentru planuri și programe (SEA) poate fi definită ca un proces oficial, sistematic
și cuprinzător de evaluare a efectelor unui plan sau program și/sau ale alternativelor acestora și
constă în elaborarea raportului de mediu (RM), consultarea publicului și autorităților publice
interesate de efectele implementării planurilor și programelor, luarea în considerare a raportului de
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mediu și a rezultatelor acestor consultări în procesul decizional și asigurarea informării asupra
deciziei luate.
Evaluarea de mediu (EM) este un proces care caută să asigure luarea în considerare a impactului
asupra mediului în elaborarea unei politici, a unui plan sau program înainte de luarea deciziei finale.
Ca atare, evaluarea mediului este un instrument pentru factorii de decizie, care îi ajută să
pregătească și să adopte decizii prin care se reduc la minim formele negative de impact asupra
mediului și se pun în valoare aspectele pozitive.
Evaluarea mediului este astfel, în esență, o parte integrantă a procesului de luare a deciziilor cu
privire la promovarea unei politici, unui plan, unui program sau unui proiect.
În context european, cele mai importante două instrumente juridice referitoare la SEA sunt:
 Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European și a Consiliului, care se referă la evaluarea
efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului („Directiva SEA”) a intrat in vigoare
la 21 iulie 2001 și a fost transpusă în legislația română prin H.G. nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe
(publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 707 din 5 august 2004);
 Protocolul privind SEA la Convenția cu privire la Impactul asupra mediului în context
transfrontieră“, numit în continuare Protocolul SEA.
Directiva SEA a fost adoptată în 2001 și a trebuit să fie transpusă de statele membre în legislația
națională până la 21 iulie 2004. În România, Directiva SEA a fost transpusă prin HG 1076/2004.
Scopul Directivei SEA este de a asigura identificarea consecințelor asupra mediului pe care le
presupun anumite planuri și programe și evaluarea lor în faza de pregătire, înainte de adoptare.
Directiva SEA specifică ce planuri și programe se supun SEA. Potrivit Directivei SEA, autoritățile
publice de mediu trebuie să fie consultate și toate rezultatele consultării trebuie să fie integrate și
luate în considerare în decursul procedurii de elaborare a planului sau programului.
Directiva SEA prevede efectuarea evaluării mediului în cazul tuturor planurilor și programelor pentru
care s-a stabilit că este nevoie de evaluare în baza Directivei Habitate. Directiva Habitate prevede că
orice plan sau proiect care nu este direct legat sau necesar pentru managementul unui
amplasament protejat, dar poate avea un efect semnificativ asupra acestuia, fie singur fie în
combinație cu alte planuri sau proiecte, trebuie supus unei evaluari adecvate a implicațiilor asupra
protecției amplasamentului, din perspectiva obiectivelor de conservare proprii acestuia. Directiva
SEA a definit forma pe care trebuie să o îmbrace aceasta evaluare a planurilor.
Procedura SEA etape procedurale:
1. Etapa de încadrare în care se stabilește dacă este necesară sau nu aplicarea SEA pentru plan
sau program; APM Alba a stabilit ca P.U.G.-ul analizat se supune procedurii SEA și a
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comunicat titularului propunerile privind componența ”Grupului de lucru”;

2. Etapa de definire a domeniului - se determină domeniul de cuprindere și nivelul de detaliere
ale valorii (aspecte și ce probleme de mediu să fie incluse în analiză); aceasta etapa s-a
realizat în cadrul ”Grupului de lucru” unde s-au stabilit și consemnat în Procesul verbal:

3.
4.

5.
6.
7.

 Obiectivele propuse în Planul Urbanistic General care vor fi analizate din punct de
vedere al impactului asupra mediului;
 Obiective de mediu stabilite.
Etapa de evaluare a planului având în vedere obiectivele propuse și obiectivele de mediu
stabilite în cadrul Grupului de lucru;
Întocmirea Raportului de mediu care sintetizează concluziile evaluării și care prezintă
alternativele și modul de selectare a alternativei alese. Raportul de mediu s-a elaborat
pentru varianta finală a Planului urbanistic general și a presupus următoarele etape:
 Analiza stării actuale a mediului în zonă;
 Aspecte de mediu relevante care sunt abordate de P.U.G.;
 Stabilirea obiectivelor de mediu;
 Analiza alternativei ”0” în condițiile neimplementării P.U.G.;
 Analiza efectelor asupra factorilor de mediu prin implementarea măsurilor din P.U.G.
precum și o evaluare cumulativă;
 Măsuri propuse pentru reducerea/compensarea oricărui efect negativ indus asupra
mediului de aplicarea prevederilor din P.U.G.;-elaborarea ”Programului de
monitorizare” a implementării obiectivelor stabilite prin P.U.G.
Consultarea autorităților de resort și a publicului;
Luarea deciziei;
Monitorizarea efectelor asupra mediului pe perioada de implementare a P.U.G -ului.

2. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE PLANULUI SAU PROGRAMULUI,
PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE
2.1. Prezentarea succintă a conținutului planului urbanistic general
(Sursa: Memoriu General, aferent proiectului PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PIANU,
JUDEȚUL ALBA).
2.1.1. Obiectul P.U.G.
Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și
reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru
realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare.
Actualizarea Planului Urbanistic General reprezintă revizuirea reglementărilor urbanistice, a
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indicatorilor urbanistici propuși și a prevederilor planului inițial prin aducerea acestora în acord cu
legislația în vigoare, tendințele de dezvoltare și cerințele de dezvoltare durabilă socio-economice și
de mediu actuale, precum și actualizarea listei de proiecte de investiții necesare pentru
implementarea viziunii de dezvoltare, în baza unor studii de specialitate și a analizei gradului de
implementare a planurilor urbanistice în vigoare și a impactului acestora la nivelul localității, dacă
este cazul.
Planul Urbanistic General cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități
administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:
 Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității;
 Stabilirea modului de utilizare al terenurilor din intravilan;
 Zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;
 Delimitarea zonelor afectate de servituți publice;
 Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 Stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice
reperate;
 Zonele care au instituit un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare;
 Formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor;
 Precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și
plantate;
 Zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile
specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea
construcțiilor în aceste zone;
 Zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri.
Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:
 Evoluția în perspectivă a localității;
 Direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu;
 Traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare a
teritoriului național, zonal și județean;
 Zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile
specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea
construcțiilor în aceste zone;
 Lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare;
 Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;
 Delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare urbană.
Planul Urbanistic General se elaborează în baza strategiei de dezvoltare a localității și se coreleaza cu
bugetul și programele de investiții publice ale localității, în vederea implementării prevederilor
obiectivelor de utilitate publică.
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2.1.2. Stadiul actual al dezvoltării
2.1.2.1. Circulația
Căi rutiere
Judeţul Alba face parte din Regiunea de Dezvoltare Centru, regiune care beneficiază de o poziţie
favorabilă, dispunând de o reţea de drumuri publice bine reprezentată, conferind o deschidere
internă şi internaţională.
Principalele căi rutiere internaţionale care străbat regiunea Centru şi care facilitează accesul din şi
înspre aceasta la nivel naţional şi internaţional sunt:
Autostrăzi (la care are acces foarte facil comuna Pianu):
 A 1: Sibiu - Sebeș - Orăștie (în exploatare 100%);
 A 10: Sebeș - Turda (în execuție 100%: termen finalizare - începutul anului 2019);
Drumuri europene (la care are acces foarte facil comuna Pianu):
 E 68: Frontiera Nădlac - Arad - Deva - Sebeş - Sibiu – Braşov;
 E 81: Frontiera Giurgiu - Bucureşti - Piteşti - Sibiu - Alba Iulia - Cluj Napoca - Satu MareFrontiera Halmeu;
 Coridorul IV Pan-European: Frontiera Nădlac - Arad - Deva - Sebeş - Sibiu - Piteşti – Bucureşti;
Drumuri naționale (la care are acces foarte facil comuna Pianu):
 DN 1: București - Ploiești - Brașov - Sibiu - Sebeș - Alba Iulia - Cluj-Napoca - Oradea Frontiera Borș;
 DN 7: Frontiera Nădlac - Arad - Deva - Sebeș - Sibiu - Râmnicu Vâlcea - Pitești – București;
 DN 67C: Sebeș – Novaci;

Căi feroviare
Deși judeţul Alba dispune de 524,34 km linii de cale ferată, comuna Pianu nu este deservită de
rețeaua de cale ferată.
Cea mai apropiată cale ferată este reprezentată de Magistrala CFR 200 (coridorul paneuropean IV) cale ferată dublă electrificată - frontiera Curtici - Arad - Deva - Orăștie - Sebeș - Sibiu - Făgăraș Brașov, care traversează comuna învecinată Vințu de Jos (distanța din centrul comunei până la gara
Vințu de Jos – 13,2 km).
De asemenea, comuna mai are acces facil la gara din municipiul Sebeș, situată la o distanță de 20
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km față de centrul comunei.
Căi navigabile
Nu există nici un port sau rețea navigabilă interioară în apropiere.
Căi aeriene
Judeţul Alba nu este o destinație internațională și/sau națională prin linii aeriene. În consecință nu
are o infrastructură specifică, dar beneficiază de infrastructură de transport aeriană în județele
învecinate.
Astfel, cele mai apropiate aeroporturi față de centrul comunei Pianu de Sus sunt:






Sibiu - 76 km;
Cluj-Napoca - 128 km;
Târgu Mureș - 127 km;
Timișoara - 202 km;

2.1.2.2.

Echiparea edilitară

2.1.2.2.1. Gospodărirea apelor
Pe teritoriul comunei Pianu nu există lucrări hidrotehnice de anvergură precum lacuri de
acumulare, îndiguiri sau alte lucrări de îmbunătățiri funciare pentru gospodărirea apelor.
Alimentarea cu apă potabilă a comunei Pianu se realizează din sursa – Sebeș.
2.1.2.2.2. Alimentarea cu apă potabilă
În prezent alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor individuale şi a dotărilor social-culturale din
comuna Pianu, este asigurată parțial dintr-un sistem public, parțial din fântâni individuale. A fost
realizat un sistem centralizat de apă care să asigure necesarul de apă pentru localitățile Pianu de Jos
și Pianu de Sus.
Alimentarea cu apă a comunei Pianu se realizează din sursa – Sebeș. Celelalte sate componente ale
comunei nu deţin un sistem centralizat de alimentare cu apă, aceasta făcându-se din fântâni sau
izvoare. Aducțiunea apei captate la rezervorul de compesare se realizează prin conducte de PEHD, în
conformitate cu tabelul de mai jos:
Tabel nr. 1. Caracteristici ale conductelor de aducțiune apă potabilă ale comunei Pianu
Nr. Crt

Denumire conductă

Material, presiune
nominală (bar)

Lungimea (m)

Diametru nominal
(mm)

Conducte de aducțiune
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1.1.

Conductă aducțiune Pianu de PEHD 80, Pn 10
Sus

3672

110 mm

1.2.

Conductă aducțiune Pianu de PEHD 80, Pn 10
Jos

6117

160 mm

Total 1

9789 m

Pe reţeaua de aducţiune a apei potabile există 11 cămine, două staţii de pompare, două staţii de
dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu soluţie pentru cele două localităţi Pianu de Jos şi Pianu de Sus.
De asemenea mai există și două rezervoare de compensare, având fiecare 200 mc, cu rol de
înmagazinare a volumului de apă pentru incendiu și compensarea debitului de apă cerut de
consumatori în orele de consum maxim.
Pe reţeaua de distribuție a apei potabile sunt prevăzute 81 cămine de vane, cămine de golire şi de
aerisire şi 68 hidranţi de stins incendiu supraterani. Reţeaua de distribuţie este în sistem ramificat.
La stabilirea configurației reţelei s-a avut în vedere desfăşurarea tramei stradale, amplasarea
instituţiilor principale. Conductele fac legătura între rezervorul de înmagazinare R = 200 mc și
consumatori. Caracteristicile principale ale conductei de aducțiune sunt: Dn între 63 şi 160 mm
PEHD, Pn 10 bari, L= 15.653 m.
2.1.2.2.3. Canalizarea
Comuna Pianu dispune de un sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate menajere
şi pluviale, cu o lungime totală de 12.348 km, executată în sistem divizor, cu funcționare
gravitațională pe 92% din lungime sub presiune pe restul de 8%. Pentru dirijarea apelor uzate spre
staţia de epurare în zonele joase ale localităţilor au fost proiectate trei stații de pompare.
Pentru epurarea apelor uzate menajere este prevăzută o staţie de epurare amplasată pe malul stâng
al râului Pianu, la o distanță de circa 50 m de malul pârâului, în localitatea Pianu de Jos. Stația de
epurare este dimensionată pentru o încărcare organică corespondentă la 1200 Locuitori Echivalenți
(L.E.) şi o încărcare hidraulică de Q uz zi max = 165 mc/zi (1,91 l/s).
2.1.2.2.4. Alimentarea cu energie electrică
În prezent, pe teritoriul comunei Pianu nu există surse de producere a energiei electrice. Pe
teritoriul comunei Pianu se află amplasate Liniile Electrice Aeriene (LEA) după cum urmează:
 LEA 110kV — Bărăbanț – Sebeș;
 LEA 110kV — Sebeș – Alba;
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 LEA 110kV — Sebeș – MDF;
 LEA 110kV — Sebeș – Petrești;
 LEA 110kV — Sebeș – Cugir.
Acestea se află în gestiunea Centrului Exploatare, Mentenanță 110 kV Alba. Alimentarea cu energie
electrică a comunei este prezentă în toate localitățile comunei. Număr consumatori:
 Pianu de Jos — 563;
 Pianu de Sus — 666;
 Plaiuri — 36;
 Purcăreți — 107;
 Strungari — 102.

Tabel nr. 2. Caracteristici Linii Electrice Aeriene (LEA) amplasate pe teritoriul comunei Pianu
Denumire L.E.A.

Tip L.E.A.

Lungime totala
(km)

Tip stâlpi

LEA SUB 1 kW și Iluminat Pianu de Sus

LEA 0,4 kW

14,1

Beton

LEA SUB 1 kW și Iluminat Pianu de Jos

LEA 0,4 kW

7,2

Beton

LEA SUB 1 kW și Iluminat Puurcăreți

LEA 0,4 kW

20,4

Beton

LEA SUB 1 kW și Iluminat Strungari

LEA 0,4 kW

4,8

Beton

LEA 20 kW Petrești

LEA 20 kW

84,3

Beton

LEA 20 kW Sebeș-Pianu

LEA 20 kW

12,8

Beton

LEA SUB 1 kW Plaiuri

LEA 0,4 kW

7,8

Beton

LEA 20 kW Tonea I

LEA 20 kW

4,3

Beton

Racord LEA 20 kW Pianu de Sus

LEA 20 kW

5,8

Beton

Se remarcă existența pe teritoriul comunei a unor zone în care rețeaua de distribuție de medie și
joasă tensiune nu a fost extinsă, în principal datorită caracterului mai curând sezonier al locuirii
imobilelor din aceste zone.
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2.1.2.2.5. Telecomunicații și servicii poștale
Serviciile de telecomunicații sunt asigurate pe teritoriul comunei de către furnizorii privați care au
infrastructură în zonă.
Serviciile poştale sunt asigurate pe teritoriul localităţii de către Poşta Română, prin intemediul unui
oficiu poștal, și de serviciile private de curierat care deservesc teritoriul comunei.
2.1.2.2.6. Alimentarea cu energie termică
În comuna Pianu, nu există sisteme centralizate de producere sau sisteme de distribuție a energiei
termice. În perspectivă, este recomandată studierea posibilității de implementare a unor astfel de
sisteme, cel puțin în scopul de a furniza energie termică clădirilor instituționale. Asigurarea
confortului termic se realizează pe bază de combustibil solid (lemn) în toate localitățile comunei,
prin utilizarea sobelor clasice. Se mai utilizează buteliile cu gaze lichefiate pentru necesităţile
gospodăriilor individuale.
Distanțele dintre locații, costurile inițiale mari de implementare și costurile de deservire și
întreținere a unor sisteme centralizate de producere și distribuție zonală a energiei termice sunt
obstacole ce fac la acest moment dificilă punerea în practică a unei astfel de soluții.
2.1.2.2.7. Alimentarea cu gaze naturale
În comuna Pianu nu există rețea de distribuție a gazelor naturale, aceasta fiind în stadiul de
proiectare și avizare.
2.1.2.2.8. Gospodăria comunală – Gestionarea deșeurilor
În prezent, pe teritoriul comunei Pianu, colectarea deșeurilor este asigurată de firma S.C. SOMA
S.R.L., din Bacău, județul Bacău, cu punct de lucru în Sibiu, str. Șelimbăr nr. 90.
Deșeurile menajere se colectează săptămânal în pubele în satele Pianu de Sus, Pianu de Jos și
Strungari. În satele răsfirate de munte (Purcăreți și Plaiuri), unde sunt puține gospodării, accesul nu
este posibil, deci aici nu se colectează deșeurile.
Deșeurile de la instituții se colectează selectiv, iar cele de la locuitori, nu.
Depozitarea deșeurilor de pe raza comunei se face la depozitul regional autorizat de la Cristian, în
județul Sibiu.
Din cauza lipsei amenajărilor destinate colectării deșeurilor, a caracterului răsfirat al unora dintre
localitățile comunei, a lipsei de educație a populației în ceea ce privește protecția mediului,
deșeurile și colectarea acestora, există în comună și în zonă o poluare ridicată cu deșeuri menajere,
deoarece sunt foarte multe gospodării care nu beneficiază de servicii de colectare și nu sunt dotate
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cu pubele. De cele mai multe ori, deșeurile menajere sunt aruncate în văile râurilor, în pădure, sau
sunt arse.
Aruncarea necontrolată a deșeurilor generează nu doar poluarea solului și apei, ci și poluare vizuală,
afectând caracterul zonei și atractivitatea pentru turiști sau vizitatori. Este necesară implementarea
unor campanii de educare a populației și dotare a lor cu pubele pentru colectarea deșeurilor. De
asemenea, la nivel comunal, este nevoie de puncte speciale pentru colectare selectivă a deșeurilor
reciclabile.

2.1.2.3. Disfunctionalități (la nivelul teritoriului și localității). Dezechilibre și disfunctionalități în
dezvoltarea economică



















Slaba dezvoltare economică a localităţilor componente în lipsa unor investiţii majore;
Industrie, agro-industrie slab dezvoltată;
Existența unui potențial uman important neabsorbit în economie;
Lipsa unui centru de dezvoltare și consultare antreprenorială, de consiliere pe diverse
domenii sociale, culturale, economice;
Îmbătrânirea forţei de muncă şi reducerea capacităţii fizice de lucru în agricultură și
creșterea animalelor;
Fragmentarea terenurilor pentru exploatații agricole;
Lipsa oportunităților de desfacere și valorificare a produselor agricole;
Lipsa unor evenimente organizate pentru comerț cu produse agricole locale;
Starea precară a infrastructurii de transport;
Emigrarea forţei de muncă spre centrele urbane cu o dezvoltare economică mai puternică;
Apropierea de mai multe centre urbane reprezintă un avantaj, însă în același timp un risc,
deoarece aceste centre urbane absorb forța de muncă tânără și educată din zona rurală
adiacentă;
Potenţial turistic ridicat, insuficient valorificat;
Inexistenţa unei infrastructuri pentru recreere şi turism corespunzătoare dezvoltării unor
areale de agrement atractive;
Lipsa unei infrastructuri de turism, recreere și odihnă coerente pe teritoriul comunei (cazare,
alimentație publică, recreere, spații verzi, signalistică etc.), care să preia fluxurile de turiști
din centrele urbane apropiate, și să crească numărul de înnoptări în zonă;
Existenţa unui surplus de spaţiu de locuit în condiţiile depopulării localităţilor;
Valoarea mică de piaţă a fondului locativ existent în zonă.

Probleme sociale rezultate din perturbările în ocuparea forței de muncă
 Scăderea numerică a forţei de muncă calificate;
 Scăderea populaţiei active pe fondul creşterii numărului de pensionari şi a emigrării forţei de
Pagina 19 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015









muncă;
Emigrarea populației tinere către centre urbane apropiate, în căutarea de oportunități de
angajare, ce duce la îmbătrânirea populației locale;
Indicele ridicat al migraţiei populaţiei din zonă;
Creşterea numărului asistaţilor sociali şi a persoanelor fără venit;
Scăderea resurselor financiare pentru majoritatea locuitorilor. Procesul a fost limitat parţial
în ultimii ani prin acordarea subvenţiilor agricole;
Lipsa locurilor de muncă datorită dificultății dezvoltării de noi firme în mediul rural, chiar
dacă există numeroase tipuri de finanțări pentru astfel de firme, însă lipsesc programele de
consultanță și educare a potențialilor mici noi întreprinzători;
Prezenţa şomajului şi lipsa perspectivei de a găsi locuri de muncă care să absoarbă actuala
forţa de muncă, deja îmbătrânită şi mai puţin adaptată cerinţelor actuale.

Condiții nefavorabile ale cadrului natural necesar a fi remediate
 Riscul de inundații pe anumite văi ale râurilor, unde este necesară implementarea de
proiecte de regularizare și îndiguire;
 Lipsa de spații verzi și publice amenajate pentru petrecerea timpului liber.
Protejarea unor zone cu obiective de patrimoniu natural și construit

 Incapacitatea autorităților de a proteja și conserva obiectivele de patrimoniu natural și
construit și valorificarea turistică insuficientă a acestora;

 Lipsa elementelor de signalistică necesare pentru localizarea și punerea în valoare a
obiectivelor de patrimoniu natural și construit;

 Lipsa de implicare a instituțiilor responsabile cu administrarea și protejarea obiectivelor de
patrimoniu;

 Dificultate în impunerea reglementărilor specifice legislației în vigoare în ceea ce privește
protecția elementelor de patrimoniu;

 Lipsa valorificării și punerii în evidență a arhitecturii tradiționale din zonă, chiar dacă aceasta
nu face parte din patrimoniul construit declarat, însă poate participa la conturarea unei
imagini atractive a comunei și localităților;

 Necesitatea conturării unor reglementări pentru arhitectura locală cu specific săsesc, pentru
conservarea acesteia și valorificarea în timp a acestui bun de patrimoniu construit;

 Necesitatea definirii unui set de reglementări pentru zonele unde se desfășoară activități
agricole tradiționale (pășunile și fânețele montane) astfel încât adăposturile temporare
realizate aici să nu afecteze peisajul valoros prezent în comună.
Nivelul de poluare sau de degradare constatat în unele zone

 Grad redus de constientizare a populației în ceea ce privește protecția mediului;
Pagina 20 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

 Poluarea cursurilor de apă prin deversarea de ape uzate și depozitarea neconforma de
deșeuri menajere sau deseuri din constructiii si demolari direct în albiile râurilor;

 Poluare cu pulberi generată de rețeaua de drumuri locale, nemodernizate;
 Poluarea apelor de suprafata sau a featicului, generată de depozitarea gunoiului de grajd sau
a altor tipuri de deșeuri în locuri și prin metode necorespunzătoare.
Disfuncționalități generate de insuficiența sau absența unor instituții publice

 Necesitatea ca locuitorii să se deplaseze la centrele urbane apropiate pentru diverse servicii
de interes public (consultanță, servicii bancare, probleme juridice etc.);

 Scăderea calității în ceea ce privește mediul cultural și educațional din comună, ce generează
o educație deficitară pentru populația tânără;

 Necesitatea de a înscrie copiii/tinerii la școli din centrele urbane apropiate, pentru a le
asigura un nivel optim de educație;

 Personal didactic navetist;
 Nevoia deplasării în centrele urbane apropiate pentru acces la servicii medicale optime.
Aspecte critice privind organizarea circulației și a transportului in comun

 Sporirea traficului auto în zonă, din punctul de vedere al numărului localnicilor posesori de
autovehicule;

 Lipsa trotuarelor amenajate de-a lungul anumitor străzi, și a unor piste de biciclete pe
străzile principale, pentru a crea un spațiu public utilizabil și sigur și pentru pietoni și alte
mijloace de deplasare alternative;

 Datorită lăţimii reduse a trotuarelor, a faptului că nu au în general o îmbrăcăminte
corespunzătoare, a sistematizării verticale necorespunzătoare, pe zonele în care se
înregistrează un trafic pietonal semnificativ, se manifestă un disconfort accentuat al
circulaţiei pietonale;

 Circulația pietonală se desfășoară în mare parte pe carosabil excepție făcând strada
Principală din Pianu de Sus unde sunt amenajate trotuare, periclitând siguranța tuturor
participanților la trafic;

 Creșterea numărului de autovehicule parcate neregulamentar pe domeniul public,
generatoare de disfuncții în trafic, mai ales odată cu creșterea numărului de proprietari de
autovehicule din zonă;

 Intersecții neamenajate corespunzător;
 Stațiile pentru transportul în comun nu sunt amenajate corespunzător cu alveole de
retragere, autobuzele staționează pe carosabil, stânjenind circulația și punând în pericol
călătorii și ceilalți participanți la trafic;

 Inexistenţa unor linii de transport în comun între localităţile subordonate reşedinţei de
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comună.
Aspecte legate de gradul de echipare edilitară a localității în raport cu necesitățile populației

 Existența de mari areale și zone de intravilan unde nu există rețea de canalizare și alimentare
cu apă;

 Existența de numeroase localități și gospodării care nu sunt branșate la rețelele centralizate
de alimentare cu apă și canalizare;

 Amenajare deficitară sau lipsă a profilelor stradale, cu zone extinse fără rigole pentru
scurgerea apelor meteorice și trotuare pentru pietoni.
2.2. Propuneri de dezvoltare urbanistică
Prezentul Plan Urbanistic General are la bază datele şi informaţiile generate din vizitele pe teren, din
cadrul primăriei Pianu, date statistice etc. Un rol deosebit de important în redactarea documentului
l-au avut:






Planul de Amenajare a Teritoriului Național;
Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 - 2020;
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean- Alba;
PUG-ul în vigoare al comunei Pianu.

Toate aceste documente au avut un rol director în elaborarea P.U.G.-ului de față, oferind informații
în legătură cu principalele direcții de dezvoltare la nivel național, regional, județean și teritorial care
se suprapun cu dezvoltarea locală a comunei Pianu.
Studii de fundamentare pentru:








Reambulare topografică, elaborator S.C. Total Business Land S.R.L., 2016;
Căi de comunicație, elaborator S.C. Total Business Land S.R.L., 2016;
Echipare Tehnico-edilitară, elaborator S.C. Total Business Land S.R.L., 2016;
Condiții geotehnice și hidrogeologice, elaborator S.C. Total Business Land S.R.L., 2016;
Studiu de fundamentare socio-economic, elaborator S.C. Total Business Land S.R.L., 2016;
Mediu și peisaj, elaborator S.C. Total Business Land S.R.L., 2016;

Pentru a descrie în special cadrul natural și problemele de mediu din comună, s-au elaborat atât un
studiu de fundamentare a condițiilor geotehnice și hidrogeologice, cât și un studiu de fundamentare
pentru mediu și peisaj, ambele având atât rolul de a oferi o caracterizare cât mai detaliată a cadrului
fizico-geografic în care s-a dezvoltat comuna, cât și de a prezenta potențialul pe care îl are aceasta în
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ceea ce privește dezvoltarea de fond construit, dezvoltarea turismului, punerea în valoare a
obiectivelor de patrimoniu natural și a cadrului natural valoros din zonă. De asemenea, aceste studii
au trasat direcții necesare pentru protecția și ameliorarea factorilor de mediu care sunt constant și
din ce în ce mai puternic afectați de dezvoltarea antropică. Studiul de fundamentare topografică a
fost esențial pentru realizarea reambulării topografice, care a fost baza pe care s-au construit părțile
desenate ale P.U.G.-ului. Georeferențierea tuturor zonelor din UAT, a intravilanelor, a limitelor de
comună etc., și alcătuirea unei baze topografice solide pentru teritoriul întregii comune a fost
esențial în analizarea situației existente și trasarea direcțiilor de dezvoltare ale comunei.
Pentru identificarea caracteristicilor populației comunei s-a elaborat un studiu de fundamentare
socio-economic, necesar pentru a analiza situația existentă a comunității locale, profilul ocupațional
al acesteia, domeniile principale de activitate, evoluție demografică și prognoză, probleme socialeconomice, metode de rezolvare a acestora etc.
Studiul de fundamentare în ceea ce privește căile de comunicație a fost elaborat deoarece se știe
faptul că sistemul de circulații al oricărei localități reprezintă coloana vertebrală pe care este
construită dezvoltarea de orice tip. Astfel s-au identificat și ierarhizat rețeaua principală și secundară
de drumuri, relațiile cu teritoriile înconjurătoare, relația cu rețeaua națională de drumuri. De
asemenea au fost identificate disfuncții de circulație și comunicații în teritoriul din comună, necesar
a fi luate în considerare în conturarea noilor propuneri.
De asemenea s-au studiat și considerat în elaborarea P.U.G.-ului toate proiectele de dezvoltare
edilitară realizate pe teritoriul comunei, pentru a identifica zonele necesare a fi tratate în
dezvoltările viitoare. Pe baza acestora s-a elaborat studiul de fundamentare pentru echiparea
tehnico-edilitară, cu scopul de a inventaria toate rețelele din comună și de a identifica zonele cu
probleme sau unde sunt necesare intervenții viitoare.

2.3. Obiectivele P.U.G.
Planul Urbanistic General al comunei Pianu, ca documentaţie tehnică de urbanism cu caracter de
reglementare, are ca obiect direcţionarea dezvoltării şi coordonarea amenajării teritoriului intravilan
ca strategie urbană a consiliului local Pianu, precum şi dezvoltarea localităţilor componente pe
termen scurt, mediu şi lung.
Folosind ca metodă de lucru analiza multicriterială a situaţiei existente, Planul Urbanistic General
scoate în evidență disfuncţionalităţile şi priorităţile de intervenţie în teritoriu şi propune orientarea
politicilor de amenajare a teritoriului în condiţiile respectării dreptului de proprietate, promovării
interesului public şi dezvoltării durabile a comunei Pianu.
Pe baza acestei orientări strategice Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de urbanism
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aferent se elaborează în vederea atingerii următoarelor scopuri:

 Stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi de
dezvoltare urbanistică a comunei Pianu și a localităților componente;







Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;
Precizarea zonelor cu riscuri naturale şi măsurile de intervenţie;
Creşterea calităţii vieţii;
Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică;
Asigurarea suportului legal pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de
construire;

 Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului urban;
 Stabilirea noului perimetru intravilan;
 Zonificarea funcțională a teritoriului intravilan.
Obiective:







Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele de utilitate publică şi privată;
Stabilirea destinaţiei generale şi a condiţiilor de construire a terenurilor din intravilan;
Optimizarea tramei stradale si imbunătăţirea calităţii reţelei de drumuri;
Dezvoltarea echipării edilitare;
Delimitarea și corelarea diverselor funcțiuni ale comunei Pianu.

2.4. Legătura P.U.G. cu alte planuri/programe relevante din zonă

PUG-ul crează cadrul pentru activități și proiecte noi, integrează prevederi punctuale referitoare la
comuna Pianu cu cele prevăzute în alte planuri și programe aprobate la nivel local, regional sau
național. În evaluarea de mediu s-au a avut în vedere obiective și măsuri stabilite în planurile de
amenajare a teritoriului precum și în alte planuri și strategii precum:
-

Planul National de Dezvoltare (PND);

-

Planul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR);

-

Planul Naţional de Acţiune pentru Mediu;

-

Planul Local de Acţiune pentru Mediu al Judeţului Alba;

-

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţului Alba;
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-

Strategia Naţională de gestionare a deșeurilor 2014 – 2020 (HG nr. 870/2013)

-

Planul National de Gestionare a Deșeurilor aprobat cu Hotărârea de Guvern nr. 942 din
20.12.2017 și publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 02.01.2018;

-

Planul Regional de Gestionare a Deșeurilor Regiunea 7 Centru;

-

Planul Judeţean de Gestionare a Deșeurilor, Alba;

-

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei – orizonturi 2013 - 2020 -2030;

-

Strategia Naţională de Management al Riscului la Inundaţii Prevenirea, protecţia și
diminuarea efectelor inundaţiilor;

-

Strategia și Politica Naţională în Domeniul Gospodăririi Apelor;

-

Master Planul pentru turismul national al Romaniei 2007-2026;

S-au urmărit direcțiile trasate și de alte planuri și strategii aprobate la nivel național, regional și local:
P/P la nivel local și județean
-

Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Alba (vers. 2, 2014);

-

Strategia turismului in judetul Alba (2010);

-

Strategia judetului Alba in domeniul sanatatii in perioada 2018-2023;

-

Strategia judetului Alba privind dezvoltarea serviciilor comunitare de utilitati publice 20182023;

-

Strategia judetului Alba in domeniul energiei 2018-2023;

-

Strategia judetului Alba ca destinatie pentru investitori 2018-2023;

-

Strategia județului Alba de reducere a emisiilor de CO2, pentru perioada 2016-2023;

-

Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Alba (2011).

-

Reglementari Urbanistice VALEA SEBESULUI (com Saciori, Pianu Sugag)

-

Studiu-Identificarea Gospodariilor rurale in scopul conservarii in situu(com Saciori, Pianu
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Sugag)
P/P la nivel regional
-

Strategia de dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020;

-

Planul regional de gestionare a deșeurilor – Regiunea 7 Centru (2011);

-

Planul de management actualizat al bazinului hidrografic Mures (perioada 2016-2021).

-

Planul de management al riscului la inundații al Administrației Bazinale de Apă Mures,
aferent județului Alba.

P/P la nivel national
-

Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030
(2008);

-

Planul național de acțiune pentru protecția mediului (2011);

-

Strategia națională de mediu, pentru anii 2014-2023;

-

Planul național de acțiune privind schimbările climatice 2016-2020 (versiunea 1 – iulie 2015);

-

Strategia naționala de gestionare a deșeurilor (2013);

-

Strategia și politica națională în domeniul gospodăririi apelor;

-

Strategia națională de management a riscului la inundații;

-

Strategia națională și planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2010-2020 (2010).

S-au luat în considerare și prevederile următoarelor acte de reglementare:
-

Directiva Cadru Apă 2000//60/EC (WDF), care introduce noțiunile de Program de Măsuri (sau
de Amenajare) și Plan de Management Bazinal, pentru a coordona măsurile privind calitatea
apei în fiecare bazin.

-

Directiva Habitate 92/43/EC, care are drept scop stabilirea unei rețele ecologice europene
coerente, de zone speciale de conservare; scopul este de a recunoaște că situl respectiv
găzduiește valori naturale care merită să fie protejate.
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-

Prevederile legislației privind monumentele istorice reprezentative pentru patrimoniul
cultural local.

-

NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism

2.4.1. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN)
Secţiunea I - Reţele de transport
Autostrăzi
1. În exploatare 100%: A1 - Sibiu - Sebeș – Orăștie;
2. În execuție 100%: A10 - Sebeș - Turda (termen finalizare - începutul anului 2019).
Comuna va fi conectată la rețeaua națională și europeană de autostrăzi prin intermediul celor două
autostrăzi menționate mai sus. La aceasta se ajunge prin intermediul DJ 704A - DN 67C - E-81 (~24
km) sau DJ 704A - DN7 (~14 km).

Figura nr. 1. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Secţiunea I - Reţele de transport
Prin județul Alba trece Coridorul Pan European de transport IV (rutier + feroviar), distanța de la
centrul de comună Pianu de Sus până la acesta, respectiv gara Sebeș, fiind de ~20 km. Accesul la
infrastructura de transport aerian se poate face din orașele Cluj Napoca (127 km) , Târgu Mureș (127
km) și Sibiu (75 km).
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Din aceste date rezultă că teritoriul administrativ al comunei, inclusiv potenţialul său economic şi
turistic are o accesibilitate ridicată la sistemele de transport naționale și europene, pe căile de
comunicaţie rutiere, feroviare, aeriene.
Secţiunea a II-a – Apa
Conform acestei secțiuni a PATN, comuna este situată într-o zonă cu localități rurale cu apă potabilă
distribuită pentru uz casnic, sub consumul normat, care necesită lucrări prioritare de dezvoltare a
sistemului de alimentare cu apă.

Figura nr. 2. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Secţiunea a II-a - Apa
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Secțiunea a III-a – Zone Protejate

Figura nr. 3. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Secţiunea a III-a – Zone protejate
Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare
culturală de interes naţional – județul Alba.

Figura nr. 4. Unităţi administrativ-teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu
valoare culturală de interes naţional – județul Alba
Conform PATN, comuna Pianu deține resurse importante de patrimoniu construit.
Astfel comuna Pianu și arealul înconjurător prezintă o densitate foarte mare de monumente istorice,
de asemenea, trebuie menționat faptul că patrimoniul construit tradițional din zonă, chiar dacă nu
este clasat în lista monumentelor, prezintă o valoare arhitecturală și etnografică deosebită, cu
influențe săsești în zona de vale, și arhitectură de munte având caracteristici deosebite.
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Monumente ale naturii – jud. Alba

Figura nr. 5. Monumente ale naturii – jud. Alba
Secțiunea a IV-a – Rețeaua de localități
Legătura dintre comună şi centrele urbane se realizează, în principal, prin intermediul drumului
județean DJ 704A, care la rândul lui face legătura cu DN 67C, DN7, E81, DN1 și A1. Principalele
localități urbane care deservesc comuna Pianu:








Sebeș - 7 km;
Alba Iulia - 23 km;
Cugir - 31 km;
Orăștie - 36 km;
Simeria - 52 km;
Sibiu - 75 km.

Astfel conform schemei de mai jos, comuna este deservită în principal de trei centre urbane de
rangul III și de trei orașe de rangul II.
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Figura nr. 6. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Secţiunea a IV-a – Rețeaua de
localități
Conform PATN, comuna Pianu nu se află printre comunele care au cunoscut o scădere a populației
în perioada 1966-1998.

Figura nr. 7. Comune în care s-au produs scăderi accentuate de populație în perioada 1966-1998,
necesitând acțiuni de sprijin și revitalizare
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Secțiunea a V-a – Zone de risc natural
Unităţi administrativ-teritoriale afectate de inundaţii
Comuna Pianu – este afectată inundații pe cursuri de apă și inundații pe torenți

Figura nr. 8. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Secţiunea a V-a – Zone de risc
natural. Inundații pe cursuri de apă și inundații pe torenți
Unităţi administrativ-teritoriale afectate de alunecări de teren
Comuna Pianu – potențial de producere a alunecărilor de teren mediu. Tipul alunecărilor – primare.
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Figura nr. 9. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Secţiunea a V-a – Zone de risc
natural. Potențial de producere a alunecărilor de teren mediu. Tipul alunecărilor – primare
Secțiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice
Comuna Pianu, conform PATN, are o concentrație mare de resurse turistice naturale și antropice.

Figura nr. 10. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Secţiunea a VIII-a – Zone cu resurse
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turistice
2.4.2. Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Alba (PATJ Alba)
Volumul I – Cadrul natural, mediu, zone de risc

Figura nr. 11. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Volumul I – Cadrul natural, mediu,
zone de risc
Propunerile principale pentru comuna Pianu se referă la protejarea factorilor de mediu, protecția
mediului, valorificarea durabilă a resurselor naturale. De asemenea, comuna se află într-un areal de
zone silvice cu funcții speciale de protecție, care necesită păstrarea caracterului lor inițial și
gospodărirea în raport cu obiectivele ecologice.
Riscuri Naturale în comuna Pianu conform PATJ

 Alunecări de teren, în Pianu de Jos, Dealul de Jos, versant vest, Dealul Pianului versant nordic.
Pentru combaterea lor se recomandă evitarea de excavaţii la baza versanţilor, corectări de
pantă ale versanţilor, împăduriri;

 Eroziuni de maluri pe lungime de circa 5 km, pe Valea Ghenei. Pentru combaterea lor se
recomandă lucrări de apărare a malurilor, regularizări de curs, îndiguiri;

 Văi torențiale, pe suprafețe de circa 25 ha. Acestea sunt localizate pe Valea Hotarului, p.
Mireniu, alți torenți. Pentru combaterea lor se recomandă regularizări de curs;

 Zone inundabile pe circa 3 ha, pe Valea Pianului, în aval de Pianu de Jos. Pentru combaterea
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lor se recomandă lucrări de apărare a malurilor și îndiguiri.

Volumul II – Zone protejate, turism

Figura nr. 12. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Volumul II – Zone protejate, turism
Conform PATJ, comuna Pianu nu este parte din nici o zonă turistică bine definită conform PATJ, însă
este adiacentă Zonei II Valea Sebeșului și de asemenea foarte apropiată de Zona I - Alba Iulia.
În plus, aici găsim unul dintre cele două complexe turistice și de golf din județ, iar în zona de sud,
teritoriul Pianu se suprapune cu două arii de interes Natura 2000 SCI și SPA.
Volumul III – Rețeaua de localități și populația
Comuna Pianu aparține de centrul de importanță județeană reprezentat de municipiul Sebeș,
municipiu de importanță județeană cu rol de echilibru în rețeaua de localități, cu activități
economice dezvoltate dominant industrial și dotări publice de importanță teritorială, municipiu care
are potențial de a se dezvolta ca nod de transport pe eurocoridorul IV.
De asemenea, comuna este preconizat a deveni o zonă cu potențial de dezvoltare a unor centre cu
funcțiuni de locuire secundară și de vacanță, cu condiția ca gradul de dotare cu rețele de echipare
edilitară să fie îmbunătățit.
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Figura nr. 13. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Volumul III – Rețeaua de localități
și populația
Volumul IV – Căi de comunicație și transport
Conform PATJ Alba, comuna Pianu este situată adiacent axei de dezvoltare internaționale Orăștie Sebeș - Sibiu (A1), și a axelor de dezvoltare regionale Sebeș - Târgu Jiu (DN 67C, DN 67), Alba Iulia Câmpeni - Ștei (DN 74, DN 74A, DN 75) și Sebeș - Turda (DN1).
Legătura dintre comună şi centrele urbane se realizează, în principal, pe drumul județean DJ704A 704B și pe drumurile naționale DN 67C și DN 7. (Sebeș - 7 km, Alba Iulia - 23 km, Cugir - 31 km,
Orăștie - 36 km, Simeria - 52 km, Sibiu - 75 km).
Astfel, comuna este deservită în principal de trei centre urbane de rangul III și de trei orașe de
rangul II.
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Figura nr. 14. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Volumul IV – Căi de comunicație și
transport

Volumul V – Gospodărirea apelor și echiparea tehnico-edilitară
Comuna este amplasată pe Valea Pianului, vale care este afectată de inundații. Aici este necesară
regularizarea și implementarea de lucrări pentru diminuarea riscurilor generate de inundații.
De asemenea, Prin PATJ, comuna este propusă pentru alimentare cu apă în sistem centralizat și
canalizare menajeră, și este prezentată ca având potențial hidroenergetic și de producere a energiei
eoliene.
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Figura nr. 15. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Volumul V – Gospodărirea apelor și
echiparea tehnico-edilitară
Volumul VI – Structura activităților și zonificarea teritorială
Conform acestui Volum PATJ, comuna Scărișoara este situată într-un areal cu peisaj natural valoros,
cu păduri având funcții de producție și protecție, și aparține unui areal ce poate fi valorificat din
punct de vedere silvo-pastoral.
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Figura nr. 16. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Volumul VI – Structura activităților
și zonificarea teritorială
Volumul VII – Strategia de amenajare a teritoriului
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Figura nr. 17. Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN). Volumul VII – Strategia de
amenajare a teritoriului
Pentru comuna Pianu, are rol de pol local orașul Cugir.
Ca pol subregional, comuna este deservită de municipiul Sebeș, iar polul regional de care ține Pianu
este reprezentat de Municipiul Alba Iulia, acesta având și caracteristica specificității funcționale.
2.4.3. Prevederi cuprinse în Strategia de Dezvoltare a jud. Alba (2014-2020)

Figura nr. 18. Prevederi cuprinse în Strategia de Dezvoltare a jud. Alba (2014-2020). Coridoare
economice de dezvoltare
Conform Strategiei de dezvoltare, comuna Pianu este situată într-un areal care este se conturează ca
o zonă turistică adiacentă Văii Sebeșului, având ca poli urbani de dezvoltare sub-regională și
regională municipiile Sebeș și Alba Iulia. Pentru zona aceasta se preconizează o dezvoltare prin
turism, considerând patrimoniul natural bogat din Munții Șureanu.
Mai specific, pentru comuna Pianu sunt propuse:

 Ameliorarea accesibilității prin reabilitarea drumurilor comunale și locale;
 Realizarea/extinderea rețelelor tehnico-edilitare și de gospodărire comunală (colectarea
deșeurilor) în zonele unde este fezabil și identificarea de soluții alternative de echipare
pentru zonele unde nu este posibilă realizarea de rețele centralizate;
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 Reabilitarea infrastructurii de servicii publice, cu condiția protecției mediului și utilizării
eficiente

a resurselor;

 Realizarea de infrastructură pentru activități de recreere (sport, trasee turistice etc.);
 Menținerea integrității patrimoniului natural (peisaje naturale, situri Natura 2000 și rezervații
naturale);

 Valorificarea prin turism a patrimoniului cultural și natural:
o Amenajarea, semnalizarea și marcarea traseelor turistice
o Amenajarea punctelor de observare, filmare, refugii montane
o Amenajarea, dotarea platformelor de campare și colectare gunoi menajer
o Dezvoltarea infrastructurii silvice în pădurile aflate în proprietatea consiliilor
locale sau privată pentru susținerea turismului montan
o Construirea de centre de recreere: ştranduri, terenuri de mini-golf, tenis,
echitaţie etc.
Principalele obiective urmărite în cadrul PUG Pianu sunt:
O1
O2

O3
O4
O5
O6

Reglementarea amenajării teritoriului și a dezvoltării urbanistice.
Gestionarea corespunzătoare a zonelor cu riscuri naturale; identificarea zonelor de risc
şi stabilirea măsurilor ce se impun pentru limitarea și controlul acestora (îndiguire
cursuri de apă).
Accese și utilități în zonele cu extinderi. Rețea de alimentare cu apa si canalizare.
Îmbunătățirea infrastructurii de circulație; modernizare sistem stradal și amenajare
trasee cicloturism.
Valorificarea potențialului natural și economic al localității.
Dezvoltarea activității turistice și atragerea investitorilor in zonele cu potential turistic.
Evidențierea imobilelor valoroase, conservarea și punerea lor în valoare.

În cadrul analizei de corelare a obiectivelor PUG Pianu cu principalele obiective ale P/P la nivel local,
regional și național, nu se mai face prezentarea detaliată a documentelor adoptate acestea fiind
cunoscute. În tabel s-a evaluat modul în care propunerile PUG se corelează cu direcțiile trasate în
principalele planuri/politici/strategii relevante care au fost luate în considerare.
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Obiective specifice
PUG Pianu
(inclusiv obiective de utilitate publică
promovate)

O1

O2

O3
O4

O5

O6

Reglementarea amenajării
teritoriului și a dezvoltării
urbanistice.
Gestionarea corespunzătoare a
zonelor cu riscuri naturale;
identificarea zonelor de risc şi
stabilirea măsurilor ce se impun
pentru limitarea și controlul
acestora (îndiguire cursuri de apă).
Accese și utilități în zonele cu
extinderi. Rețea de apa si
canalizare.
Îmbunătățirea infrastructurii de
circulație; modernizare sistem
stradal și amenajare trasee
cicloturism.
Valorificarea potențialului natural
și economic al localității.
Dezvoltarea activității turistice și
atragerea investitorilor .
Evidențierea imobilelor valoroase,
conservarea și punerea lor în
valoare.

PATJ
Alba

Strategia
de
dezoltare
a jud.
Alba

PLAM
Alba

Sistemul
de
manageme
nt integrat
al
deseurilor
jud. Alba

Planul
national
de
actiune
privind
schimbar
ile
climatice

Plan de
managemen
t BH Mures /
Plan Manag.
Riscului la
Inundații

Strategia și
Politica
Nationala în
domeniul
Gospodaririi
Apelor

Strategia
de
dezvoltar
e locală a
comunei
Pianu

0

Strategia
nationala
și Planul
de
actiune
pt.
conservar
ea
biodiversi
tatii
0

+

+

+

0

+

0

+

+

+

0

+

+

+

0

+

+

+

+

0

+

+

+

0

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

+

0

+

0

0

0

+

+

+

0

0

0

0

0

0

+
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2.5. Intravilan propus. Zone funcționale. Bilanț teritorial
2.5.1. Aspecte generale
2.5.1.1. U.A.T. PIANU
Comuna cuprinde 5 de localități cu un nivel mediu (Pianu de Sus) și mic (restul localităților
componente) de dotare din punct de vedere al funcțiunilor publice și sociale de bază. Teritoriul
administrativ are o suprafaţă de 12.267,1464 ha şi cuprinde un număr de 5 sate: Pianu de Sus reşedinţă de comună, Pianu de Jos, Strungari, Plaiuri, Purcăreți.
Suprafaţa intravilanului existent al comunei PIANU la data începerii elaborării prezentului PUG era
de 640.8283 ha. Suprafaţa intravilanului propus prin prezentul PUG este de 811.6418 ha. Astfel, s-a
propus extinderea suprafețelor de intravilan cu 170.8135 ha pe zonele ce au cunoscut dezvoltare în
ultimii 10 ani.
Teritoriul intravilan propus reprezintă 6,62% din totalul unității administrativ teritoriale.
Tabel nr. 3. Bilanț teritorial general, în funcție de categoriile de folosință al comunei Pianu
Teritoriu administrativ al
unității de bază - UAT Pianu

Procent din totalul suprafeței
comunei

Suprafață
Extravilan

Arabil

2097,4678

17,10 %

Ape

5,2648

0,04 %

Curți construcții

0,6319

0,01 %

14,6277

0,12 %

121,4086

0,99 %

2052,8281

16,73 %

6,3747

0,05 %

Fânaț împădurit

13,2786

0,11 %

Neproductiv

19,3003

0,16 %

Râpe, ravene

3,7975

0,03 %

Pășuni

875,9220

7,14 %

Păduri

6218,6575

50,69 %

3,3525

0,03 %

16,0312

0,13 %

6,5614

0,05 %

11455,5046

93,38 %

Livezi
Drumuri
Fânaț
Fânaț cu pomi fructiferi

Tufăriș, mărăciniș
Vii
Zone drum
Suprafață totală extravilan
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Intravilan
Suprafață totală intravilan
propus

811,6418

6,62 %

12267,1464

100,00 %

TOTAL
Suprafața UAT
Tabel nr. 4. Bilanț teritorial general al comunei Pianu
Localități

Intravilan existent

Intravilan propus

Procent ocupat de
intravilanul propus din
suprafața totală a comunei

Pianu de Jos

145,8203

223,5049

1,82 %

Pianu de Sus

296,8858

351,1037

2,86 %

Strungari

43,5140

50,9185

0,42 %

Purcăreți

125,3371

148,8908

1,21 %

Plaiuri

29,2711

37,2240

0,30 %

Total

640,8283

811,6419

6,62 %

2.5.1.2. BILANȚURI TERITORIALE
Localități componente
Principiul gestionării spațiale a terenurilor localităților componente comunei Pianu este dezvoltarea
de la centru spre extremități, concomitent cu dezvoltarea unei zone cu profil tehnologic (producție,
depozitare, servicii etc) în localitatea Pianu de Jos, zonă gândită ca principal motor de dezvoltare al
comunei.
Transpunerea directă în plan spațial a principiilor dezvoltării durabile, dezvoltarea vetrelor
existente ale localităților, urmate de urbanizarea terenurilor libere, urmărește în primul rând
dezvoltarea controlată a intravilanului localităților, dar și economia de terenuri, văzute ca resursă
primă și epuizabilă a oricărei forme de dezvoltare.
Densitatea actuală a localităţlor permite încă dezvoltarea prin densificarea intravilanului existent, de
aceea, Planul Urbanistic General a urmărit valorificarea teritoriului intravilan, în special pentru
funcțiunea de locuire, în detrimentul extinderilor de intravilan pentru acceași funcțiune. Cu toate
acestea au fost propuse și unele zone de extinderi de intravilan, acolo unde există cerințe în acest
sens, sau unde era necesară definirea unor trupuri coerente de intravilan.
Majoritatea reglementărilor se referă la terenuri care sunt cuprinse în intravilanul existent, și au
caracter de restructurare și densificare a zonelor funcționale existente.
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Malurile Râului Pianu sunt și ele reglementate în prezentul PUG și transformate prin proiecte de
sistematizare a râului și amenajări peisagere în zone verzi cu acces public nelimitat, zone pietonale și
velo.
Un punct important în dezvoltarea viitoare a localităților și creșterea calității vieții locuitorilor este
reprezentat de zona adiacentă râului Pianu, o zonă care în prezent nu este valorificată și care poate
reprezenta un element care poate susține dezvoltare turistică pentru comună. Motivul pentru care
această zonă este importantă la nivelul localității și a comunei este reprezentat de vastele zone verzi
care se găsesc de-a lungul văii Pianului. Întreaga zonă este propusă pentru dezvoltare a unor zone
de agrement. Se pot elabora proiecte de amenajare care ar trata întreaga vale și ar propune trasee
turistice, pentru biciclete sau alte funcțiuni de recreere și sport. Această vale poate deveni un reper
la nivel local și județean.
Pe tot teritoriul intravilanelor, terenurile virane se propune a fi transformate în zone verzi amenajate
cu acces public și cu funcțiuni de recreere, loisir sau sport. De asemenea, terenurile virane în
proprietatea primăriei care sunt adiacente circulațiilor se propune a fi amenajate.

Localitatea Pianu de Jos
Pianu de Jos s-a dezvoltat uniform și controlat de-a lungul timpului, pe loturi cu front la stradă
similar (cuprins între 14m -20 m) având o tipologie arhitectural-urbanistică similară cu tipologia de
construire săsească care este foarte bine dezvoltată în comunele învecinate. Localitatea se dezvoltă
de-a lungul DJ704A și a Văii Pianului.
Prin Planul Urbanistic General se propun spre dezvoltare două zone cu caracter rezidențial, la nord și
la sud, în continuarea vetrei tradiționale a satului.
Pe lângă dezvoltarea de tip rezidențial, se propune și conturarea unei zone cu caracter industrial
(producție / servicii), adiacentă DJ704A (cunoscut local ca Drumul Pianului), la limita cu municipiul
Sebeș, văzută pe viitor ca principal motor de dezvoltare al comunei.
Se propune de asemenea restructurarea zonelor cu profil agro-zootehnic și transformarea acestora
tot în zone cu profil mixt (producție / servicii).

Tabel nr. 5. Bilanț teritorial general al satului Pianu de Jos
Pianu de Jos
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zone funcționale

SITUAȚIA PROPUSĂ
% din
Suprafață
intravilanul Zone funcționale
(Ha)
existent

% din
Suprafață
intravilanul
(Ha)
propus
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Pianu de Jos
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zonă curți construcții
locuire individuală

SITUAȚIA PROPUSĂ

25,9994

17,83 %

Zonă locuire individuală
pe parcelar tradițional

87,7265

39,25 %

Zonă locuire individuală
pe parcelar urban

42,2263

18,89 %

Zonă turism

3,4668

2,38 % Zonă turism

3,4668

1,55 %

Zonă educație și
cultură

0,5541

0,38 % Zonă educație și cultură

0,5541

0,25 %

Zonă culte

1,2262

0,84 % Zonă culte

1,2262

0,55 %

Zonă spații verzi, sport,
agrement

0,7963

0,55 %

Zonă spații verzi, sport,
agrement

0,7963

0,36 %

Zonă verde adiacentă
cursurilor de apă

3,3060

Zonă verde amenajată
2,27 % adiacentă cursurilor de
apă

3,4113

1,53 %

Căi de comunicație și
transport rutier

10,5151

7,21 %

Căi de comunicație și
transport rutier

13,4508

6,02 %

4,1078

2,82 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

4,1078

1,84 %

17,7236

Zonă de servicii și mică
12,15 % producție cu profil mixt,
nepoluant

65,3535

29,24 %

1,1853

0,81 % Zonă de servicii, comerț

1,1853

0,53 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire
Zonă de mică
producție cu profil
industrial și agro
industrial
Zonă de servicii,
comerț
Terenuri pentru
grădinărit / arabile

59,9276

41,10 %

-

-

-

Livezi

0,2299

0,16 %

-

-

-

Fânaț

16,4109

11,25 %

-

-

-

0,3713

0,25 %

-

-

-

145,8203

100,00 %

Teren viran
TOTAL

223,5049

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2018 și PUG în
vigoare (Ha)

100,00 %
77,6846
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Localitatea Pianu de Sus
Pianu de Sus este centrul de comună și localitatea unde se concentrează toate instituțiile publice de
pe raza comunei. Această localitate s-a dezvoltat similar cu localitatea Pianu de Jos, fiind de
asemenea o localitate cu tipologie arhitectural-urbanistică având influențe săsești.
În ceea ce privește dezvoltarea teritoriului intravilanului, acesta a fost extins prin prezentul PUG în
nordul localității, de pe strada Bisericii spre târgul de animale. Această zonă a fost propusă pentru
dezvoltarea de activității economice cu profil mixt (producție / servicii).
A fost delimitată de asemenea o zonă centrală a localității care concentrează majoritatea dotărilor
de interes public din comună, iar în partea sudică a localității, între sediul ocolului silvic și limita
sudică a intravilanului, a fost propusă spre extindere o zonă cu caracter rezidențial.
Pianu de Sus
SITUAȚIA EXISTENTĂ

SITUAȚIA PROPUSĂ

% din
Suprafață
intravilanul
(Ha)
existent

Zone funcționale
Zonă curți construcții
locuire individuală

-

40,0798

Zone funcționale

- Zonă centrală

12,6468

3,60 %

Zonă locuire individuală
pe parcelar tradițional

128,4781

36,59 %

Zonă locuire individuală
pe parcelar urban

68,2515

19,44 %

1,6204

0,46 %

Zonă instituții de interes
general

1,4737

0,42 %

Zonă cu destinație
specială (Poliție)

0,0310

0,01 %

Zonă spații verzi, sport,
agrement

82,1018

23,38 %

Zonă verde amenajată
1,99 % adiacentă cursurilor de
apă

8,2672

2,35 %

20,7400

5,91 %

3,4160

0,97 %

13,50 %

Zonă turism

1,6204

0,55 % Zonă turism

Zonă instituții de
interes general

1,4737

0,50 %

-

-

-

Zonă spații verzi, sport,
agrement

80,3872

27,08 %

Zonă verde adiacentă
cursurilor de apă

5,9180

Căi de comunicație și
transport rutier

18,4908

6,23 %

Căi de comunicație și
transport rutier

1,0019

0,34 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

% din
Suprafață
intravilanul
(Ha)
propus
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Pianu de Sus
SITUAȚIA EXISTENTĂ

SITUAȚIA PROPUSĂ

Zonă de mică producție
cu profil industrial și
agro industrial

4,8850

Zonă de servicii și mică
1,65 % producție cu profil mixt,
nepoluant

13,1792

3,75 %

Zonă de servicii,
comerț

0,5912

0,20 % Zonă de servicii, comerț

0,9078

0,26 %

9,9902

2,85 %

Terenuri pentru
grădinărit / arabile

Zonă destinată unui parc
- pentru producerea
energiei regenerabile

-

23,7107

7,99 %

-

-

-

Livezi

2,9814

1,00 %

-

-

-

Fânaț

114,8810

38,70 %

-

-

-

0,8647

0,29 %

-

-

-

296,8858

100,00 %

351,1037

100,00 %

Teren viran
TOTAL

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2018 și PUG în
vigoare (Ha)

54,2179

Localitatea Plaiuri
Similară cu localitatea Purcăreți, dar la o scară restrânsă s-a dezvoltat și localitatea Plaiuri.
Având o accesibilitate foarte dificilă, această localitate este compusă dintr-un număr restrâns de
gospodării, majoritatea fiind dispuse de-a lungul Drumului Comunal 53, drum propus spre
modernizare prin prezentul PUG.
Propunerile de dezvoltare urbanistică ale acestui sat sunt de asemenea de natură conservatoare,
punându-se accentul pe valorificarea peisajului cultural și al arhitecturii vernaculare, în paralel cu
sprijinirea comunității în a păstra vii tradițiile și stilul de viață, prin politici locale de crestere a
calității vieții.
Plaiuri
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zone funcționale

SITUAȚIA PROPUSĂ

Suprafață
% din
(ha)
intravilanul

Zone funcționale

Suprafață
% din
(ha)
intravilanul
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Plaiuri
SITUAȚIA EXISTENTĂ

SITUAȚIA PROPUSĂ
existent

propus

Zonă curți construcții
locuire individuală

4,4855

15,32 %

Căi de comunicație și
transport rutier

0,5775

1,97 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,0466

0,16 %

Zonă educație

0,7213

2,46 % Zonă educație

Zonă turism
Terenuri pentru
grădinărit / arabile

-

Zonă locuire individuală pe
parcelar tradițional rural

35,3766

95,04 %

Căi de comunicație și
transport rutier

0,8821

2,37 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,0466

0,13 %

0,7213

1,94 %

0,1974

0,53 %

- Zonă turism

2,9646

10,13 %

-

-

-

17,7406

60,61 %

-

-

-

Pășune

2,7350

9,34 %

-

-

-

TOTAL

29,2711

100,00 %

37,2240

100,00 %

Fânaț

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2019 și PUG în
vigoare (Ha)

7,9529

Tabel nr. 6. Bilanț teritorial general al satului Plaiuri
Localitatea Purcăreți
Aceasta este dezvoltată ca localitate cu gospodării răsfirate, neavând conturat un nucleu central.
Funcțiunea de locuire este repartizată neuniform în teritoriu, gospodăriile fiind specifice zonelor de
deal și munte, cu casă de locuit, anexe agricole și terenuri mari pentru activități agricole, dispuse de
jur împrejurul nucleului principal de construcții.
Localitatea s-a dezvoltat spontan de-a lungul Drumului Comunal 52, toate gospodăriile având acces
direct sau prin intermediul unor drumuri vicinale la DC52.
Punctul polarizator al localității este reprezentat de biserica și cămiul cultural, acestea fiind și
singurele obiective socio-culturale din localitate.
Propunerile de dezvoltare urbanistice ale acestui sat sunt de natură conservatoare, punându-se
accentul pe valorificarea peisajului cultural și a arhitecturii vernaculare, în paralel cu sprijinirea
comunității în a păstra vii tradițiile și stilul de viață, prin politici locale de creștere a calității
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vieții.Tabel nr. 7. Bilanț teritorial general al satului Purcăreți
Purcăreți
SITUAȚIA EXISTENTĂ
Zone funcționale

SITUAȚIA PROPUSĂ

% din
Suprafață
intravilanul
(ha)
existent

Zone funcționale

% din
Suprafață
intravilanul
(ha)
propus

Zonă locuire individuală
15,95 % pe parcelar tradițional
rural

Zonă curți construcții
locuire individuală

19,9895

Căi de comunicație și
transport rutier

3,0711

2,45 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,2923

0,23 %

Zonă educație

0,1219

Zonă culte

0,2138

144,4577

97,02 %

Căi de comunicație și
transport rutier

3,6635

2,46 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,4339

0,29 %

0,10 % Zonă educație

0,1219

0,08 %

0,17 % Zonă culte

0,2138

0,14 %

Terenuri pentru
grădinărit / arabile

19,4939

15,55 % -

-

-

Fânaț

77,6395

61,94 % -

-

-

Pășune

2,7068

2,16 % -

-

-

Livezi

1,8083

1,44 % -

-

-

TOTAL

125,3371

100,00 %

148,8908

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2019 și PUG în
vigoare (Ha)

100,00 %
23,5537

Localitatea Stungari
Localitatea Stungari se dezvoltă uniform de-a lungul DJ 704A și DC 170, de-o parte și de alta a Văii
Pianului, fiind caracterizată de o dezvoltare care este relativ nouă, concentrată în jurul centrului de
sat reprezentat de biserică, scoală și căminul cultual.
În ultimii ani s-a intensificat dezvoltarea gospodăriilor sezoniere / de vacanță spre Mănăstirea
Strungari, dar și pe văile afluente ale râului Pianului, conturându-se astfel acolo două trupuri de
intravilan unde găsim ca funcțiune dominantă, locuirea de vacanță și dotări turistice aferente.
Se propune amenajarea drumului principal de acces la aceste zone turistice, dar si definirea unui
regulament local de urbanism care să instituie un regim de construire controlat și durabil pentru
dezvoltarea turistică uniformă și sustenabilă a zonei.
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Tabel nr. 8. Bilanț teritorial general al satului Strungari
Strungari
SITUAȚIA EXISTENTĂ

SITUAȚIA PROPUSĂ

% din
Suprafață
intravilanul
(ha)
existent

Zone funcționale

Zone funcționale

% din
Suprafață
intravilanul
(ha)
propus

10,2847

Zonă locuire individuală
23,64 % pe parcelar tradițional
rural

28,7580

56,48 %

-

-

Zonă curți construcții
locuire individuală
specifică localităților de
munte

1,2505

2,46 %

Căi de comunicație și
transport rutier

4,5714

10,51 %

Căi de comunicație și
transport rutier

4,8177

9,46 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,0837

0,19 %

Zonă gospodărire
comunală, cimitire

0,0837

0,16 %

Zonă educație

0,2891

0,66 % Zonă educație

0,2891

0,57 %

Zonă culte

3,1347

7,20 % Zonă culte

3,1347

6,16 %

Zonă servicii, comerț

0,1831

0,42 % Zonă servicii, comerț

0,1831

0,36 %

7,4236

14,58 %

0,2776

0,55 %

Zonă curți construcții
locuire individuală

-

-

- Zonă turism

-

-

-

Terenuri pentru
grădinărit / arabile

Zonă verde pentru sportagrement

2,6647

6,12 % -

-

-

Fânaț

18,0776

41,54 % -

-

-

Viran

0,2564

0,59 % -

-

-

Livezi

0,1355

0,31 % -

-

-

Zonă verde adiacentă
cursurilor de apă

2,8748

Zonă verde amenajată
6,61 % adiacentă cursurilor de
apă

3,5254

6,92 %

Ape

0,9583

2,20 % Ape

1,1751

2,31 %

50,9185

100 %

TOTAL

43,5140

100,00 %

Diferență între suprafața teritoriului intravilan propus prin PUG 2019 și PUG în
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Strungari
SITUAȚIA EXISTENTĂ

SITUAȚIA PROPUSĂ

vigoare (Ha)

Caracteristici generale ale localităților
Localitățile aparținătoare comunei sunt grupate în mare în două tipuri de dezvoltări, având ca factori
principali de influență cadrul natural și ocupațiile comunităților din zonă.
Astfel, zonele de vale sunt populate cu așezări de tip compact, cu influențe arhitectural-urbanistice
săsești datorate colonizării cu populaţii germanice a Transilvaniei. Sistemul parcelar din aceste
localități este alcătuit din loturi lungi și înguste, ocupate cu construcții amplasate cu latura scurtă pe
limita de parcelă de la stradă. Acestea formează un front continuu la stradă, completat de zidurile
înalte care adăpostesc porţile de intrare în gospodării. Şi în această zonă întâlnim şura, situată la
mijlocul lotului, perpendicular pe acesta, fiind un element esenţial al gospodăriei.
În zonele de munte, arhitectura se transformă, adaptându-se mediului înconjurător, dar şi
ocupaţiilor specifice acestei zone (creşterea animalelor). Astfel, parcelele nu mai au o formă
regulată, iar construcţiile sunt împrăştiate pe culmile munţilor, având un set de caracteristici
deosebite care le oferă unicitate. Cele mai spectaculoase gospodării întâlnite aici sunt gospodăriile
cu “ocol întărit”. Acestea au forma unui patrulater, având în mijloc o curte interioară descoperită, în
jurul căreia se află casa de locuit şi anexele. Caracterul de “fortăreaţă” era necesar pentru
protejarea oamenilor şi a animalelor de factorii externi care i-ar fi putut ameninţa, mai ales în
sezonul rece.
Această diversitate a modurilor de ocupare a terenurilor a rezultat în urma multiplilor factori ce au
influenţat populaţia şi aşezările din zonă.
Localitățile de vale au apărut și s-au extentins liniar în zona văii râului Pianu, sistemul stradal al
acestora dezvoltându-se de-a lungul acestuia, și perpendicular pe el.
Caracterul ocupațional predominant agricol al populației din localitățile comunei a influențat de
asemenea dezvoltarea localităților, prin conturarea unor sisteme parcelare care cuprindeau terenuri
destinate culturii plantelor, creșterii și adăpostirii animalelor, și de asemenea terenuri generoase
ocupate de fânețe și pășuni (în zonele de munte), ce reprezentau resurse importante pentru
creșterea animalelor.
De-a lungul timpului, satele comunei și-au păstrat structura, chiar dacă s-au extins în teritoriu,
relieful specific zonei de vale, respectiv munte, fiind un factor determinant în generarea unei
densități mari a construcțiilor în localitățile de vale și a unei densități reduse în localitățile de munte.
Fondul construit general este alcătuit din construcții de locuințe pe care, de-a lungul timpului,
locuitorii au intervenit constant, cu lucrări de întreținere, extindere, reparații, sau chiar demolări și
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realizarea de construcții noi. În plus, o dată cu sporirea accesibilității în zonă și o dată cu apariția
materialelor de construcție noi, ieftine și de o mare diversitate, intervențiile pe construcțiile
existente au devenit din ce în ce mai frecvente și mai brutale, de multe ori eliminând complet
trăsăturile tradiționale ale arhitecturii locuințelor din zonă.
În localitățile din zona de vale, satele sunt bine conturate, compacte, și realizate pe un parcelar
regulat, alcătuit din loturi lungi și înguste, tipologie urbanistică specifică arealelor cu influență
săsească din Transilvania, unde această dezvoltare urbanistică și arhitecturală a fost impusă în
perioada colonizării cu populații germanice. De asemenea s-a impus înlocuirea vechilor locuințe și
gospodării din mediul rural, realizate pe structuri de lemn, vulnerabile la incendii, co noi construcții
realizate din zidărie, dispuse cu latura scurtă la stradă, care să formeze fronturi foarte compacte și
localități bine definite. Influența săsească a avut un impact major asupra evoluției urbanistic
arhitecturale a localităților de vale aparținând comunei Pianu.
Spațiile publice din localitățile de vale sunt mărginite de fronturi continue formate din case și porți,
ce conturează adevărate culoare de circulație prin localitate. Spațiile publice sunt deschise, largi și
bogate în zone verzi și arbori plantați de o parte și de alta a drumurilor. Un element deosebit
prezent în localitățile de vale îl constituie multiple pârâuri care traversează localitățile, fiind
direcționate fie prin largile rigole de scurgere de pe marginile drumurilor, fie, în unele localități,
chiar pe mijlocul drumurilor, realizate astfel încât șă permită acest fenomen. Astfel, elementul apei
joacă un rol esențial în dinamizarea spațiilor publice. Utilizarea pietrei pentru amenajarea
trotuarelor sau străzilor este practică, deoarece drenează apele pluviale, în plus, oferind circulațiilor
un caracter pitoresc și o textură naturală, care, juxtapusă cu zonele verzi și cu fronturile construite,
creează un peisaj rural spectaculos.
Nu același lucru se poate spune despre localitățile din zonele de deal și munte, unde procesul de
dezvoltare a localităților a fost unul spontan, în funcție de nevoile locuitorilor. Aici nu a pătruns
influența săsească, teritoriul fiind mai greu accesibil și populația fiind mai greu de controlat și
influențat. În plus, sistemul parcelar și arhitectura de aici a fost în principal influențată de activitățile
oamenilor și de nevoia de siguranță față de pericolele existente aici (animale sălbatice, fenomene
meteo mai amplificate etc.). În aceste areale nu se poate vorbi de o evoluție sau dezvoltare
urbanistică, parcelele fiind dezvoltate pe măsură ce nevoile o cereau, în mod neregulat, determinate
în principal de cadrul natural înconjurător. Aici, parcelarul s-a format și organizat în funcție de
nevoile locuitorilor, având ca factori principali de influență relieful, amplasarea față de cursurile de
apă, amplasarea față de drumuri și nu în ultimul rând ocupația predominant agricolă a locuitorilor
zonei, care a generat loturi ce aveau în componență zone pentru adăpostirea animalelor și de
asemenea teren pentru pășunat, fânețe și culturi agricole.
Trama stradală a localităților s-a dezvoltat, în zona de vale, în mare parte liniar, de-a lungul văii
Pianului, și paralel cu aceasta. În zona de munte, trama stradală s-a dezvoltat spontan, pe unde a
permis-o relieful, de-a lungul văilor râurilor sau pe culmile dealurilor. Accesibilitatea în satele care
nu sunt dispuse de-a lungul văii Pianului se face mai dificil, numeroase drumuri fiind practicabile
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doar cu mașini de teren și doar în condiții meteorologice favorabile.
Clasificarea localităților din aceeastă comună poate constituită din două tipuri de aşezări: așezări de
vale (situate adiacent Văii Pianu) și localități de deal/munte (situate pe versanții superiori și pe
culmile dealurilor și munților din comună). De asemenea mai există un mod de ocupare al
terenurilor specific, ce se regăsește în zona pășunilor alpine din zona Cărări, însă aici nu putem vorbi
de o localitate anume, structurile realizate aici având în principal folosință agricolă cu caracter
temporar.
Modul de ocupare al terenului
În zonele de vale predomină localitățile compacte, cu
influențe săsești, cu gospodării și construcții aliniate la
stradă, cu garduri de zidărie și porți în gard și cu șură
dispusă transversal la mijlocul parcelelor lungi și
înguste.
Este evident faptul că localitățile din zona de vale au
fost dezvoltate în mod oarecum controlat, spre
Localități din zona de vale
deosebire de cele de la deal / munte, care sunt apărute spontan.
Așezările din zonele de deal și de munte sunt
alcătuite din gospodării risipite, răspândite în
teritoriu, cuprinzând suprafețe de fânețe, pășuni,
livezi, terenuri cultivate.
Acest aspect risipit al așezărilor de munte a fost
determinat în principal de activitatea
predominant pastorală a locuitorilor. Imaginea
dată de aceste sate trebuie conservată,
întreținută,
reprezentând
un
element
Localități din zona de deal
caracteristic puternic, un element de peisaj
cultural care dă valoare peisagistică și culturală întregii zone studiate.
“Roirea” populaţiei către zonele de deal și munte a avut un caracter individual, nu comunitar, şi nu a
fost sincronizată temporal şi spaţial. Din acest motiv, gospodăriile - dezvoltate din adăposturile
sezoniere iniţiale construite în mijlocul defrişărilor individuale – sunt izolate, cu mari distanţe între
ele. Chiar dacă în prima jumătate a secolului XX aceste localități au fost amplificate şi transformate
în sate risipite pe platourile înalte, amplasarea gospodăriilor a rămas aerată, pe parcele ample,
caracteristice fiind, şi acum, învecinarea lor cu pădurea şi o anumită distanţare de drumul pietruit,
apărut mai târziu.
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Tipologii ale așezărilor umane
Clasificarea gospodăriilor din aceeastă comună poate constituită din trei tipuri de tipologii de
construire: pastorale (situate în zonele de păşunat montan), de fâneţe (de deal) şi agro-pastorale (de
vale), acestea din urmă fiind situate de-a lungul văii Pianului.
Localitățile principale (Pianu de Sus, Pianu de Jos) sunt ambele amplasate de-a lungul Văii Pianului,
având tipologia localităților agro-pastorale de vale, cu fond construit cu densitate mare și cu
influențe săsești.

Apariția multor sate din zonele de deal și munte a fost un rezultat al fenomenului de “roire” a
populației, fenomen care era generat de creșterea numărului membrilor unei familii până în
momentul în care gospodăria din satele de vale nu îi mai putea adăposti pe toți, efectul fiind
mutarea unor părți din aceste familii din vatra veche a satelor în alte zone unde acestea aveau
terenuri de cultivat/îngrijit, formând în timp, vetre noi de sate. Pentru a extinde suprafața
terenurilor destinate creșterii plantelor dar mai ales creșterii animalelor, s-a recurs la defrișarea
unor terenuri împădurite. Astfel, s-au defrișat în principal zonele cu pante mai reduse (platouri,
terase înalte), zonele abrupte sau pietroase rămânând împădurite.
Satele din vale (agro-pastorale) au o structură
organizată de-a lungul văilor, cu grupuri
compacte de gospodării, dispuse de-a lungul
drumurilor principale, cu fațada la stradă și cu
tipologii de arhitectură tradițională și ocuparea
terenurilor cu influențe săsești. Astfel,
gospodăria este în cele mai multe cazuri
separată de domeniul public (stradă) prin garduri
de zidărie înalte, construcția de locuit este
amplasată cu latura lungă perpendicular pe
stradă, iar construcția ce adăpostește șura este amplasată transversal pe parcelă, separând
gospodăria propriu-zisă de terenurile cultivate ale aceleiași familii. Sistemul de circulații este unul
relativ regulat, cu o stradă principală care urmărește în general valea de râu din localitate, și alte
străzi secundare paralele cu aceasta, și segmente de străzi transversale care unesc circulațiile
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dispuse paralel cu valea râului. În zonele periferice ale localităților, gospodăriile, mai ales cele
realizate în ultimii ani, nu mai respectă în totalitate tipologia specifică arhitectural-urbanistică.
Trebuie menționat că localitatea Strungari (considerată localitate de vale) nu se încadrează unei
anumite tipologii specifice, având un amalgam de caracteristici nespecifice unei anumite tipologii
(parcelar specific satelor de vale, ocuparea parcelelor neomogenă și fără o tipologie aparte, și o
arhitectură generică, fără influențe săsești).

Satele de deal / munte sunt dispuse în general
dispersat, la altitudini mai mari, având un
caracter risipit. Aici, distanțele dintre gospodării
capătă amploare, fiecare gospodărie fiind
înconjurată de vaste terenuri folosite pentru
culturi agricole și creșterea animalelor. Acest
caracter al așezărilor din deal a fost definit în
principal de geografia regiunii și de ocupațiile
predominant agricole ale locuitorilor. Creșterea
animalelor a fost unul din principalii factori care
au determinat conturarea în zonele de deal a unor gospodării înconjurate de terenuri împrejmuite,
de mari dimensiuni, ocupate cu fânețe și pășuni.

Așezările sezoniere de munte (pastorale)
Concentrarea gospodăriilor pastorale sezoniere
în anumite zone a reprezentat o parte din modul
de organizare socială a comunităților din zonă,
fiind determinată de stilul de viață al acestora. În
numeroase cazuri, așezările sezoniere au
reprezentat nucleul unor noi vetre de așezări
permanente.
Această tipologie de ocupare a terenurilor muntoase a fost determinată de economia agro-pastorală,
predominantă în ceea ce privește ocupația locuitorilor zonei. În satele din văi, terenurile pentru
creșterea animalelor și agricultură erau limitate, de aceea, comunitățile au fost nevoite să
exploateze tot ce puteau și din zonele de deal și munte, unde existau (sau puteau fi create prin
defrișări) vaste terenuri ocupate cu pășuni și fânețe.
Problema exploatării acestor terenuri era însă reprezentată de distanțele mari dintre ele și vatra
satelor, și de asemenea, de lipsa unor drumuri care să permită transportul fânului în satele din vale.
De aceea, singura soluție era ca oamenii să se mute pe perioada verii și/sau iernii în zonele
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respective, pentru a putea avea grijă de animale. Acest lucru a generat apariția aici a unor
construcții pentru locuire sezonieră, și a altor anexe pentru adăpostul animalelor, depozitarea
fânului și lemnului, și, în perioada de vară, chiar și a unor mici grădini cultivate.
Și în prezent zona pășunilor alpine de pe teritoriul comunei este folosită în acest mod, existând
numeroase platouri cu un peisaj spectaculos și astfel de gospodării sezoniere împrăștiate în teritoriu.

3. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ȘI ALE EVOLUȚIEI SALE PROBABILE ÎN
SITUAȚIA NEIMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI PROPUS
3.1. Zone cu riscuri naturale
3.1.1. Aspecte generale
Riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în
limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi şi
ninsori abundente, variaţii de temperatură - îngheţ, secetă, caniculă - furtuni şi fenomene
distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren. În acest
context, activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscurile naturale a fost şi
rămâne o necesitate, concretizându-se în iniţiative conjugate de reducere a vulnerabilităţii societăţii
la nivel mondial (International Strategy for Disaster Reduction - ISDR), european (Directiva privind
inundaţiile), regional (acorduri bilaterale, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, etc.) şi
naţional (strategia privind inundaţiile, programul de reducere al riscului seismic etc).
Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauză depăşirea
măsurilor de siguranţă impuse prin reglementări, ca urmare a unor acţiuni umane voluntare sau
involuntare, defecţiunilor componentelor sistemelor tehnice, eşecului sistemelor de protecţie, etc.
3.1.2. Cutremurele
Nivelul de seismicitate pentru cea mai mare parte a lanțului muntos carpatic din jumătatea vestică a
României este moderat, cu cutremure produse în general la adâncimi mici. Cele mai puternice
dintre aceste cutremure puțin adânci se situează în domeniul de magnitudine de 6,0-6,5. Regiunea
Vrancea reprezintă sursa a mai mult de două treimi din activitatea seismică de mare intensitate care
afectează România.
În conformitate cu prevederile Normativului P 100-1din 2013, din punct de vedere seismic
perimetrul PUG se încadrează în zona cu valori: ag = 0.10 g si Tc=0.7 sec, în zona F (grad 6) de
protecţie seismică. Potrivit “Analizei condiţiilor seismotectonice ale judeţului Alba” din 2016,
teritoriul care face obiectul studiului de faţă nu este o zonă cu activitate seismică.
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3.1.3. Adâncimea de îngheț
Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheț în zona comunei se situează între cotele -0.9 si -1.1 m,
măsurată de la nivelul terenului sistematizat, excepție făcând zonele situate la altitudini de peste
1000 de metri, zone în care adâncimea de îngheţ se stabileşte pe baza observaţiilor locale. Toate
adâncimile de fundare trebuie să depaşească aceasta cotă, deoarece, datorită fenomenului de
îngheţ – dezgheţ, terenul se degradează, micşorandu-şi considerabil capacitatea portantă.
Condiții de fundare
Este recomandată utilizarea următorelor date privind presiunea convențională ce trebuie utilizată în
calcule, funcție de condițiile caracteristice ale stratului de fundare:

 Strat de fundare: fragmente angulare de roci cristaline în matrice Presiune convenţională:
Pconv. = 285 Kpa;

 Strat de fundare: nisipuri argiloase Presiune convenţională : Pconv. = 290 Kpa;
 Strat de fundare: argile nisipoase Presiune convenţională : Pconv. = 290 Kpa.
Proiectarea construcţiilor se face si în funcţie de clasificarea pe zone seismice, această activitate
fiind controlată si de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba. Pe teritoriul judeţului Alba, implicit
comuna Pianu, nu au fost înregistrate activităţi seismice care să afecteze construcţiile.
3.1.4. Alunecări de teren
Perimetrul comunei nu prezintă restricţii importante din punct de vedere al construibilităţii.
Terenurile (atât intravilane cât şi extravilane) sunt stabile, în zonă nu s-au înregistrat alunecări de
teren sau prăbuşiri care să afecteze perimetrul construibil.
Conform PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, în tabelul cu unități administrativ-teritoriale
afectate de alunecări de teren se specifică faptul că localitatea Pianu are un risc scăzut-mediu de
producere a alunecărilor de teren.
Conform PATJ Alba, în comuna Pianu s-au identificat ca fiind afectate de alunecări de teren - cca 15
ha în următoarele zone: în localitatea Pianu de Jos, Dealul de Jos, versant vest, Dealul Pianului
versant nordic. Pentru combaterea lor se recomandă evitarea de excavaţii la baza versanţilor,
corectări de pantă ale versanţilor, împăduriri.
3.1.5. Inundații
Conform PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, în tabelul cu unități administrativ-teritoriale
afectate de inundații se specifică faptul că UAT Pianu este afectată de inundații pe cursuri de apă și
pe torenți.
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Conform PATJ Alba, în comuna Pianu s-au identificat ca fiind afectate de inundații circa 3 ha, pe
Valea Pianului, în aval de Pianu de Jos. Pentru combaterea lor se recomandă lucrări de apărare a
malurilor și îndiguiri. Inventarierea construcţiilor si a obiectivelor realizate în zone inundabile pe raza
comunei Pianu, în conformitate cu „Planul de analiză și acoperire a riscurilor” realizat de către
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba, 2011, pe teritoriul comunei Pianu s-au
identificat urmatoarele zone cu risc de inundatii: UAT Pianu, inundații din revărsări (pe pârâul Pianu),
inundații din scurgeri de pe versanți (Valea Hotarului, V. Mireniu, V. Leii, V. Lisca, V. Pienel, V. De
Sebeș, V. Măcui)
Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii și a
Raportului - Evaluarea preliminară a riscului la inundaţii, printre zonele cu risc potenţial semnificativ
la inundaţii identificate în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş nu se regăsește Râul Pianu
pe tronsonul de albie care traversează UAT Pianu.
3.1.6. Fenomene meteorologice extreme – furtuni, tornade
Conform evidențelor statistice la nivelul județuluI Alba, comuna Pianu este exclusă de pe lista
zonelor afectate frecvent de fenomene meteorologice extreme.
3.2. Probleme de mediu
3.2.1. Cadru natural
Cadrul natural pe suprafața comunei nu generează disfuncționalități sau probleme de mediu majore,
în afară de cele menționate la capitolul 4.1.7. Riscuri naturale.
3.2.2. Resurse naturale ale solului și subsolului
Comuna este bogată în variate resurse, de la cele ale subsolului (aur, argint, plumb, argilă, piatră de
construcţii, pietrişuri, nisipuri) la cele ale solului (terenuri agricole - arabil, pășuni, fânețe), și la
resurse de mediu și patrimoniu natural (relief variat, rețea hidrografică bogată, biodiversitate,
suprafețe importante de păduri, peisaje montane deosebite).
Resursele subsolului
De pe teritoriul comunei Pianu s-a exploatat aurul aluvionar, începând cu secolul XI (exploatată după
vechea tehnologie a dacilor și romanilor). Prima mențiune despre spălarea aurului din acea
perioadă datează de la 1485, când spălătorii de aur se adresează celor Șapte Scaune (ca for de
judecata), plângându-se că orașul Sebeș le-ar fi răpit pe nedrept venitul rezultat din spălatul aurului,
acesta revenind bisericii săsești din Pianu de Jos.
Potrivit statisticilor oficiale, la începutul secolului al XIX-lea existau 277 spălători de aur. De obicei un
spălător de aur putea colecta pe an 277-396 grame de aur.
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În prezent aceasta resursă nu se mai exploatează.
Diversitatea rocilor prezente pe teritoriul comunei a permis utilizarea acestora încă din cele mai
vechi timpuri ca materiale de construcţie; pietrişurile şi nisipurile prezente în lunca râului au
constituit încă din vechime materiale de bază în construcţia locuinţelor şi a anexelor gospodăreşti.
Resursele solului
Aproape 50% din teritoriul Comunei Pianu este reprezentat de terenuri agricole (din care ~40% sunt
terenuri arabile, iar ~60% terenuri ocupate cu pășuni și fânețe).
Comuna deţine totodată mari suprafețe de păduri (~45% din suprafața comunei).
Suprafaţa forestieră de pe teritoriul comunei este una foarte mare, însă aceasta este exploatată
dezorganizat, fără studii de impact și de multe ori fără autorizații.
Exploatările forestiere trebuie să nu se facă haotic, nerespectând prevederile legale, efectul lor
materializându-se asupra stabilităţii terenului (prin apariţia eroziunii, formarea de torenţi, alunecări
de maluri, amplificarea viiturilor, scăderea ratei de realimentare a straturilor acvifere etc). Astfel,
conservarea şi dezvoltarea patrimoniului silvic constituie o problemă majoră, mai ales in contextul
schimbărilor climatice.
Resursele de mediu
Comuna Pianu prezintă o structură echilibrată a teritoriului, cuprinzând o varietate de forme de
relief, de la lunci fertile la zona de deal şi munte cu păşuni şi fâneţe; de asemenea deține o reţea
hidrografică bogată, rezervaţii naturale cu importante resurse de biodiversitate, o suprafață
importantă de păduri. Peisajele montane spectaculoase și biodiversitatea deosebită a regiunii,
gestionate adecvat, reprezintă de asemenea resurse importante pentru dezvoltarea durabilă a
comunei Pianu în relaţie cu unităţile administrative învecinate.
Alte resurse naturale
Pot fi considerate ca resurse și produsele de tipul fructelor de pădure, ciupercilor sau altor produse
din categoria acestora ce pot fi valorificate pe piață într-un mod controlat.
3.2.3. Riscuri naturale
Aceste probleme de mediu relaționate cu riscurile naturale au fost prezentate în capitolul 4.1.7.
Riscuri naturale.
3.2.4. Monumente ale naturii şi istorice
3.2.4.1. Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale
Pe teritoriul comunei nu există nici o rezervație a biosferei și nici un parc național sau natural.
Pentru o mare parte din situl Natura 2000 ROSCI0085 “Frumoasa” este în curs de pregătire
documentația științifică în vederea declarării Parcului Natural Frumoasa.
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3.2.4.2. Rezervaţii şi monumente ale naturii
Rezervația Naturală Oul Arșiței
Nr.A.38 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.20/1995
Categoria si importanţa rezervaţiei: Geologică, constituită dintr-un fragment de şisturi cristaline cu
lungimea de 2,20 m şi înălţimea de 1,80 m, care s-a desprins din timpuri imemorabile din
apropierea vârfului Dealul Arşiţei (1230 m) şi s-a oprit la baza versantului estic, în apropierea
Pârâului Recii, afluent al Văii Pianului. In urma rostogolirii, fragmentul a luat aspectul unui ou uriaş,
reprezentând o curiozitate a munţilor cristalini în general şi a Carpaţilor Meridionali în special.
Situaţia administrativă: Comuna Pianu, satul Strungari.
Forma de proprietate şi modul de folosinţă a terenului: De stat, aflată în administraţia Romsilva
(Ocolul Silvic), în cea mai mare parte pădure şi stâncărie.
Poziţia geografică: In partea de nord-est a Munţilor Şureanului, pe cursul mijlociu al Pârâului Recea,
la circa 25 m de albia râului. Alt. 957 m.
Căi de acces: Pe drumul forestier paralel cu Pârâul Pianului şi apoi cu Pârâul Recii, până la confluenţa
cu un pârâu scurt ce coboară dinspre est, din Dealul Crucii (1206 m), la 16 km sud de centrul
comunei Pianu de Sus.
Suprafaţa: 0,5 ha, la care se adaugă l ha zona tampon, ce cuprinde versantul abrupt din imediata
vecinătate pe o lungime de 100 m şi o lăţime de 100 m.
Anul înfiinţării și documentul de constituire: 1969, Decizia Consiliului Judeţean Popular Alba Nr. 175.
Pericolele care ameninţă rezervaţia: Alterarea şisturilor cristaline în urma procesului de îngheţdezgheţ şi eroziunea puternică a substratului datorită ploilor torenţiale. La rândul lor, unii tineri
temerari încearcă să se urce pe mica platformă o "oului", dar, deşi aceştia sunt puţini, ar putea
periclita echilibrul fragil al acestei stânci interesante.
Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: Oul Arşiţei de la Recea împreună cu
rezervaţiile naturale Stânca Grunzii, Pintenii din Coasta Jinei, Masa Jidovului, Tinoavele din Luncile
Prigoanei, Iezerul Şureanu şi Iezerele Cindrelului constituie obiective turistice importante, situate în
bazinul mijlociu şi superior al râului Sebeş, putând fi incluse într-un interesant traseu turistic pe
Valea Sebeşului.
3.2.4.3. Situri Natura 2000
ROSCI0085 – “Frumoasa” - 137.359 ha (~ 135 ha se suprapun cu teritoriul comunei Pianu)
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Situl propus este compus din trei masive montane (Cindrel, Lotru și Șureanu) ce fac parte din grupa
munților Parâng. Aceste entități muntoase sunt despărțite de râurile Sadu, Frumoasa și Sebeș.
Forma întregului relief este rotunjită ca urmare a sculpturii într-o alcătuire geologică uniformă din
șisturi cristaline. Situl prezintă un relief glaciar bine păstrat, Iezerul Mare, Iezerul Mic și Iezerul
Șureanu fiind cele mai reprezentative circuri glaciare din zonă.
Situl propus constituie una dintre cele mai importante regiuni pastorale din Carpații românești,
această activitate tradițională fiind practicată din cele mai vechi timpuri fără a se aduce prejudicii
semnificative patrimoniului natural.
În această arie au fost identificate 10 tipuri de habitate de interes comunitar ce acoperă peste 80%
din suprafața totală, din care cele mai reprezentative sunt pădurile de molid perialpine,
jnepenișurile și pășunile alpine și subalpine. O parte din păduri sunt virgine sau cvasivirgine, acestea
polarizând o mare diversitate biologică terestră, constituind o avuție națională inestimabilă. Multe
dintre pădurile existente, pure sau în amestec, au vârste medii de peste 120 și chiar 160 de ani, fiind
excelente habitate pentru populații viabile de urs, lup și râs. Pentru o mare parte din situl propus
este în curs de pregătire documentația științifică în vederea declarării Parcului Natural Frumoasa.
ROSPA0043 – “Frumoasa” - 130.890 ha (~ 135 ha se suprapun cu teritoriul comunei Pianu)
Situl adăpostește efective importante ale speciilor: Tetrao urogallus, Bonasa bonasia, Dryocopus
martius, Dendrocopos leucotos, Picoides tridactylus, Strix uralensis, Aegolius funereus, Glaucidium
passerinum, Ficedula parva și Ficedula albicollis. În localitatea Pianu, în zona care se suprapune
peste aria protejată ROSCI0085 Frumoasa, s-au identificat următoarele tipuri de habitate:

 6520 - Fânețe montane;
 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum;
 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea).
3.2.5. Zone de recreere
Teritoriul comunei Pianu prezintă un potențial ridicat pentru sprijinire a activităților de recreere,
odihnă, agrement, datorită peisajului și reliefului variat, a apropierii față de căi de comunicație
importante la nivel național, a proximității față de traseul turistic Transalpina.
În prezent, principalul obiectiv care se încadrează în această categorie de zonă de recreere este
reprezentat de Clubul de Golf “Paul Tomiță” realizat pe teren natural, și care este printre puținele
cluburi de golf din România, fiind un reper pentru comună, pentru județul Alba și chiar un reper la
nivel național.
De asemenea, apropierea comunei față de municipiile Alba Iulia și Sebeș, municipii cu un importat
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patrimoniu istoric ce generează anual un mare flux de turiști în zonă și județ, reprezintă o mare
oportunitate pentru comuna Pianu, care poate oferi suport pentru diversificarea și prelungirea
sejururilor turistice din județ. În plus, proximitatea față de punctul de început al traseului
Transalpina din Sebeș reprezintă un element forte în potențiala dezvoltare a comunei ca areal de
turism, recreere, agrement.
Pe teritoriul comunei nu există momentan alte obiective special amenajate cu destinație de odihnă,
agrement sau recreere, în afară de Clubul de Golf și amenajările din cadrul unităților private de
dotări turistice prezente aici.
În schimb comuna are un cadru natural foarte valoros și variat, care poate reprezenta suportul
pentru numeroase activități de recreere în aer liber (trasee de trekking, hiking și plimbări în natură,
mountain bike, picnic, camping etc.). Însă în prezent nu există infrastructură, nici măcar la un nivel
minimalist, pentru a suporta desfășurarea unor astfel de activități în condiții de siguranță.
3.2.6. Obiective industriale şi zone periculoase
Pe teritoriul administrativ al comunei Pianu nu există unităţi economice sau productive potenţial
periculoase prin efectele lor asupra mediului sau populaţiei.
3.2.7. Depozite de deșeuri menajere și industriale
Pe teritoriul administrativ al comunei Pianu nu există depozite de deșeuri menajere sau industriale
periculoase prin efectele lor asupra mediului sau populaţiei.
3.2.8. Disfuncţionalităţi privind zonarea utilizării teritoriului pe folosinţe
Pe teritoriul comunei nu există incompatibilități funcționale cu impact major care să provoace
disconfort locuitorilor sau alăturări de folosințe ale terenurilor care să genereze o funcționare
deficitară sau conflicte.
3.2.9. Identificarea surselor de poluare, din care cele cu un pericol major pentru populaţie,
vegetație şi animale
Pe teritoriul comunei nu exită surse de poluare industrială, biologică sau de alt tip, directă, indirectă
sau punctuală, care să genereze pericol. Una dintre cele mai periculoase surse de poluare din
mediul rural o reprezintă deversarea apelor uzate direct în albiile râurilor de pe teritoriul comunei.
Aceasta afectează atât solul cât și apa, având efecte negative și asupra pupulației, fie în mod direct
sau indirect. Ca prioritate de intervenție, principalul obiectiv al administrației ar trebui să fie acela
de a realiza infrastructura pentru colectarea apelor uzate accesibile pentru toți locuitorii, și de a
racorda toate construcțiile, gospodăriile și unitățile productive la această infrastructură. Acolo
unde relieful împiedică realizarea de infrastructură în sistem centralizat, este necesară
monitorizarea de către administrație a construcțiilor fără posibilitate de a se racorda la sistemul
public de canalizare, și trebuie implementat un program de dotare a acestor construcții, gospodării
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și unități cu sisteme individuale de colectare/epurare, prin cofinanțări sau ajutor din diverse surse
de finanțare.
Pe lângă aceasta, un factor poluant cu impact semnificativ, atât al apei, aerului și solului, constă în
depozitele de gunoi de grajd improvizate, realizate direct pe sol, din care se infiltrează substanțe
polualte în sol, apă, acestea fiind eliberate și în aer. Pentru diminuarea acestui tip de poluare este
nevoie de realizarea unei campanii de informare și educare a populației în ceea ce privește tipurile
de poluare, și impunerea de către administrația locală ca cei care depozitează astfel de deșeuri să le
realizeze în condiții conforme cu normele și legislația de protecția mediului.
De asemenea, o sursă considerabilă de poluare o reprezintă sporirea traficului auto în zonă, prin
creșterea numărului de utilizatori localnici de autovehicule și de asemenea prin sporirea numărului
de autovehicule care traversează comuna. Ca măsură de diminuare a acestui tip de poluare, trebuie
considerată plantarea de aliniamente de copaci de-a lungul străzilor din intravilan (acolo unde
spațiul o permite), care să preia din noxele și praful generat de circulația autovehiculelor, și de
asemenea amenajarea domeniului public și eliminarea zonelor neasfaltate din profilele stradale.
3.2.10. Calitatea factorilor de mediu
3.2.10.1. Calitatea aerului
Cea mai apropiată stație de monitorizare a calității aerului din zona localității Pianu este stația AB2
din localitatea Sebeș, ca parte integrantă a Rețelei Naționale de Monitorizare a Calității Aerului
(R.N.M.C.A).
Din datele statistice prezentate în raportul privind starea mediului în județul Alba, în anul 2015 se
constată faptul că nu s-au înregistrat depăşiri ale valorilor limită/valorilor țintă prevăzute în Legea nr.
104/2011 privind calitatea aerului înconjurător pentru poluanţii: SO2, CO, NO2, benzen, metale
grele (Pb, Cd, Ni) - monitorizaţi în reţeaua locală de monitorizare a calităţii aerului din judeţul Alba.
Din datele prezentate în acest studiu se poate constata că în perioada de toamnă-iarnă valorile
monoxidului de carbon sunt mai ridicate, datorită acumulărilor de CO determinate de influenţa
încălzirii rezidenţiale şi a condiţiilor meteorologice specifice acestei perioade, fără a depăşi valoarea
limită.
În ceea ce privește emisiile de formaldehidă, din datele prezentate în acest raport rezultă faptul că
în anul 2015 nu au fost înregistrate depăşiri ale Concentraţiei Maxime Admisibile pentru indicatorul
formaldehidă, conform STAS 12574/87 – Aer din zonele protejate. Concentraţia maximă înregistrată
în anul 2015, la staţia AB-2 Sebeş a fost de 0,011 mg/mc în data de 19 ianuarie.
Tot în acest raport de precizează faptul că, în intervalul 2008-2015, tendinţa generală a mediilor
anuale este descrescătoare la majoritatea poluanţilor, la toate tipurile de staţii, situându-se sub
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valorile limită/valorile ţintă anuale corespunzătoare pentru poluanţii care au prevăzute astfel de
valori
Se poate astfel aprecia starea de calitate a aerului în localitatea Pianu ca fiind bună.
Sursele principale de poluanţi atmosferici sunt cele specifice perimetrelor localităţilor, şi anume:

 Surse de poluare a aerului generate de arderea combustibililor solizi (lemne, deşeuri
lemnoase, deşeuri agricole) în sisteme casnice de încălzire şi de preparare a hranei, în cele
mai multe dintre localităţi. Poluanţii principali asociaţi acestor surse sunt reprezentaţi de:
oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), oxizi de sulf (SO2, SO3), particule,
compuşi organici volatili şi condensabili (inclusiv hidrocarburi aromatice policiclice substanţe cu potenţial cancerigen);

 Surse de poluare a aerului generate de creșterea păsărilor și animalelor: metan (CH4)
generat de fermentația enterică și de descompunerea dejecțiilor, amoniac (NH3) rezultat din
descompunerea dejecțiilor;

 Culturi vegetale sezoniere și perene: compuși organici volatili nonmetanici, protoxid de azot,
particule de proveniență naturală (particule minerale și vegetale), amoniac (NH3) în cazul
utilizării îngrășămintelor chimice, componenți chimici generați de utilizarea pesticidelor,
poluanți generați de utilizarea mașinilor agricole (NOx, N2O, CH4, compuși organici volatili
nonmetanici, CO, CO2, SO2, particule încărcate cu Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn, HAP);

 Surse staționare reprezentate de motoare cu ardere internă (pompe, generatoare etc.): NO,
NO2, N2O, CO, CO2, SO2, particule încărcate cu metale grele, compuși organici volatili și
condensabili (incluzând HAP și alți componenți potențial cancerigeni);

 Traficul rutier: oxizi de azot (NO, NO2, N2O), oxizi de carbon (CO, CO2), SO2, CH4, compuși
organici volatili nonmetanici, particule încărcate cu metale grele (Pb, Cd, Cu, Cr, Ni, Se, Zn);

 Unitățile industriale: poluanți specifici arderii combustibililor, particule, compuși organici
volatili nonmetalici;

 Poluare cu praf, rezultat din circulația autovehiculelor în cadrul rețelei de drumuri din
comună. Cauza principală a poluării cu praf o reprezintă amenajarea deficitară a sistemului
de drumuri. Astfel, drumurile asfaltate au acostamente neamenajate care sunt generatoare
de praf, iar circulația pe drumurile neasfaltate generează poluare cu praf în mod constant.
Alte surse de poluare cu praf sunt reprezentate de terenurile degradate în combinație cu
circulația aerului și de asemenea șantierele în desfășurare.
Dependența din ce în ce mai accentuată față de autovehicule a localnicilor și turiștilor ridică mari
probleme în ceea ce privește prevenirea poluării aerului.
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3.2.10.2. Calitatea apei
Calitatea apelor de suprafață
În conformitate cu Sinteza privind calitatea apelor din bazinul hidrografic Mureş - 2015,
caracterizarea calităţii apelor în anul 2015 s-a efectuat pe corpuri de apă, ţinând cont de limitele
atribuite pentru indicatorii de calitate, pentru fiecare tip de apă.
Pentru Corpurile de apă naturale (râuri şi lacuri naturale) s-a determinat starea ecologică (5 clase de
calitate) respectiv starea chimică (2 clase de calitate).
Localitatea Pianu este situată în corpul de apă PIANUL (MARDILE) si GHENEA avand codul
RW4.1.104_B1, tipologia RO01a. Conform planului de management al bazinului hidrografic Mureș,
acest corp de apa are un potențial ecologic bun, o stare chimică bună, și este situat într-o zonă
sensibilă la nutrienți.
Calitatea apelor subterane
În spaţiul hidrografic Mureş, au fost identificate un număr de 25 de corpuri de apă subterană din
care 2 corpuri sunt transfrontaliere, s-au monitorizat din punct de vedere calitativ 22 corpuri (67 de
foraje şi 13 izvoare).
Localitatea Pianu nu este situată într-un corp de apă subterană monitorizat. Putem aprecia calitatea
apelor subterane în localitatea Pianu ca fiind bună.
3.2.10.3. Calitatea solului
Pe raza comunei Pianu nu au fost declarate situri contaminate.
Calitatea solurilor în comuna Pianu poate fi apreciată ca fiind bună, conform studiului de mediu. În
general idea de calitate a solului variază în funcţie de modul de abordare care poartă amprenta
gradului de instruire şi calificare a celor implicați, astfel:

 Pentru agricultori calitatea se referă în special la productivitate, exploatare, profit, grad de
conservare a fertilităţii;

 Pentru silvicultori, calitatea include suport, biodiversitate, capacitate de rezistenţă;
 Pentru naturalişti sau geografi calitatea solului înseamnă în primul rând capacitatea lui de a
se integra armonios în peisajul geografic;

 Pentru cei care se ocupă cu probleme de mediu, calitatea solului integrează o serie de de
caracteristici cum ar fi capacitatea de a-şi îndeplini funcţiile în cadrul ecosistemului sau
geosistemului, potenţial în menţinerea biodiversităţii precum şi a calităţii apei, aerului, ciclul
nutrienţilor.
Eroziunea solului ocupă detaşat primul loc în ceea ce priveşte degradarea pământurilor datorită
păşunatului intensiv, prin exploatările neraţionale ale fondului forestier şi funciar (pentru mărirea
suprafeţelor arabile şi a păşunilor), dar şi a aplicării unui sistem tehnologic total necorespunzator în
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special pe terenurile aparţinând gospodăriilor mici şi mijlocii.
Arăturile pe pante, executate perpendicular pe curbele de nivel, duc la degradarea solurilor,
diminuarea potenţialului de producţie şi schimbarea mediului exterior prin ravenare în urma unor
ploi abundente ce pot determina scoaterea din zona agricolului şi trecerea lor la terenuri
neproductive, cu efecte negative asupra viitorului agricol al zonei respective.
Solul, în ansamblul său, se află sub o presiune crescândă, de aceea și calitatea acestuia se află într-o
continuă scădere. Comisia Europeană (2002), în rapoartele publicate, a recunoscut existența unui
proces de degradare a cuverturii de soluri în Europa, ca o problemă gravă, care s-a datorat
activităților umane, cum sunt practicile agricole inadecvate, extinderea așezărilor urbane și
industriale, activitățile industriale, construcțiile și turismul. Degradarea caracteristicilor solului
datorată impactului antropic a schimbat capacitățile funcționale ale acestuia. Tehnologiile agricole și
practicile curente pot afecta semnificativ calitatea solului prin schimbarea proprietăților fizice,
chimice și biologice.
3.3. Evoluții probabile în situația neimplementării P.U.G.
Analiza evoluției mediului în cazul neimplementării prevederilor planului (ALTERNATIVA ZERO),
reprezintă echivalentul situației actuale și a evoluției acesteia în absența oricăror măsuri și acțiuni.
În cazul neimplementării planului se vor pierde oportunitățile propuse prin acest PUG, care pe
termen lung vor duce la o îmbunătățire a calității mediului în localitate, acestea fiind prezentate
sintetic, ținând cont de factorii de mediu, în cele ce urmează:
Aerul
Pierderea oportunităților de reducere a poluării aerului în localitatea Pianu, și în zonele limitrofe,
datorită nerealizarii următoarelor obiective propuse prin PUG:

 Încetarea activităților generatoare de praf în perioade de vânt puternic;
 Impunerea unor limitări de viteză a vehiculelor de tonaj mare;
 Se va impune constructorului stropirea drumurilor de acces în incinta șantierelor pentru
evitarea ridicării prafului în timpul perioadei de decopertare și construcție;

 Se va face curățarea zilnică a căilor de acces din vecinătatea șantierelor – îndepărtarea
nisipului, a pământului, pentru prevenirea ridicării prafului;

 Mijloacele de transport pentru materiale vor fi prevăzute cu prelată pentru evitarea
împrăștierii de particule cu ajutorul vântului;

 Încurajarea formelor de transport alternativ, nepoluante (biciclete, role etc), prin asigurarea
infrastructurii necesare acestora;

 Adoptarea unor soluții alternative în vederea obținerii energiei termice și electrice necesare;
 Plantarea de perdele forestiere în jurul obiectivelor industriale;
 Sprijinirea în continuare a creșterii eficienței energetice a clădirilor publice și private.
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Apa
Pierderea oportunităților de reducere a poluării apei de suprafață și subterană, datorită nerealizării
urmatoarelor obiective propuse prin PUG:

 Proiectarea și execuția rețelelor de alimentare cu apă și canalizare și a stațiilor de epurare a
apelor uzate, ținându-se cont de numărul total de locuitori echivalenți prognozat în zonă
precum și a eventualelor extinderi viitoare;

 Prevenirea evacuării accidentale de substanțe periculoase (produse petroliere, ape menajere)
în apa subterană sau de suprafață;

 Manipularea materialelor de construcție sau a altor substanțe utilizate se va realiza astfel
încât să se evite dizolvarea și antrenarea lor de către apele de precipitații;

 Management adecvat al deșeurilor de construcție, spații de depozitare temporară în
conformitate cu reglementările în vigoare, eliminarea/ valorificarea deșeurilor prin firme
specializate și autorizate, evitarea stocării deșeurilor de construcție pe amplasament pe
perioade lungi de timp;

 Utilajele folosite la lucrările de construcție să fie în stare tehnică corespunzătoare pentru
evitarea producerii de scurgeri de carburanți și lubrifianți;

 Nu se vor spăla utilaje în cursurile de apă din zonă;
 La execuția lucrărilor de săpături se va evita efectuarea de lucrări pe timp ploios, astfel încât
să fie evitat la maxim transportul eventualelor pierderi accidentale de produse petroliere în
aval atunci când frontul de lucru se situează în zona cursurilor de apă;

 Evitarea depozitărilor temporare de pământ sau material excavat în zone cu risc crescut de a
fi transportate de scurgerile torențiale;

 Interzicerea staționării și reparațiilor utilajelor în imediata vecinatate a cursurilor de apă și a
izvoarelor a utilajelor pe perioadele în care acestea nu desfășoară vreo activitate;

 Verificarea periodică și întreținerea în stare bună de funcționare a instalațiilor de colectare a
apelor uzate din zonă pentru a se evita propagarea poluării înspre sol și ape subterane;

 Monitorizarea periodică a apelor uzate menajere și industriale evacuate în cursurile de apă;
 Amenajarea terenului și a drumurilor din zonă se va face astfel încât să permită evacuarea
rapidă a apelor din precipitații;

 Trecerea apelor pluviale care spală parcările unor obiective publice și industriale care se vor
dezvolta în zonă, printr-un separatoar de hidrocarburi înainte de deversarea acestora în
rețeaua de canalizare sau în emisar;

 Verificarea periodică și întreținerea în stare bună de funcționare a stațiilor de epurare a
apelor uzate menajere și industriale;

 Toate sursele de apă existente trebuie protejate împotriva poluării și alterării calității apei
brute;

 Conectarea obligatorie a locuitorilor la rețeaua de canalizare centralizată, iar acolo unde
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acest lucru nu este posibil, instituirea obligației construirii de bazine betonate vidanjabile;
Solul
Pierderea oportunităților de reducere a poluării solului în localitatea Pianu, și în zonele limitrofe,
datorită nerealizării următoarelor obiective propuse prin PUG:

 Lucrările de construcție care se vor desfășura în zonă nu trebuie să demareze înaintea
asigurării spațiilor corespunzătoare de depozitare a materialelor și deșeurilor;

 Alimentarea cu combustibil a utilajelor se va face doar de la stațiile furnizorilor autorizați;
 Efectuarea eventualelor reparatii în locuri amenajate special, cu platforme betonate (în
perimetrul organizării de șantier sau la unități specializate);

 Stocarea combustibililor și uleiurilor în rezervoare etanșe;
 Stratul fertil (vegetal) de sol obținut în urma lucrărilor de săpături va fi depozitat
corespunzător, iar la finalizarea lucrărilor de constructii v-a fi utilizat la ecologizarea zonelor
afectate;

 Respectarea prevederilor codului de bune practici agricole;
 Trecerea apelor pluviale care spală parcările unor obiective publice și industriale care se vor
dezvolta în zonă, printr-un separatoar de hidrocarburi înainte de deversarea acestora în
rețeaua de canalizare orășenească, în emisar, sau înainte de infiltrarea acestora în sol;

 După extinderea rețelei de canalizare, toate locuințele din zonă vor fi racordate obligatoriu la
acestea;

 Conectarea obligatorie a locuitorilor la rețeaua de canalizare centralizată, iar acolo unde
acest lucru nu este posibil, instituirea obligației constuirii de bazine betonate vidanjabile.
Prin PUG, sistemele alimentare cu apă și canalizare se propune a fi întreținute și extinse, prin
programe cu finanţări externe nerambursabile şi prin fonduri proprii, acolo unde relieful o permite.
Pentru a preveni poluarea solului și apelor este esențială asigurarea echipării edilitare centralizate
sau locale/punctuale pentru toți locuitorii comunei, care în cazul neimplementării obiectivelor P.U.G.
se vor pierde:

 Extinderile de rețele sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se pot realiza de
către investitori sau beneficiari, parțial sau în întregime, după caz, în condițiile contractelor
încheiate cu Consiliul Local și cu respectarea parametrilor tehnici necesari;

 Lucrările de racordare și de branșare la rețelele edilitare publice se suportă în întregime de
investitor sau de beneficiar;

 Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun
cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale
administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de
fonduri de la bugetul de stat este interzisă;

 Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin
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contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente,
de către investitorii interesaţi;

 Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilitatea racordării
noilor consumatori la rețelele edilitare existente în zonă;

 Autorizarea executării construcțiilor, altele decât cele aferente infrastructurii edilitare, în
zonele de servitute a infrastructurii edilitare, existente sau propuse, este interzisă;

 Pentru zonele cu relief accidentat, lipsite de rețele centralizate de alimentare cu apă și
evacuarea apelor uzate, autorizarea construcțiilor este permisă doar cu condiția ca
investitorul să-și realizeze în regim individual alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate
(bazin betonat vidanjabil);

 Delimitarea zonelor de servitute și de protecție a rețelelor tehnico-edilitare se va face
conform stas 8591/1-91. Condiţiile de protecţie a reţelelor tehnico-edilitare şi servituţile
impuse de către acestea vecinătăţilor și a legislației specifice în vigoare;

 Se va urmări limitarea pe cât posibil a aportului de ape pluviale evacuate în rețeaua publică
de canalizare, la nivel de parcelă. În acest sens, se recomandă realizarea și extinderea rețelei
de colectare a apelor meteorice, și realizarea de soluții de colectare, stocare, infiltrare locală
în sol și evaporare naturală a apelor pluviale la nivel de parcelă. De asemenea se recomandă
limitarea impermeabilizării suprafețelor exterioare (prin asfaltare, betonare sau alte
învelitori impermeabile) la strictul necesar, în vederea asigurării infiltrării apelor pluviale în
terenul natural;

 Fiecare parcelă va dispune de o platformă sau de un spațiu interior destinate colectării
deșeurilor menajere, dimensionate pentru a permite colectarea selectivă a deșeurilor;

 Pentru gospodăriile unde se desfășoară creșterea animalelor, este obligatorie realizarea unei
platforme betonate pentru depozitarea gunoiului de grajd, conform legislației de mediu și
sănătatea populației.
Eutrofizare/poluare cu nitriți
Neimplementarea măsurilor de prevenire și combatere a poluării cu nitrați proveniți din surse
agricole prevăzute în Codul de Bune Practici Agricole (CBPA) (aprobat prin Ordinul nr. 1182/2005),
datorită neimplementării PUG. Cele mai importante prevederi din CBPA se referă la:

 Depozitarea gunoiului de grajd din exploataţiile agrozootehnice;
 Condiţii de aplicare a îngrăşămintelor cu azot;
 Documente de evidenţă a exploataţiilor agrozootehnice.
Depozitarea gunoiului de grajd se poate face în platforme individuale, comunale sau în câmp.
Depozitele trebuie să aibă o capacitate care să asigure stocarea pentru o perioadă mai mare cu o
lună decât perioada de interdicţie pentru aplicarea pe teren a gunoiului de grajd.
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Planul de management al gunoiului de grajd la nivel de fermă
Pentru gestionarea corectă a îngrăşămintelor la nivelul fermei, este necesar un plan de fertilizare.
Prin planul de fertilizare sunt stabilite cantităţile maxime de azot care pot fi aplicate pe teren.
Planurile de fertilizare sunt întocmite în două moduri: pe bază de studii agrochimice sau utilizând
standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenuri. În
situaţia în care planurile de fertilizare nu se întocmesc pe baza studiului agrochimic, aplicarea
îngrăşămintelor cu azot poate fi realizată pe baza standardelor privind cantităţile maxime de
îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe teren.
Standarde maxime ale aplicării gunoiului de grajd
Standardele maxime reprezintă cantităţi maxime de îngrăşăminte cu azot (minerale + organice) care
se pot aplica în condiţiile unei fertilizări echilibrate. Cantitatea maximă de îngrăşăminte organice
aplicată nu trebuie să depăşească 170 kg N/ha/an.
Perioadele de interdicţie pentru aplicarea pe teren a îngrăşămintelor sunt definite prin intervalul de
timp în care temperatura medie a aerului scade sub valoarea de 5oC. Acest interval corespunde
perioadei în care cerinţele culturii agricole faţă de nutrienţi sunt reduse sau când riscul de
percolare/scurgere la suprafaţă este mare.
Capacităţile de stocare a gunoiului de grajd trebuie să fie proiectate pentru un interval de timp mai
mare cu o lună decât intervalul de interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor.
Planul de management al gunoiului de grajd la nivel de fermă
Pentru gestionarea corectă a îngrăşămintelor la nivelul fermei, este necesar un plan de fertilizare.
Prin planul de fertilizare sunt stabilite cantităţile maxime de azot care pot fi aplicate pe teren.
Planurile de fertilizare sunt întocmite în două moduri: pe bază de studii agrochimice sau
utilizândstandarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe
terenuri. În situaţia în care planurile de fertilizare nu se întocmesc pe baza studiului agrochimic,
aplicarea îngrăşămintelor cu azot poate fi realizată pe baza standardelor privind cantităţile maxime
de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe teren.
Programe de acţiune la nivel de comună
Primarii unităţilor administrativ teritoriale, elaborează şi supun aprobării consiliilor locale un Plan de
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel local, care
cuprinde măsurile prevăzute în programul de acţiune, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele
de finanţare. Direcţiile pentru agricultură judeţene, prin Oficiile de studii pedologice şi agrochimice
(OSPA), Camerele agricole judeţene şi Administraţiile bazinale de apă asigură asistenţa de
specialitate autorităţilor administraţiei publice locale în vederea elaborării Planului de acţiune
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel local.
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4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI AFECTATĂ SEMNIFICATIV
4.1. Elemente ale cadrului natural
4.1.1. Caracteristicile reliefului
Din punct de vedere geografic comuna Pianu este situată
în partea sudică a culoarului Orăștiei, la contactul dintre
acesta și Munții Șureanu. Caracteristica generală a acestui
culoar este asimetria, cauzată de deplasarea cursului
Mureșului spre nord ca urmare a împingerii sale către
afluenții viguroși din Masivul Șureanu.
În partea sudică a comunei se remarcă o suprafață de
denivelare la 950-1000 m, prezentă pe interfluviul
Mărgineni - Purcareți, la limita sa inferioară de unde
relieful coboară în trepte spre nord, într-o asociere de
câmpuri și șesuri aluviale până în lunca Mureșului.
Culmile prelungi care flanchează Valea Pianului trec
aproape neobservate în podurile de terasă ce se termină
cu o cuvertură groasă de depozite deluviale.
Cea mai mare altitudine se întâlnește în sudul comunei în
Dealul Arșitei (1.230 m), de unde apoi coboară spre nord,
pe stânga cu - Dealul Hâlmului (897 m), Dealul Văratec
(800 m), Dealul Grui (522 m), Dealul Mare (452 m) și
Dealul Rotund (Vf. Muncelu Rotund - 342 m), iar pe
dreapta - Capu Purcarețului (708 m), Dealul Apărata (651
m) și Pădurea Groape (409 m). Partea nordică a comunei
Pianu reprezintă un câmp imens format din 6 - 7 niveluri
de terasă, cea mai veche având 140 - 150 m altitudine
relativă. Terasele sunt foarte largi (Câmpul de Jos, Câmpul de Mijloc, Câmpul de Sus), tăiate de apa
Pianului care la randul ei și-a creat o luncă largă.
Situat aproximativ în partea centrală a ţării, Culoarul Alba Iulia-Orăştie reprezintă o zonă de contact
între mai multe unităţi şi trepte de relief diferite. El reprezintă o îmbinare dintre două culoare: un
sector din Culoarul Alba Iulia-Aiud-Turda, extins până la Sebeş şi Culoarul Orăştiei. În nord culoarul
este mărginit de Munţii Metaliferi, între Orăştie si valea Ampoiului şi tot in nord se întalnesc Munţii
Trascău, care încep de la valea Ampoiului.
În sud Culoarul Alba Iulia-Orăştie este delimitat de Muntii Şureanu, cu limita lor estică Sebeşul si
văile Streiului şi Jileţului în sud şi sud-vest. Limita morfologică coincide cu cea litologică şi este dată
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de extensiunea pădurilor şi a aşezărilor de la baza muntelui (Pianu de Sus, Romoşel, Cucuiş, Sibişel).
Limita vestică a acestui culoar se extinde până la intrarea în localitatea Turdaş. Limita estică este
localitatea Sântimbru şi Podişul Secaşelor cu subdiviziunea Podişul Straja (Daia), care ajunge până la
Valea Târnavei în nord.
Limita nordică este dată de pârâul Daia, afluent al Apoldului în est, iar limita sudică se încheie spre
Depresiunea Apold, printr-o cuestă în care a fost sculptată Râpa Roşie. Situată în zona subcarpatică
și urcând dinspre sud, sud-est și vest, Valea Pianului ni se înfățișează cu o mare varietate de roci de
straturi geologice, influențate de climă și de alți factori. Pădurea Văratec, care face parte din cadrul
lanțului Munților Sebeș, coboară câtre sudul comunei în pante domoale. Crestele din jurul satului,
cele mai înalte măsoară, 810 metri. Din aceasta coama mai înaltă se desprind dealurile mărunte: de
Sus, de Mijloc și de Jos, cu o altitudine de 410 m, ce străjuiesc comuna în partea ei de răsărit.
4.1.2. Rețeaua hidrografică
Condiții de fundare
Principala apă curgătoare care drenează teritoriul comunei
Pianu este Valea Pianului, care își are izvoarele în Munții
Sebeșului la 1.225 m altitudine. Caracteristicile acestui râu sunt:







Lungimea de la izvor la vărsare - 33 km;
Panta medie – 31%;
Coeficientul de sinuozitate -1,09;
Suprafața bazinului -122 kmp;
Altitudine medie a bazinului – 607 m.

Valea Pianului are un curs tipic de munte în bazinul superior și
mijlociu, torențial în cazul precipitațiilor bogate care în vara
anului 2001 au produs mari revărsări, eroziuni de maluri,
provocând pagube însemnate drumului judetean și terenurilor
agricole. În bazinul superior are mulți afluenți bogați în ape, cei
mai importanți fiind: Valea Tonii, 8 km, care drenează o parte a
comunei Săsciori, Valea Ghenei, 9 km, apoi Valea Lei, iar mai jos
Valea Hotarului. Se varsă în râul Mureș pe teritoriul comunei
Vințu de Jos. Râul Valea Pianului primește ca afluenți, de la
izvoarele sale din Recea și până la vărsarea în Mureș, apele:
Valea Chienelului, Valea Tonii, Valea Senti, Valea de Sebeș,
Măcuiul și Hotarului, înclinarea de scurgere fiind destul de mare
(8-10 m la fiecare 1 000 de metri). La punctul de vărsare a Văii
Pianului în Mureș panta este dulce, urcând spre hotarul Pianului
Pagina 73 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

de Jos, sedimentele aduse de ape și depuse în albie fiind diferite.
Ape freatice
Apele subterane din zona de bază a versanţilor deluroşi adiacenţi prezintă un spectru hidrodinamic
mai capricios organizându-se ca acumulări freatice în baza deluviilor de pantă, la contactul cu roca
de bază, la adâncimi variabile de la 1,5- 2,0 m la peste 5- 8 m. Pânzele captive de apă îşi pot face
apariţia în depozitele deluviale (de pantă) prin acumularea apelor provenite din precipitaţii (ploi sau
topirea zăpezilor) uneori putând să apară la suprafaţă sub formă de izvoare temporare. Direcţia
generală de curgere a apelor subterane este de la S spre N, urmărind practic direcţia de curgere a
apelor de suprafaţă. Aceste ape subterane, în general, nu prezintă faţă de elementele din beton şi/
sau elementele din beton armat ale construcţiilor, cu care vin în contact, un posibil caracter agresiv
(şi/ sau de dezalcalinizare, de intensitate foarte slabă).
4.1.3. Clima
Clima în culoarul Mureșului este temperat continentală moderată cu influența vânturilor vestice,
caracterizată prin veri călduroase și lungi, ierni mai blânde, cu o ușoară etajare pe verticală în partea
sudică.
Deplasarea maselor de aer vestice canalizate pe valea Mureșului influențează în bună măsură
climatul care se resimte prin temperaturi rnedii anuale mai ridicate, o durată mai mare de strălucire
a soarelui (2.000 - 2.100 ore/an), ceea ce determină și valori mai ridicate ale radiației solare (peste
120 kcal/mp).
Temperatura medie multianuală este de aproximativ 9oC cu valori mai scăzute în ianuarie (-3oC) și
mai ridicate în iulie (20°C). Valorile temperaturii sunt mai scăzute cu aproximativ 2oC pe înălțimile
montane din sud față de culoarul Mureșului.
Zilele de iarnă cu temperaturi maxime mai mici sau egale de 0oC se produc în intervalul noiembrie martie înregistrându-se în vecinatate, la stația meteo Sebeș, un număr de 28,4 zile pe an.
Zilele de vară cu temperaturi maxime sau mai mici de 25°C au o frecvență mult mai mare în culoarul
Mureșului, înregistrându-se în medie un număr de 82,3 zile la stația meteo Sebeș, din care
aproximativ 19,8 zile sunt tropicale. De remarcat în numărul acestor zile este etajarea pe verticală în
partea sudică, crescând numărul zilelor de iarnă și scazând numârul celor de vară.
Umezeala aerului este de aproximativ 80% și este direct influențată de nebulozitate (5,5 zecimi). Pe
culoarul Mureșului se înregistrează la statia meteo Sebeș un număr de 56,3 zile/an cu cer senin și
107,4 zile/an cu cer acoperit.
Precipitatiile atmosferice se caracterizează prin valori ușor deficitare cuprinse între 550-600 mm/an
(Sebeș 568,9 mm/an), atingînd maximul în perioada mai - iunie si minimul în perioada februarie martie.
Stratul de zăpadă persistă circa 30-50 zile/an în zona culoarului și 50-80 zile/an pe dealurile înalte
din partea sudică a comunei.
Elementul care reflecta cel mai bine circulația generală a atmosferei este vântul. Este predominantă
circulația de sud-vest de-a lungul culoarului Mureșului (22,1 % la Sebeș) urmată de cea de nord-est
Pagina 74 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

și cea de vest, cu o viteză medie de 5,8 m/s. În general vitezele vântului sunt mici, iar calmul
atmosferic are un procent de 56 %. Influența circulației generale a atmosferei se răsfrânge și asupra
fenomenelor de iarna. Primul îngheț se produce aproximativ în jurul datei de 16 octombrie, ultimul
în 16 aprilie, iar durata intervalului fără îngheț este de circa 180 zile.
4.1.4. Caracteristici geotehnice
Spre deosebire de alte localități, întâlnim aici o diversitate de soluri, care, în functie de condițiile
pedogeoclimatice, au variate straturi sedimentare:

 La suprafață: 80-50 cm de pământ negru, fond care se formează cernoziomul, cu puțin nisip,
foarte bun pentru agricultură;

 Primul strat de adâncime este pamânt negru, provenit din amestecul nisipului mâlos (de pe
lunci și din vatra satului) cu humusul pădurilor;

 Al doilea strat - cu o grosime medie de cca 2-10 m este în general eterogen, format îndeosebi
din prundiș amestecat cu nisip. De menționat este însa faptul că pe malul Văii Pianului,
precum și în alte părți din hotarul comunei - cum ar fi Nisipuri, Margini, Muncei, Groape,
Gruețe, al-doilea strat cuprinde și sedimente aurifere;

 Al treilea strat interior este format din argilă;
 Al patrulea strat, din gresie.
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Comuna Pianu este situată la contactul dintre cristalinul Munților Șureanu și formațiunile
sedimentare tortoniene ale culoarului Mureșului. Există o alternantă de roci situate în fundament
alcatuite din șisturi cristaline în zonele mai înalte din sud, apoi roci cretacice și cuaternare pe măsura
ce relieful coboară spre sud. Mișcarile tectonice de la sfarsitul terțiarului și începutul cuaternarului
au determinat ridicarea în bloc a unor creste cristaline caracteristice trecerilor dintre deal și munte.
Se remarcă prezența unui sinclinal aproape paralel cu albia Mureșului în nord cu umplutură miocenă.
Cretacicul este reprezentat prin gresii și marne care alcătuiesc substratul dealurilor iar șisturile și
paragnaisele micacee alcătuiesc munții din nordul comunei.
Practicile agricole și impactul acestora asupra calității solului
Solul, în ansamblul său, se află sub o presiune crescândă, de aceea și calitatea acestuia se află într-o
continuă scădere. Comisia Europeană (2002), în rapoartele publicate, a recunoscut existența unui
proces de degradare a cuverturii de soluri în Europa, ca o problemă gravă, care s-a datorat
activităților umane, cum sunt practicile agricole inadecvate, extinderea așezărilor urbane și
industriale, activitățile industriale, construcțiile și turismul. Degradarea caracteristicilor solului
datorată impactului antropic a schimbat capacitățile funcționale ale acestuia. Tehnologiile agricole și
practicile curente pot afecta semnificativ calitatea solului prin schimbarea proprietăților fizice,
chimice și biologice.
4.1.5. Flora
Relieful, clima, petrografia, reţeaua hidrografică, evoluţia paleogeografică şi acţiunea antropică sunt
factori carc influenţează şi condiţionează trăsăturile generale şi particulare ale vegetaţiei.
Altitudinea, întinderea și conformația localității Pianu de Jos oferă condiții prielnice unei flore
bogate și variate în această zonă subcarpatică. Aflată la cea mai mare altitudine se află Pădurea
Văratec (810 m altitudine), ce domină Valea Pianului și Valea Strungarului, cu esențe de fag în
majoritate. Principalele specii forestiere sunt reprezentate de fag, stejar și gorun precum și diverse
alte specii forestiere.
În afară de aceste specii dominante sunt prezente pe porțiuni mai mici, diverse alte esențe de plante
lemnoase: arțar, tei, ulm, frasin, mesteacăn, salcâm, măr și păr padureț. Malurile apelor sunt
strajuite de plopi, arini, sălcii și o vegetație specifică de mlaștini, iar pe câmpie numeroase varietați
de plante creează, prin coloritul lor intens, un peisaj spectaculos. Pe hotarul comunei se pot găsi din
abudență plante medicinale - mușețel, coada șoricelului, soc negru, păpădie, măceșe. De notat și
prezența ferigii, în locuri mai dosite. În păduri, dar mai ales în fânete, pe pășuni și pe dealuri se
întâlnesc multe plante ierboase, din care cea mai mare parte se folosesc ca furaje: trifoiul roșu, alb și
sălbatic, măzăriche salbatică etc.
4.1.6. Fauna
Diversitatea reliefului, a structurilor geologice şi a vegetaţiei au permis dezvoltarea pe teritoriul
comunei Pianu a unor populaţii faunistice la fel de variate. Considerată sub aspect general, fauna
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variata este o realitate specifică de altfel zonei subcarpatice.
Printre animalele de pădure întâlnim: lupul, vulpea, iepurele, căprioara, dihorul, cârtița, ariciul, etc.;
dintre păsări: cucul, privighetoarea, mierla, buha, presura, cotobatura, vrabia, țarca, rândunica,
pupăza, potârnichea, barza etc.; iar dintre reptile: vipera, napârca, sarpele gheus. Se înregistrează
totodată o mare varietate de insecte, fluturi, gândaci sau virmi, existând chiar și o specie de rac —
Astacus fluviantilis.
4.1.7. Riscuri naturale
Riscurile naturale se referă la evenimente în cadrul cărora parametrii de stare se pot manifesta în
limite variabile de la normal către pericol, cauzate de fenomene meteo periculoase, în cauză ploi şi
ninsori abundente, variaţii de temperatură - îngheţ, secetă, caniculă - furtuni şi fenomene
distructive de origine geologică, respectiv cutremure, alunecări şi prăbuşiri de teren. În acest
context, activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă generate de riscurile naturale a fost şi
rămâne o necesitate, concretizându-se în iniţiative conjugate de reducere a vulnerabilităţii societăţii
la nivel mondial (International Strategy for Disaster Reduction - ISDR), european (Directiva privind
inundaţiile), regional (acorduri bilaterale, Pactul de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, etc.) şi
naţional (strategia privind inundaţiile, programul de reducere al riscului seismic etc).
Riscurile tehnologice cuprind totalitatea evenimentelor negative care au drept cauză depăşirea
măsurilor de siguranţă impuse prin reglementări, ca urmare a unor acţiuni umane voluntare sau
involuntare, defecţiunilor componentelor sistemelor tehnice, eşecului sistemelor de protecţie, etc.

 Alunecări de teren, în Pianu de Jos, Dealul de Jos, versant vest, Dealul Pianului versant nordic.
Pentru combaterea lor se recomandă evitarea de excavaţii la baza versanţilor, corectări de
pantă ale versanţilor, împăduriri;

 Eroziuni de maluri pe lungime de circa 5 km, pe Valea Ghenei. Pentru combaterea lor se
recomandă lucrări de apărare a malurilor, regularizări de curs, îndiguiri;

 Văi torențiale, pe suprafețe de circa 25 ha. Acestea sunt localizate pe Valea Hotarului, p.
Mireniu, alți torenți. Pentru combaterea lor se recomandă regularizări de curs;

 Zone inundabile pe circa 3 ha, pe Valea Pianului, în aval de Pianu de Jos. Pentru combaterea
lor se recomandă lucrări de apărare a malurilor și îndiguiri.
A. Alunecări de teren, inundații
Perimetrul comunei nu prezintă restricţii importante din punct de vedere al construibilităţii.
Terenurile (atât intravilane cât şi extravilane) sunt stabile, în zonă nu s-au înregistrat alunecări de
teren sau prăbuşiri care să afecteze perimetrul construibil.
Conform PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, în tabelul cu unități administrativ-teritoriale
afectate de alunecări de teren se specifică faptul că localitatea Pianu are un risc scăzut-mediu de
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producere a alunecărilor de teren.
Conform PATJ Alba, în comuna Pianu s-au identificat ca fiind afectate de alunecări de teren - cca 15
ha în următoarele zone: în localitatea Pianu de Jos, Dealul de Jos, versant vest, Dealul Pianului
versant nordic. Pentru combaterea lor se recomandă evitarea de excavaţii la baza versanţilor,
corectări de pantă ale versanţilor, împăduriri.
Conform PATN - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural, în tabelul cu unități administrativ-teritoriale
afectate de inundații se specifică faptul că UAT Pianu este afectată de inundații pe cursuri de apă și
pe torenți. Conform PATJ Alba, în comuna Pianu s-au identificat ca fiind afectate de inundații circa 3
ha, pe Valea Pianului, în aval de Pianu de Jos. Pentru combaterea lor se recomandă lucrări de
apărare a malurilor și îndiguiri.
Inventarierea construcţiilor si a obiectivelor realizate în zone inundabile pe raza comunei Pianu, în
conformitate cu „Planul de analiză și acoperire a riscurilor” realizat de către Comitetul Județean
pentru Situații de Urgență Alba, 2011, pe teritoriul comunei Pianu s-au identificat urmatoarele zone
cu risc de inundatii: UAT Pianu, inundații din revărsări (pe pârâul Pianu), inundații din scurgeri de pe
versanți (Valea Hotarului, V. Mireniu, V. Leii, V. Lisca, V. Pienel, V. De Sebeș, V. Măcui)
Conform Directivei 2007/60/CE privind evaluarea şi managementul riscului la inundaţii și a
Raportului - Evaluarea preliminară a riscului la inundaţii, printre zonele cu risc potenţial semnificativ
la inundaţii identificate în cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Mureş nu se regăsește Râul Pianu
pe tronsonul de albie care traversează UAT Pianu.
B. Cutremure
Nivelul de seismicitate pentru cea mai mare parte a lanțului muntos carpatic din jumătatea vestică a
României este moderat, cu cutremure produse în general la adâncimi mici. Cele mai puternice
dintre aceste cutremure puțin adânci se situează în domeniul de magnitudine de 6,0-6,5. Regiunea
Vrancea reprezintă sursa a mai mult de două treimi din activitatea seismică de mare intensitate care
afectează România. În conformitate cu prevederile Normativului P 100-1din 2013, din punct de
vedere seismic perimetrul PUG se încadrează în zona cu valori: ag = 0.10 g si Tc=0.7 sec, în zona F
(grad 6) de protecţie seismică. Potrivit “Analizei condiţiilor seismotectonice ale judeţului Alba” din
2016, teritoriul care face obiectul studiului de faţă nu este o zonă cu activitate seismică.
C. Condiții de construire
Proiectarea construcţiilor se face si în funcţie de clasificarea pe zone seismice, această activitate
fiind controlată si de Inspectoratul Judeţean în Construcţii Alba. Pe teritoriul judeţului Alba, implicit
comuna Pianu, nu au fost înregistrate activităţi seismice care să afecteze construcţiile.
Conform STAS 6054/77, adâncimea de îngheț în zona comunei se situează între cotele -0.9 si -1.1 m,
măsurată de la nivelul terenului sistematizat, excepție făcând zonele situate la altitudini de peste
1000 de metri, zone în care adâncimea de îngheţ se stabileşte pe baza observaţiilor locale. Toate
adâncimile de fundare trebuie să depaşească aceasta cotă, deoarece, datorită fenomenului de
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îngheţ – dezgheţ, terenul se degradează, micşorandu-şi considerabil capacitatea portantă.
Condiții de fundare
Este recomandată utilizarea următoarelor date privind presiunea convențională ce trebuie utilizată
în calcule, funcție de condițiile caracteristice ale stratului de fundare:

 Strat de fundare: fragmente angulare de roci cristaline în matrice, presiune convenţională:
Pconv. = 285 KPa;

 Strat de fundare: nisipuri argiloase, presiune convenţională: Pconv. = 290 KPa;
 Strat de fundare: argile nisipoase Presiune convenţională : Pconv. = 290 Kpa.
Se propune interdicţie de construire în zonele afectate de riscuri naturale până la data eliminării lor.
Din punct de vedere urbanistic, se prevede realizarea unor planuri urbanistice zonale care să
detalieze modul de organizare a teritoriului. Se propune interdicție temporară de construire în
zonele unde este obligatorie realizarea de Planuri Urbanistice Zonale, până la elaborarea acestora.
De asemenea se propune interdicție temporară de construire în toate zonele unde sunt semnalate
situri arheologice, sau unde sunt descoperite (inclusiv întâmplător) urme de locuire umană, până la
realizarea lucrărilor de descărcare de sarcină arheologică.
Proiectarea construcțiilor se face și in funcție de clasificarea pe zone seismice, această activitate
fiind controlată și de Inspectoratul Județean în Construcții Alba. Pe teritoriul județului Alba, implicit
comuna Pianu, nu au fost înregistrate activități seismice care să afecteze construcțiile. Categoria
geotehnică în care poate fi încadrat amplasamentul examinat reprezintă riscul geotehnic al acestuia,
care poate fi exprimat funcție de factori legați atât de teren, cât și de vecinatăți.
Pentru terenurile din intravilan, categoria geotehnică poate fi apreciată după cum urmează
(conform NP 074/2014):
Condiții de teren

Terenuri bune

Punctaj: 2puncte

Apă subterană

Fără epuismente

Punctaj: 1 puncte

Clasificarea
construcției
categoria de importanță

după Normală

Punctaj: 2puncte

Vecinătațile

Fără riscuri

Punctaj: 1 puncte

Seismicitatea

Ag = 0,08g

Punctaj: 2 puncte

Punctaj total: 8 puncte
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Nr.
crt

Riscul geotehnic
Tip

1

Redus

2

Moderat

3

Major

Limite punctaj

Categoria
geotehnică

6.........9

1

10.......14

2

15.......21

3

Tabel nr. 9. Încadrarea în categoria geotehnică
Cu un punctaj de 8 puncte, situate în domeniul 6 – 9 puncte, riscul geotehnic este scăzut, deci
amplasamentul poate fi încadrat în CATEGORIA GEOTEHNICĂ 1, caracterizată prin RISC GEOTEHNIC
REDUS.
Această încadrare în categoria geotehnică este orientativă și caracterizează în general teritoriul
intravilan al comunei. Categoria geotehnică reală va fi stabilită pentru fiecare construcție în parte ce
se intenționează a fi proiectată, în funcție de condițiile specifice ale amplasamentului. În general se
vor construi locuințe și de aceea au fost considerate viitoare clădiri de importanță redusă.
Deasemenea, vecinătățile au fost considerate cu risc scăzut, contând pe faptul
că în general
construcțiile noi se vor amplasa la distanță de cele existente.
Încărcări date de vânt
Conform CR 1-1-4/2012 „ Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcţiilor”
valoarea de referinţă ale presiunii dinamice a vântului, pentru zona comunei Pianu este 0,40 kPa.
Valoarea de referinţă a vitezei vântului (viteza d referinţă a vântului), vb este viteza caracteristică a
vântului mediată pe o durată de 10 minute, determinată la o înălţime de 10 m, independent de
direcţia vântului, în câmp deschis (teren de categoria II cu lungimea de rugozitate convențională, z0=
0,05 m și având o probabilitate de depăşire într-un an de 0,02 (ceea ce corespunde unei valori având
intervalul mediu de recurenţă de IMR = 50 ani).
Valoarea de referinţă a presiunii dinamice a vântului (presiunea de referinţă a vântului), q b este
valoarea caracteristică a presiunii dinamice a vântului calculată cu valoarea de referinţă a vitezei
vântului. Munții din bazinul Pianu prin poziția lor determină caracteristici regionale regimului de
vânturi. Astfel în partea mai înaltă a comunei direcția vânturilor este în general de la nord-est la sudvest, iar în partea mai joasă vântul își schimbă mereu direcția în funcție de dealuri și văi.
Încărcări date de zapadă
Conform CR 1-1-3-2012 „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcţiilor”, comuna
Pianu se încadrează în zona de calcul a valorii încarcării din zăpadă la sol de 1,5 KN/mp. Valoarea
caracteristică a încărcării din zăpadă la sol, corespunde unui interval mediu de recurenţă (IMR) de
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50 ani sau echivalent unei probabilităţi de depăşire într-un an de 2% (sau probabilităţii de
nedepăşire într-un an de 98%).
D. Fenomene meteorologice extreme – furtuni, tornade, îngheț
Conform evidențelor statistice la nivelul județuluI Alba, comuna Pianu este exclusă de pe lista
zonelor afectate frecvent de fenomene meteorologice extreme.

5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTĂE PENTRU PLAN

5.1. Monumente ale naturii şi istorice
5.1.1. Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale
Pe teritoriul comunei nu există nici o rezervație a biosferei și nici un parc național sau natural.
Pentru o mare parte din situl Natura 2000 ROSCI0085 “Frumoasa” este în curs de pregătire
documentația științifică în vederea declarării Parcului Natural Frumoasa.
5.1.2. Rezervaţii şi monumente ale naturii
Rezervația Naturală Oul Arșiței
Nr.A.38 din Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr.20/1995
Categoria și importanţa rezervaţiei: Geologică, constituită dintr-un fragment de şisturi cristaline cu
lungimea de 2,20 m şi înălţimea de 1,80 m, care s-a desprins din timpuri imemorabile din
apropierea vârfului Dealul Arşiţei (1230 m) şi s-a oprit la baza versantului estic, în apropierea
Pârâului Recii, afluent al Văii Pianului. În urma rostogolirii, fragmentul a luat aspectul unui ou uriaş,
reprezentând o curiozitate a munţilor cristalini în general şi a Carpaţilor Meridionali în special.
Situaţia administrativă: Comuna Pianu, satul Strungari.
Forma de proprietate şi modul de folosinţă a terenului: De stat, aflată în administraţia Romsilva
(Ocolul Silvic), în cea mai mare parte pădure şi stâncărie.
Poziţia geografică: În partea de nord-est a Munţilor Şureanului, pe cursul mijlociu al Pârâului Recea,
la circa 25 m de albia râului. Altitudine 957 m.
Căi de acces: Pe drumul forestier paralel cu Pârâul Pianului şi apoi cu Pârâul Recii, până la confluenţa
cu un pârâu scurt ce coboară dinspre est, din Dealul Crucii (1206 m), la 16 km sud de centrul
comunei Pianu de Sus.
Suprafaţa: 0,5 ha, la care se adaugă l ha zona tampon, ce cuprinde versantul abrupt din imediata
vecinătate pe o lungime de 100 m şi o lăţime de 100 m.
Anul înfiinţării și documentul de constituire: 1969, Decizia Consiliului Judeţean Popular Alba Nr. 175.
Pericolele care ameninţă rezervaţia: Alterarea şisturilor cristaline în urma procesului de îngheţdezgheţ şi eroziunea puternică a substratului datorită ploilor torenţiale. La rândul lor, unii tineri
temerari încearcă să se urce pe mica platformă a "oului", dar, deşi aceştia sunt puţini, ar putea
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periclita echilibrul fragil al acestei stânci interesante.
Încadrarea rezervaţiei în interesele economiei locale şi generale: Oul Arşiţei de la Recea împreună
cu rezervaţiile naturale Stânca Grunzii, Pintenii din Coasta Jinei, Masa Jidovului, Tinoavele din
Luncile Prigoanei, Iezerul Şureanu şi Iezerele Cindrelului constituie obiective turistice importante,
situate în bazinul mijlociu şi superior al râului Sebeş, putând fi incluse într-un interesant traseu
turistic pe Valea Sebeşului.
5.1.3. Situri Natura 2000
ROSCI0085 – “Frumoasa” - 137.359 ha (~ 135 ha se suprapun cu teritoriul comunei Pianu)
Scurtă descriere a sitului
Situl a fost declarat în mod oficial sit de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa, cu o
suprafață de 137.256 hectare, conform Ordinului ministrului mediului şi pădurilor nr. 2387/2011
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr.
1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanță
comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
De asemenea, a fost declarată arie de protecție specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa, cu o
suprafață de 130.890 hectare, conform Hotărării Guvernului nr.971/2011 privind modificarea şi
completarea Hotărării Guvernului nr.1284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială
avifaunistică ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Situl este compus din trei masive montane (Cindrel, Lotru și Șureanu) ce fac parte din grupa
munților Parâng. Aceste entități muntoase sunt despărțite de râurile Sadu, Frumoasa și Sebeș.
Forma întregului relief este rotunjită ca urmare a sculpturii într-o alcătuire geologică uniformă din
șisturi cristaline.
Situl prezintă un relief glaciar bine păstrat, Iezerul Mare, Iezerul Mic și Iezerul Șureanu fiind cele mai
reprezentative circuri glaciare din zonă.
Situl constituie una dintre cele mai importante regiuni pastorale din Carpații românești, această
activitate tradițională fiind practicată din cele mai vechi timpuri fără a se aduce prejudicii
semnificative patrimoniului natural.
Tipurile de habitate pe baza cărora a fost declarată aria naturală protejată
Formularul standard al sitului de importanță comunitară, menționează ca fiind prezente pe teritoriul
ariei protejate următoarele tipuri de habitate: habitatele naturale de interes comunitar prezente în
acest sit - * asteriscul semnifică faptul că este un habitat prioritar - sunt:
4060 - Tufărișuri alpine și boreale;
4070* - Tufărișuri cu Pinus mugo și Rhododendron myrtifolium, 3.000-5.000 ha;
4080 - Tufărișuri cu specii sub-arctice de Salix, aproximativ 2-5 ha.
Habitatele 4060, 4070* și 4080 sunt intim amestecate, cu limite sinuoase și mai ales în cazul
primelor două adesea neclare, și nu pot fi delimitate cartografic.
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6150 - Pajiști boreale și alpine pe substrat silicios, 1.200 - 2.000 ha;
6230* - Pajiști montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase, 120-200 ha;
6410 - Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase, Molinion caeruleae, 342 ha;
6430 - Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la câmpie și din etajul montan până în cel
alpin, 210 ha;
6520 - Fânețe montane, 5.000 - 6.000 ha;
7110*- Turbării acide cu Sphagnum, aproximativ 200 ha;
8220 - Versanți stâncoși silicatici cu vegetație casmofitică, 200 ha;
9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, 15.441 ha;
9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum, 266 ha;
91E0*- Păduri aluviale cu Alnus glutinosa și Fraxinus excelsior, Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicionalbae, 71 ha;
91V0 - Păduri dacice de fag, Symphyto-Fagion, 11.913 ha;
9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană, Vaccinio-Piceetea, 78.907 ha;
40A0*- Tufărișuri continentale peri-panonice, 4 ha.

Tabel nr. 10. Categorii de utilizare a terenurilor din Situl de importanță comunitară ROSCI0085
Formularul standard al sitului de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa, menționează ca fiind
prezente pe teritoriul ariei protejate următoarele specii, enumerate în anexa II a Directivei
92/43/CEE:
Specii de mamifere:
•1352* Canis lupus (lup);
•1355 Lutra lutra (vidra);
•1354* Ursus arctos (urs);
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•1361 Lynx lynx (ras).
Specii de amfibieni:
•1166 Triturus cristatus (Tritonul cu creastă);
•1193 Bombina variegate (Buhaiul de baltă cu burtă galbenă).
Specii de pești:
•1163 Cottus gobio (Zglăvoacă);
•1138 Barbus meridionalis (Mreană vânătă);
•9903 Eudontomyzon danfordi (Chișcar);
Specii de nevertebrate:
•1037 Ophiogomphus Cecilia (Libelulă);
•1060 Lycaena dispar (Fluturele roșu de mlaștină);
•1065 Euphydryas aurinia (Marmoratul auriu);
•1078* Callimorpha quadripunctaria (Fluture vărgat);
•1085 Buprestis splendens (Fabricius);
•4054 Pholidoptera transsylvanica (Cosașul transilvan);
•4024* Pseudogaurotina excellens (Croitor);
•4039* Nymphalis vaualbum (Fluturele litera L/Fluture țestos);
•4046 Cordulegaster heros (libelula);
•1087* Rosalia alpine (Croitorul fagului);
•1088 Cerambyx cerdo (croitorul mare al stejarului).
Specii de plante:
•1381 Dicranum viride;
•1393 Drepanocladus vernicosus;
•1389 Meesia longiseta;
•4070* Campanula serrata;
•4116 Tozzia carpathica;
•1386 Buxbaumia viridis.
Situl de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa şi Aria de protecție specială avifaunistică
ROSPA0043 Frumoasa se suprapun peste mai multe arii naturale protejate declarate, prin Legea
nr.5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a – zone
protejate cu modificările şi completările ulterioare, ca monumente ale naturii, acestea toate fiind
incluse în planul de management şi sunt următoarele: Masa Jidovului, Stânca Grunzii, La Grumaji, şi
ca rezervaţii naturale: Iezerul Şureanu, pe o suprafaţă de 20 ha, Luncile Prigoanei, pe o suprafaţă de
15 ha, Şuvara Saşilor, pe o suprafaţă de 20 ha, Iezerele Cindrelului, cu o suprafaţă de 609,6 ha,
Parcul Natural Cindrel, cu o suprafaţă de 9.873,00 ha, Jnepenişul Stricatul, cu o suprafaţă de 15 ha,
Sterpu – Dealul Negru, cu o suprafaţă de 5 ha, Cristeşti, cu o suprafaţă de 3 ha.
În această arie au fost identificate 10 tipuri de habitate de interes comunitar ce acoperă peste 80%
din suprafața totală, din care cele mai reprezentative sunt pădurile de molid perialpine,
jnepenișurile și pășunile alpine și subalpine. O parte din păduri sunt virgine sau cvasivirgine, acestea
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polarizând o mare diversitate biologică terestră, constituind o avuție națională inestimabilă. Multe
dintre pădurile existente, pure sau în amestec, au vârste medii de peste 120 și chiar 160 de ani, fiind
excelente habitate pentru populații viabile de urs, lup și râs.
ROSPA0043 – “Frumoasa” - 130.890 ha (~ 135 ha se suprapun cu teritoriul comunei Pianu)
Scurtă descriere a sitului
Limitele Ariei de protecție speciale avifaunistice ROSPA0043 Frumoasa sunt cele aprobate prin
Hotărârea nr.1284/2007 al ministrului mediului şi dezvoltării durabile privind declararea ariilor de
protecţie specială avifaunistică, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârea de Guvern nr. 971/2011.
Aria de protecție specială avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa a fost desemnată pentru 11 specii de
păsări, care sunt: A241 Picoides tridactylus, A104 Bonasa bonasia, A217 Glaucidium passerinum,
A223 Aegolius funereus, A220 Strix uralensis, A224 Caprimulgus europaeus, A236 Dryocopus
martius, A239 Dendrocopos leucotos, A320 Ficedula parva, AA321 Ficedula albicollis, A108 Tetrao
urogallus.

Tabel nr. 11. Categorii de utilizare a terenurilor din Aria de protecție avifaunistică ROSPA0043
Frumoasa
UAT Pianu, se suprapune parțial aproximativ 137 de ha (1%) peste Aria naturală protejată de
importanță comunitară ROSCI0085 – “Frumoasa” și peste Aria de Protecție Specială Avifaunistică
ROSPA0043 “Frumoasa”.
Accesul către aria naturală protejată se face prin DJ 704A.
În localitatea Pianu, în zona care se suprapune peste aria protejată ROSCI0085 Frumoasa, s-au
identificat următoarele tipuri de habitate:
•6520 - Fânețe montane – pe o suprafață de 42 ha;
•9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum – pe o suprafață de 8 ha;
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•9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea) – pe o suprafață de
87 ha.
Poienile cu pajiști montane, habitatul 6520, au fost identificate pe platourile din bazinul Izvorul Vacii,
în partea nordică a Munților Lotrului, pe plaiurile Jina, Joagărul, Pogoane, Mocirlele, Păltiniș,
Tomnaticul și Măgura.
Habitatul 9110 – Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, se regăseşte în aria protejată în zonele cu
altitudini mai reduse, cu precădere în bazinele inferioare ale râurilor Lotrioara şi Sadu din nord-estul
şi estul sitului şi cu pondere foarte redusă în părțile de sud-est şi vest. Apare în etajul montanpremontan de făgete şi etajul montan de amestecuri, în relief accidentat, pe culmi, boturi de deal,
versanţi puternic înclinaţi, stâncării, fiind condiţionat edafic de existenţa unor soluri sărace, acide,
superficiale, bogate în schelet, puternic acide sau chiar podzolite de bonitate mijlocie spre inferioară
pentru fag. Se intercalează, în funcție de condiţiile staţionale, cu celelalte tipuri de habitate cu
făgete, 91V0 si 9130, fiind adesea greu de identificat şi separat.
Habitatul 9410 – Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montană (Vaccinio-Piceetea), este cel
mai răspândit habitat forestier din cuprinsul sitului. Ocupă suprafețe întinse, compacte, în zona
montană înaltă, de la 1000 m până la 2000 m altitudine, până la păşunile şi tufărişurile din golul
alpin.
Pădurile de foioase și de conifere au un număr apreciabil de mamifere ca: mistrețul Sus scrofa,
cerbul Cervus elaphus, căpriorul Capreolus capreolus, ursul Ursus arctos, lupul Canis lupus, vulpea
Vulpes vulpes, râsul Lynx lynx, pisica sălbatică Felis sylvestris, jderul Martes martes, dihorul,
viezurele și veverița.
Răspândirea animalelor nu prezintă o etajare strictă, ca în cazul vegetației; arealul acestora este
mult mai răspândit, ursul, lupul și râsul urcă în etajul alpin, atrași de stâne, dar coboară până în
zonele depresionare înconjurătoare, deși ele sunt caracteristice pădurii.
Specile de păsări care fac parte din obiectivul ROSPA 0043 Frumoasa sunt:
a) Minunita Aegolius funereus
Este o specie mică de bufniţă, se hrăneşte cu rozătoare mici, mai rar cu păsărele. Cuibăreşte în
scorburi şi, mai ales, în cuiburi părasite de ciocănitori. Femele depune 4-5 ouă, uneori până la 8, în
lunile martie-aprilie. Clocitul durează 30-37 de zile iar puii părăsesc cuibul la vârsta de 31-36 de zile.
Duce o viaţă strict nocturnă. În iernile grele poate să coboare la altitudini mai mici în văi. Specie
sedentară care depinde de copaci şi de zonele împădurite. Distribuția acoperă habitatele forestiere
din sit reprezentate în special de pădurile de conifere și de amestec, într-o mai mică măsură, de cele
de foioase.
b.) Bonasa bonasia, ierunca
Specie palearctică de origine siberiană, se hrăneşte pe sol. Hrana este în mare parte de origine
vegetală, formată din seminţe, muguri de plante, frunze, flori, fructe de pădure, adulţi şi larve de
insecte, râme, melci. Iarna, când solul este acoprit cu zăpadă ierunca se hrăneşte cu amenţi de alun,
arin şi carpen. Formarea perechii are loc toamna. Primăvara, după împerechere femela, cuibăreşte
pe pământ. Cuibul şi-l construieşte, pe sol, într-o adâncitură, mascată, la baza unor trunchiuri, care
ascunde cuibul în perioada clocitului. Depune 8-14 ouă la sfârşitul lunii aprilie şi începutul lunii mai.
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Incubaţia durează 21-25 de zile şi începe cu depunerea ultimului ou. Ieşirea din ou a puilor este
sincronă, adică puii eclozează în acelaşi timp. De obicei se mişcă în perechi, care stau împreună tot
anul, dar pot fi observate şi exemplare singuratice, neîmperechiate sau văduve. Ierunca preferă
păduri mature, virgine, nederanjate fie că sunt mixte, de foioase sau păduri de conifere cu poieni şi
tufe de subarboret. Prezența speciei a fost semnalată uniform atât în pădurile mature, de amestec,
cât și în cele de foioase și de conifere cu poieni şi tufe de subarboret.
c) Caprimulgus europaeus, caprimulg
Este pasăre insectivoră crepusculară, cuibăreşte pe sol. Construieşte cuibul într-o scobitură mică
amplasată, cel mai adesea, în apropierea unui trunchi de copac căzut la pământ sau în vegetaţia
densă. Femela depune 2 ouă, în timpul nopţii, la un interval de 36 de ore între ele, în perioada
sfârşitului lunii mai – începutul lunii iunie. Clocesc ambii părinţi, incubaţia este asigurată pe timpul
zilei de femelă. Perioada de incubaţie este de 17-18 zile, iar după aproximativ 30-35 zile puii devin
total independenţi. Hrana este formată aproape exclusiv numai din insecte, lepidoptere, coleoptere,
orthoptere, diptere, pe care le prinde din zbor în perioada de crepuscul şi pe timpul nopţii. Este
specie migratoare, iernează în zonele calde tropicale. Este specie teritorială, care îşi marchează
teritoriul prin cântec. Cuibăreşte de la nivelul mării până în zone cu jnepeniş, la peste 1500 m
altitudine, atât în păduri mixte cu fag, carpen sau plop, cât şi în pădurile de foioase de la deal şi de la
şes. Este întâlnită frecvent în pădurile rare, cu poieni şi arbori seculari, evitând de regulă pădurile
mari, dense şi închise. Preferă atât pădurile de conifere cât şi cele de foioase, cu soluri nisipoase,
vegetaţia de stepă cu tufişuri sau copaci mici, dar este prezent şi în apropierea mlaştinilor mai
uscate sau lângă păduri tinere. De asemenea, evită şi zonele agricole mari. Este deranjat de prezenţa
umană, evitând astfel împrejurimile aşezărilor umane. Această specie are o plasticitate ecologică
mare, fără preferinţe stricte faţă de anumite tipuri de habitate. Distribuția acoperă habitatele din sit
reprezentate atât de pădurile de foioase, conifere și de amestec, mai rare și cu deschideri/ poieni/
luminișuri, cât și de zonele cu arbuști, iar uneori chiar și de zonele de pajiști. Cu toate acestea,
distribuția este relativ discontinuă fiind fragmentată de pădurile mari, dese și compacte.
d)Dendrocopos leucotos, ciocanitoare cu spate alb
Este cea mai mare dintre ciocănitorile pestriţe, specia cu dependența cea mai mare față de existența
în cantități mari a lemnului mort în păduri. Hrana este alcătuită din insecte, mai ales din larvele care
trăiesc în trunchiul copacilor. Mănâncă omizi, furnici, iar în perioadele mai grele se hrănesc și cu
alune sau seminţe ori alte fructe de pădure. Își caută hrana în primul rând în lemn mort. Işi
construieşte cuibul prin excavare în trunchiul arborilor. Depune 3-5 ouă pe care le cloceşte 15-16 zile.
Puii sunt îngrijiţi de ambii părinţi, creşterea durează 25-28 zile. După ce părăsesc cuibul nu mai sunt
hrăniţi de părinţi. Specie sedentară, monogamă şi teritorială, iar în sezonul de reproducere alungă
agresiv intruşii. Înnoptează şi se odihneşte în scorburi. Distribuția acoperă habitatele din sit
reprezentate de pădurile de foioase și de amestec. Astfel, în cadrul acestor tipuri de păduri din sit,
distribuția este relativ continuă.
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e) Dryocopus martius, ciocanitoarea neagra
Este cea mai mare dintre speciile europene de ciocănitori, cu 50% mai mare decât ghionoaia verde,
este insectivoră, şi consumă în special furnici. Foarte puţin material vegetal este consumat.
Construirea cuibului şi curtarea încep încă din februarie şi ţin până în aprilie. Ouăle sunt depuse
între martie şi mai, şi pot fi în număr de 4-6 sau chiar 9. Specie sedentară, monogamă şi teritorială,
iar în sezonul de reproducere alungă agresiv intruşii. Înnoptează şi se odihneşte în scorburi.
Ciocănitoarea neagră este mai mult o specie generalistă, ocupând habitate de pădure foarte diferite,
naturale sau secundare. Specia se suprapune bine peste condiţiile de mediu din pădurile boreale,
riverane, montane şi păduri din zona de şes. Condiţia necesară pentru cuibărit este prezenţa
arborilor groşi şi maturi în pădurile pe care le locuieşte, fiind o pasăre de dimensiuni mari.
Distribuția acoperă toate tipurile de habitate forestiere din sit. Astfel, în cadrul habitatelor forestiere
din sit, distribuția este relativ continuă, însă cu grade diferite de abundență.
f) Ficedula albicollis, muscar gulerat
Hrana este preponderent insectivoră, reprezentată de artropode, larve de lepidoptere şi alte insecte.
Este oaspete de vară. Cuibăreşte în lunile aprilie-iulie. Preferă să-şi instaleze cuibul în scorburile
arborilor din pădurile de stejar sau să ocupe cuiburile părăsite ale ciocănitorilor. Cuibăreasc cu
plăcere în cuiburi artificiale. Prezenţa acestei specii este uşor de depistat, deoarece are obiceiul să
vâneze insecte din zbor şi să pândescă stând pe ramurile externe sau în vârful unor arbori înalţi şi
izolaţi.
Muscarul gulerat face parte dintre speciile migratoare ce preferă pentru cuibărit pădurile
bogate în subarboret, lizierele de păduri masive de foioase, parcurile cu arbori bătrâni, cu scorburi şi,
de asemenea, în apropierea luciurilor de apă. Distribuția acoperă doar habitatele forestiere
reprezentate de pădurile de foioase, în special fag, și zonele de tufăriș de la altitudinile mai joase din
sit. Astfel, în cadrul sitului, distribuția muscarului gulerat este discontinuă.
g) Ficedula parva, muscar mic
Specie mică de muscar este oaspete de vară. Cuibăreşte în lunile aprilie-iulie. Femela depune, în
luna mai, ponta care este formată din 5-6 ouă, pe care le cloceşte singură timp de 13-14 zile, timp în
care este hrănită de mascul. În afara sezonului de reproducere este o specie solitară, iar uneori se
asociază cu alte specii. Mărimea teritoriului este de circa 1-2 ha. Preferă pădurile de foioase şi
amestec umbroase şi umede. Nerezidentă cuibăritoare. Distribuția acoperă doar habitatele
forestiere reprezentate de pădurile de foioase și de amestec, mai umbroase și umede, din sit. Astfel,
în cadrul sitului, distribuția muscarului mic este discontinuă.
h) Glaucidium passerinum, ciuvica
Este o specie mică de bufniţă, hrana constă în mamifere mici, păsărele, rar insecte mari, atunci când
oferta trofică este foarte săracă. Vânează seara şi dimineaţa in perioada de crepuscul. Cuibăreşte în
scorburi şi cavităţi naturale, în cuiburi părasite de ciocănitori ca negraica. Femela depune 4-5 ouă la
interval de 2 zile, în lunile aprilie-mai. Cloceşte numai femela, fiind hrănită în acest timp de către
mascul. Incubaţia durează 28-29 de zile, puii părăsind cuibul la 29-32 zile. În perioada dansului
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nupţial masculul oferă femelei ofrande alimentare. Zborul este undulat ca cel al ciocănitorilor.
Obişnuiesc să se odihnescă sau să cânte cu un fluierat moale repetat ritmic în zori şi amurg, în vârful
molizilor. Localizare pe teritoriul ariei protejate: Distribuția acoperă habitatele forestiere din sit
reprezentate în special de pădurile de conifere și, într-o mai mică măsură, de amestec. Astfel, în
cadrul habitatelor forestiere reprezentate de pădurile de conifere și de amestec din sit, distribuția
este continuă.
i)Picoides tridactylus, ciocanitoare de munte
Ciocănitoare de dimensiuni medii, este preponderent insectivoră, larvele şi adulţii coleopterelor
xilofage. Uneori face găuri circulare în jurul trunchiurilor de molid pentru a obţine sevă. Adesea se
hrăneşte spre baza trunchiurilor. După împerechere cuiburile sunt excavate la 1-10 m înălţime, cu
intrarea spre sud. Cele 2-7 ouă sunt depuse în luna mai. Incubaţia durează 12-14 zile şi este
efectuată de ambele sexe. Puii sunt îngrijiţi de ambii părinţi. Este specie teritorială, monogamă,
perechile pot fi împreună şi în afara sezonului de reproducere.Teritoriile sunt marcate prin
tamburinajul în trunchiul copacilor, care poate fi auzit dimineaţa devreme în perioada de
reproducere şi uneori toamna. Este o specie rezidentă în Europa şi preferă două tipuri de habitate:
în zona boreală/arctică habitate de şes, în zona temperată pădurile montane. În regiunile boreale
cuibăreşte în taiga, în zonele mlăştinoase ale pădurilor. În regiunile temperate preferă zona montană,
cu păduri bătrâne de molid, dar şi păduri subalpine de mesteacăn. Prezenţa sa depinde de
cantitatea lemnului mort în pădurea respectivă. Distribuția acoperă habitatele din sit reprezentate
de pădurile de conifere și de amestec. Astfel, în cadrul acestor tipuri de păduri din sit, distribuția
este relativ continuă.
j) Strix uralensis, huhurez mare
Huhurezul mare aparţine tipului de faună siberian. Este pasăre sedentară în România şi este una din
speciile mari de bufniță din România. Hrana este alcătuită din diverse mamifere mari şi mijlocii, de la
șoareci până la șobolanul de apă, și rareori din păsări. Vânează noaptea, uneori își caută prada cu
zbor active, dar în general stă la pândă. Vânează în zone deschise, prin poieni sau la marginea
pădurilor. În martie are loc împerecherea, când se pot fi auzite strigătele nupţiale caracteristice
emise de mascul şi femelă. Femela depune 3-5, uneori 2 sau rar şase ouă pe care le cloceşte 28-29
zile. Perechile formate în perioada de reproducere sunt sedentare, își apără teritoriul pe tot timpul
anului, având comportament agresiv în apropierea cuibului. În timpul iernii, păsările solitare
adeseori se deplasează la altitudini mai joase. Distanța minimă dintre perechi este de 2-5 km. Specia
preferă pădurile de foioase, cu precădere cele de fag, fiind întâlnită și în cele de amestec până la
altitudini de 1800 m, cuibărește atât în zonele de deal cât și în regiunea montană. Îl putem întâlni de
la altitudini joase, începând cu 300 m, preferă mai degrabă pădurile de fag, dar poate cuibări și în
păduri pure de conifere sau în cele de stejar cu carpen. Distribuția acoperă habitatele forestiere din
sit reprezentate în special de pădurile de foioase și de amestec, dar și de cele de conifere. Astfel, în
cadrul habitatelor forestiere din sit, distribuția este continuă. Este o specie care poate fi întâlnită în
toate cele trei tipuri majore de pădure din sit, foioase, amestec și conifere, însă preferă mai mult
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pădurile de foioase, în special fag și de amestec. Are o distribuție continuă la nivelul sitului, în cadrul
tuturor habitatelor forestiere. Mai puțin frecventă în pădurile de conifere.
k) Tetrao urogallus, cocoș de munte
Se hrăneşte pe sol, iar hrana este mixtă, în mare parte vegetală. Cocoşul de munte are nevoie de
apă şi de pietricele pentru digerat hrana. Pasăre sedentară şi pologamă, de aceea în sezonul de
împerechere au nevoie de locuri de rotit, suprafeţe restrânse din pădure unde se adună femelele şi
unde masculii dominanţi evidenţiază dansurile nupţiale. Sezonul de reproducere începe din martieaprilie. Femela depunere 6-10 ouă într-un cuib rudimentar făcut pe sol. Incubaţia durează 26-28 de
zile. Cocoşii adulţi sunt teritoriali, apără un teritoriu de până la 60 ha, iar mărimea teritoriului
găinilor este mai mic, de aproximativ 45 ha. Această specie preferă molidişuri mature, dar nu foarte
dese, cu subarboret şi strat ierbos, îndeosebi cu plante cu bace, afin şi merişor, între 800-1800m
altitudine. Preferă pădurile cu zone deschise şi cu o vegetaţie interioară bogată. Îi plac pădurile de
conifere, molid şi brad, amestecate cu mesteacăn. O întâlnim de cele mai multe ori în păduri
montane bătrâne cu multe luminişuri. Pentru a se ascunde, are nevoie şi de subarboret, tufişuri mici,
vegetaţie densă precum zmeura, ferigi. Lipseşte din molidişurile tinere sau din cele deranjate prin
activităţi umane, turism şi exploatări forestiere. Specia a fost identificată în habitatele specifice
reprezentate de păduri de conifere și de amestec, bătrâne și cu multe deschideri/luminișuri, afinișuri,
zmeurișuri. Astfel distribuția este discontinuă/fragmentară.

Lista presiunilor actuale și a amenințărilor cu impact la nivelul ariei naturale protejate
La nivelul sitului, presiunile actuale și amenințările potențiale, viitoare, asupra ariei naturale
protejate sunt:
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Tabel. Nr. 12. Lista presiunilor actuale și a amenințărilor cu impact la nivelul ariei naturale protejate
Conform planului de management aprobat, principala amenințare pentru aria naturală protejată, pe
raza UAT Pianu o reprezintă pășunatul excesiv și vânătoarea excesivă. Estimarea impactului
potențial al Proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes
comunitar
Estimarea impactului potential al proiectului „Plan Urbanistic General al comunei Pianu”, asupra
speciilor și habitatelor din aria naturală protejtă s-a făcut prin analiza propunerilor de dezvoltare și
modul în care aceste propuneri pot avea un impact direct sau indirect asupra Ariei naturale
protejată de importanță comunitară ROSCI0085 Frumoasa și Ariei de Protecție Specială Avifaunistică
ROSPA0043 Frumoasa luând în considerare obiectivele de conservare și de desemnare a ariei
naturale protejate.
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Programe

Proiecte și acțiuni prioritare

Impact potential
asupra RO SCI/SPA
Frumoasa

1. Asigurarea a. Elaborarea de planuri urbanistice
Nesemntificativ
condițiilor
zonale/masterplanuri de dezvoltare (P.U.Z.), în
pentru
zonele cu potențial de dezvoltare ale
atragerea și
localitățiilor componente comunei
susținerea
- PUZ 1 - Zonă Parc Tehnologic (Pianu de Jos investitorilor
DJ704A)
- PUZ 2 - Zonă Rezidențială (Pianu de Jos - În Nordul
localității, într DJ704A și Valea Pianului)
- PUZ 3 - Zonă rezidențială și de turism (Pianu de
Sus- UTR nr.20 -Adiacent terenului de golf)
- PUZ 4 - Zonă producție și servicii (Pianu de Sus UTR nr.10)
- PUZ 5 - Zonă Sport Agrement (Pianu de Sus - UTR
nr. 24)
- PUZ 6 - Zonă centrală Pianu de Sus (UTR nr. 1)
b. Crearea unei baze de date digitale, disponibile

Termen de
realizare
2019-2024

Nesemntificativ

2019-2020

c. Asigurarea accesului la utilități, prin cofinanțarea Nesemntificativ

2019-2029

online, privind oportunitățiile locale de
dezvoltare a afacerilor în comună

unor lucrări de infrastructură
d. Dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale prin

Nesemntificativ

2019-2029

Nesemntificativ

2019-2024

sprijinirea atelierelor de tip familial
e. Sprijinirea dezvoltării I.M.M.- urilor și al START-

Up-urilor
f. Înființarea unui birou de informare și consultanță Nesemntificativ

2020

în domeniu economic și juridic
g. Sprijinirea și dezvoltarea fermelor agrozootehnice Nesemntificativ

2019-2029

h. Identificarea formelor de proprietate și realizarea Nesemntificativ

2020-2022

cadastrului
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2. Dezvoltarea a. Finalizarea reformei proprietății funciare
Nesemntificativ
modernă și
competitivă a b. Înființarea unor unități de colectare, prelucrare și Nesemntificativ
comercializare a produselor agricole
agriculturii

2020-2022
2019-2025

c. Întreținerea pășunilor comunale

Nesemntificativ

2019-2029

d. Încurajarea formării unor exploatații agricole

Nesemntificativ

2019-2029

Nesemntificativ

2019-2029

Nesemntificativ

2019-2022

Nesemntificativ

2022-2025

c. Amenajarea de spații verzi, zone de agrement și Nesemntificativ

2019-2029

durabile
e. Sprijinirea proiectelor ce vizează practicarea

agriculturii biologice
3. Dezvoltarea a. Dezvoltarea zonelor cu potențial turistic, prin
turismului
elaborarea de PUZ uri specifice
b. Amenajarea și construirea de infrastructuri

turistice

zone sportive
d. Îmbunătățirea colecției expoziției etnografice

Nesemntificativ

2022-2025

Tabel. Nr. 13. Lista presiunilor actuale și a amenințărilor cu impact la nivelul ariei naturale protejat
Dezvoltarea, reabilitarea și modemizarea infrastructurii de transport și comunicatii
Programe

Proiecte și acțiuni prioritare

Impact potential asupra
RO SCI/SPA Frumoasa

Termen de
realizare

1. Reabilitarea și a. Reabilitarea și modernizarea DJ

Nesemntificativ

2019-2022

modernizarea
704A, DJ 705B
rețelei de
a. Reablitarea și modernizarea
drumuri
drumurilor comunale
județene,

Nesemntificativ

2019-2023
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comunale și
locale

a. Modernizarea drumurilor locale

Nesemntificativ

20192025

a. Dezvoltare și reabilitarea

Nesemntificativ

2019-2025

a. Îmbunătățirea semnalizării rutiere Nesemntificativ

2019-2024

drumurilor propuse prin PUG spre
zone cu potențial de dezvoltare
și montarea de indicatoare de
avertizare
a. Amenajarea și reabilitarea

Nesemntificativ

2019-2021

Nesemntificativ

2019-2021

Nesemntificativ

2019-2022

Nesemntificativ

2022-2025

circulațiilor pietonale
a. Amenajarea corespunzătoare a

rigolelor de scurgere a apelor
pluviale
a. Creșterea capacității autorității

publice de implementare a
proiectelor de investiții în
infrastructura fizică
a. Dezvoltarea de trasee ciclo-

turistice, în cadrul localităților
componente și între acestea si
amenajarea traseelor turistice
Tabel. Nr. 14. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și de protecția mediului RO SCI/SPA
Frumoasa
Programe
1. Realizarea

rețelei de
canalizare și
epurare a
apelor uzate
menajare

Proiecte și acțiuni prioritare

Impact potential asupra RO
SCI/SPA Frumoasa

a. Extinderea rețelei de canalizare Nesemntificativ

Termen de
realizare
2019-2024

menajeră în satele cu
accesibilitate ridicată,
aparținătoare comunei (Pianu
de Sus și Pianu de Jos)
a. Construirea sistemului de

Nesemntificativ

2019-2023

captare a apei acvifere de
medie adâncime destinat
consumatorilor izolați (Plaiuri,
Purcăreți)
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2. Colectarea

corespunzătoare
a deșeurilor
menajere și
industriale

a. Inițierea unui proiect de

Nesemntificativ

20202021

Nesemntificativ

2021-2023

Nesemntificativ

2019-2025

Nesemntificativ

2020- 2025

b. Reabilitarea iluminatului public Nesemntificativ

2020-2025

hotărâre a Consiliului Local în
ceea ce privește respectarea
condițiilor privind asigurarea
protecției mediului
înconjurător
b. Rezolvarea în parteneriat cu

Consiliile Locale vecine și cu
Consiliul Județean a
problemelor de mediu
generate de sortarea
deșeurilor
c. Realizarea unor proiecte

privind amplasarea unor
platforme ecologice de
depozitare și transfer a
deșeurilor
3. Îmbunătățirea

alimentării cu
energie electrică

a. Extinderea rețelei de

alimentare cu energie electrică
în localitățile izolate
și trecerea treptată spre surse
de energie alternative
c. Intocmirea unui studiu tehnic

Nesemntificativ

2020-2021

Nesemntificativ

2019-2025

privind evaluarea resurselor
alternative de producere și
distribuția energiei electrice
4. Combaterea

a. Regularizarea albiei râului

inundațiilor,
Pianu pe toată lungimea lui
alunecărilor de b. Amenajarea albiei afluenților Nesemntificativ
teren și a
Văii Pianului
eroziunii solului
c. Împădurirea dealurilor supuse Nesemntificativ
eroziunii și alunecărilor de
teren

2019-2025
2019-2029
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d. Realizarea de lucrări de

Nesemntificativ

2019-2029

îmbunătățiri funciare în
vederea combaterii
alunecărilor de teren, eroziunii
și torenților
Tabel. Nr. 15. Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare și de protecția mediului RO SCI/SPA
Frumoasa (continuare)
5.2. Monumente istorice
Lista monumentelor istorice (LMI 2015) clasate la data elaborării documentului Plan Urbanistic
General (PUG) comuna Pianu 2019 este următoarea:
Poziți
e LMI

COD LMI

Denumire

Localitate

Adresă

Datare

125

AB-I-s-B-00057

Situl arheologic sat Pianu de Jos; „Podei”, la 500 m de
de la Pianu de comuna Pianu
ferma de iepuri
Jos

126

AB-I-m-B00057.01

Așezare

sat Pianu de Jos; „Podei”, la 500 m de Epoca
comuna Pianu
ferma de iepuri
bronzulu
i
timpuriu
, cultura
Coțofeni

127

AB-I-m-B00057.02

Aşezare

sat Pianu de Jos; „Podei”, la 500 m de Neolitic,
comuna Pianu
ferma de iepuri
Cultura
Petrești

457

AB-II-a-A-00261

Ansamblul
bisericii
evanghelice

sat Pianu de Jos; Str. Cloșca 343
comuna Pianu

Secolul
XIII-XIX

458

AB-II-a-A00261.01

Biserica
evanghelică

sat Pianu de Jos; Str. Cloșca 343
comuna Pianu

Secolul
XIII-XV,
transf.
1798
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459

AB-II-a-A00261.02

Zid de incintă sat Pianu de Jos; Str. Cloșca 343
(ruine)
comuna Pianu

Secolul
XV

460

AB-II-a-A-00262

Ansamblul
sat Pianu de Sus; În cimitir
bisericii
de comuna Pianu
lemn “Cuvioasa
Paraschiva”

Secolul
XVIII - XX

461

AB-II-a-A00262.01

Biserica
de sat Pianu de Sus; În cimitir
lemn “Cuvioasa comuna Pianu
Paraschiva”

1780

462

AB-IV-m-A00262.02

Cimitirul
cu sat Pianu de Sus;
stâlpi funerari comuna Pianu
al bisericii de
lemn “Cuvioasa
Paraschiva”

Secolul
XIX - XX

Tabel nr. 16. Lista monumentelor istorice (LMI 2015) clasate la data elaborării documentului Plan
Urbanistic General (PUG) comuna Pianu 2019
5.2.1. Monumente istorice (LMI 2015)
1. Ansamblul bisericii evanghelice Cod LMI AB-II-a-A-00261
Ansamblul bisericii evanghelice

Cod LMI AB-II-a-A-00261
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Ansamblul bisericii evanghelice

Cod LMI AB-II-a-A-00261

Figura nr. 19. Ansamblul bisericii evanghelice din Pianu de Jos
Biserica evanghelică din Pianu de Jos este așezată în partea de nord-est a satului, pe strada
principală (Cloșca), paralelă cu drumul județean, la numărul 343. Actuala biserică evanghelică din
Pianu de Jos a fost construită în secolul al XIII-lea, inițial ca o bazilică romanică trinavată cu cor
pătrat și posibil absidă semicirculară.
La începutul secolului al XIV-lea sunt amintiți preoți sași din Pianu de Jos, aparținând Decanatului de
Sebeș. În secolul al XV-lea bisericii din Pianu de Jos, consacrată Sfântului Iacob, îi reveneau o parte
din veniturile exploatărilor de aur de pe Valea Pianului.
În a doua jumătate a secolului al XV-lea un nou cor pătrat este adăugat în prelungirea celui vechi,
precum și o sacristie pe latura de nord.
În 1798 edificiul este transformat în stil baroc prin dărâmarea colateralelor, spațiul dintre arcadele
ce despărțeau nava centrală de cele laterale fiind astupat. În partea superioară a pereților laterali ai
navei centrale a fost practicate ferestre cu arc rotund. Unele elemente arhitecturale prinse în turnul
clopotniță trădează existența unui turn mai vechi. Actualul turn de pe fațada de vest a fost
reconstruit în secolul al XIX-lea. Amplasarea Bisericii Evanghelice și a zonei de protecție, conform
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Plan Urbanistic General (PUG) comuna Pianu 2019, Studiu Istoric General:

Figura nr. 20. Amplasarea Bisericii Evanghelice Pianu de Jos și a zonei de protecție, conform conform
Plan Urbanistic General (PUG) comuna Pianu 2019, Studiu Istoric General
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Figura nr. 21. Vedere din stradă a bisericii Bisericii Evanghelice Pianu de Jos
2. Ansamblul bisericii de lemn “Cuvioasa Paraschiva” Cod LMI AB-IIa-A-00262
Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” este amplasată pe partea dreaptă a DJ 704A, în sensul
dinspre Pianu de Jos spre Strungari, fiind retrasă de la drumul principal și dispusă pe un mic platou,
ce îi conferă o bună vizibilitate asupra văii. Cimitirul cu stâlpi funerari este situat în același loc.
Ansamblul bisericii de lemn “Cuvioasa Paraschiva” Cod LMI AB-IIa-A-00262

Figura nr. 22. Ansamblul bisericii de lemn “Cuvioasa Paraschiva” Panu de Sus
Pagina 100 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Biserica de lemn “Cuvioasa Paraschiva” din Pianu de Sus a fost edificat în anul 1761 așa cum
mărturisește pisania: “această sfântă și dumnezeiască biserică dintâi nu s-a aflat nimeni să știe cine
o au făcut și când, iar acum, cu ajutorul lui Dumnezeu ridicatu-s-au din temelie cu osârdia cinstiților
preoți popa Moisi, popa Dumitru, popa Ion, cu toată cheltuiala satului, cu lemnul, cu șindrila, cu
zugrăveala, anul 1761”. Deși în anul 1810 s-a ridicat în apropiere un lăcaș de piatră, biserica de lemn
a continuat să fie folosită până în 1842. Ulterior s-a degradat, fiind salvată în anul 1918, când se
renunță la încăperea pronaosului și parțial la naos, pe o lungime de 8 m în partea de vest a
edificiului.
Biserica a fost pictată încă de la ctitorire, o parte din pictura originală păstrându-se în altar. Timpanul
catapetesmei și ușile împărătești au fost renovate în secolul al XIX-lea de către Damian zugravul. Tot
de la începutul secolului al XIX-lea datează și pictura păstrată în navă, precum și ușile împărătești,
realizate de artiști din Laz. În anii 1971-1972 monumentul a fost restaurat de Direcția
Monumentelor Istorice.
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Figura nr. 23. Amplasarea Ansamblului bisericii de lemn “Cuvioasa Paraschiva”și a zonei de protecție,
conform conform Plan Urbanistic General (PUG) comuna Pianu 2019, Studiu Istoric General
5.2.2. Situri arheologice înscrise în Repertoriul Arheologic Național (RAN)
Din punct de vedere istoriografic de pe teritoriul comunei Pianu sunt cunoscute mai multe situri
arheologice şi câteva descoperiri incidentale. O parte din ele au fost incluse în Repertoriul
Arheologic Naţional și în Lista Monumentelor Istorice după cum urmează:
Nr.
Crt,
1

COD
RAN
6235.07

Denumire

Categorie

Tip

Cetatea
de Locuire
pământ de la
Pianu De Jos. Situl
se află în partea
dreaptă a râului
Pian,
pe
un
pinten de deal
izolat, la cota 236.

Aşezare

Județ Localitate
Alba

Cronologie

Pianu de Epoca
Jos,
medievală
comuna Sec. X-XI
Pianu

2

6235.01/
AB-I-s-B00057
AB-I-s-B00057.01
AB-I-s-B00057.02

Situl arheologic Locuire
de la Pianu de Jos civilă
Podei(Autostrada
Orăştie-Sibiu, lot
1, Sit 10, km
21+180
21+380). la 500 m
de ferma de
iepuri.

aşezare

Alba

Pianu de
Jos,
Comuna
Pianu

3

6235.02

Situl arheologic Locuire
de la Pianu de Jos civilă
- Cleje. la 0,5 km
pe
dreapta
drumului PianuVinţu de Jos, pe
partea stângă a
Văii Pianului

aşezare

Alba

Pianu de Hallstatt,
Jos,
Epoca
Comuna Bronzului
Pianu

4

6235.06

Situl

aşezare

Alba

Pianu de Epoca

arheologic locuire

Epoca
bronzului,
Neolitic,
Eneolitic
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de la Pianu de Jos
-SibişeniDe
a l u l L i ş t i I
(Autostrada
Orăştie-Sibiu, lot
1, Sit 11, km
21+500
21+800). La est
de pârâul Lişca,
ce
trece
în
marginea fostului
sat Sibişeni, azi
înglobat în Vinţu
de Jos

Jos,
Comuna
Pianu

bronzului

Neolitic,
Necunoscută,
Epoca
romană,
Epoca
medievală,
Epoca
bronzului
/sec. XII

5

6235.05

Situl arheologic Locuire
de la Pianu de Jos
- Lunca Pârâului
(Autostrada
Orăştie-Sibiu, lot
1, Sit 9, km
20+550-20+870).
Situl de la Pianu
de Jos - Lunca
Pârâului
este
amplasat
pe
terasa stângă a
pârâului
Pianu
(afluent al râului
Mureş),
la
aproximativ 600
m sud-est de
hotarul
satului
Sibişeni.

aşezare şi Alba
necropolă

Pianu de
Jos,
Comuna
Pianu

6

6226.02

Fotificaţia de la locuire
Pianu de SusCetăţuia.
Pe
dealurile de la NE
de satul Pianul de

fortificație Alba

Pianu de Epoca
Jos,
medievală
Comuna sec. XV
Pianu
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Sus. Pe botul de
deal
astfel
denumit de săteni
se poate ajunge
din Pianul de Sus
pe sub releul de
telefonie mobilă.
Ca să ajungi la
locul
Cetăţuii
mergi din Pianul
de Sus deasupra
livezilor
satului
sau de la ieşire
7

6226.01/ Biserica de lemn Structură de biserică
AB-II-a- Cuvioasa
cult/
A-00262 Paraschiva de la religioasă
Pianu de Sus. În
cimitir

8

6235.03

Alba

Exploatarea
carieră/mine Exploatare Alba
minieră de la
minieră
Pianu de Jos - La
Margini

Pianu de Epoca
Jos,
modernă/
Comuna sec. XVIII
Pianu
Pianu de Epocă
Jos,
romană
Comuna
Pianu

Tabel. Nr. 15. Repertoriul Arheologic Naţional și în Lista Monumentelor Istorice
În interiorul zonelor de protecţie a monumentelor și siturilor arheologice, se va obţine în mod
obligatoriu avizul DJCCPCN, prin care se va impune, după caz, funcţie de locaţia, tipul şi suprafaţa
lucrărilor de construire propuse, evaluarea, supravegherea sau cercetarea arheologică preventivă.
Urmare a cerinţelor legale, în vederea elaborării PUG al comunei Pianu (jud. Alba), în luna
noiembrie a anului 2017 au fost intreprinse cercetări neinvazive, anume observaţii în teren şi
măsurători topografice, în vederea delimitării siturilor mai sus menţionate dar şi a celor amintite în
literatura de specialitate , neincluse în Repertoriul Arheologic Naţional.
1. Localitatea Pianu de Jos (comuna Pianu, județul Alba). Cetatea de pământ de la Pianu de Jos.
Situl se află în partea dreaptă a râului Pian, pe un pinten de deal izolat, la cota 236. Cod RAN
6235.07.
Fortificația de la Pianu de Sus se află situată pe partea dreaptă a râului Pian, între dealul orașului și
pârâul Boantei, pe o prelungire nordică a dealului dominant, Holmul. Cetatea se prezintă sub forma
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unei circumvalațiuni cu dimensiunile de 45/30 m, fiind alcătuită dintr-un șanț circular cu lățimea de
7-11m, prevăzut cu val de pământ exterior. Platoul interior este mai înalt decât valul. Pe toată
suprafața fortificației se pot vedea urmele săpăturilor realizate de căutătorii de comori. La suprafața
solului nu au fost descoperite materiale arheologice. Cetatea a fost identificată în anul 1948, fiind
datată, prin analogie cu cea de la Laz, în secolele X-XI . Lucrări ulterioare de sinteză despre
fortificațiile medievale din Transilvania, fie au menținut datarea propusă de descoperitori, fie au
atribuit cetatea unei epoci mai recente, pe baza urmelor de piatră cu mortar din miezul valului.
În anul 2010 a fost realizată aici o săpătură arheologică ce a permis câteva observații sumare. Stratul
de depuneri de pe platoul central este subțire, în acesta fiind descoperite puține fragmente
ceramice preistorice și medievale. De remarcat un fragment de oală de tip Kragenrand și un cuțit
fragmentar cu găuri pentru nituri pe mâner. Cuțitul prezintă un semn de meșter din Styria, fiind data
în secolul al XV-lea.

Figura nr. 24. Amplasarea sitului arheologic conform Plan Urbanistic General (PUG) comuna Pianu
2019, Studiu Istoric General

2. Localitatea Pianu de Jos (comuna Pianu, județul Alba). Situl arheologic de la Pianu de Jos Podei. (Autostrada Orăştie-Sibiu, lot 1, Sit 10, km 21+180 - 21+380) la 500 m de ferma de iepuri.
Cod RAN 6235.01 / Cod LMI AB-I-s-B-00057.
În punctul numit “Podei”, situat la confluenţa dintre Valea Pianului şi Pârâul Liştii se află o mare
aşezare neo-eneolitică. “Podeiul” are o suprafaţă de circa 22 ha. Urmele de locuire care indică
întinderea aşezării propriu-zise pot fi observate la suprafaţă, în urma lucrărilor agricole, pe o
întindere de circa 12 ha, îndeosebi în zona centrală a platoului. Săpături I. Paul (1961, 1962, 1963,
1967) și un colectiv al Muzeului Național de Istorie a României din București, în contextul realizării
proiectului de infrastructură Autostrada Sibiu-Orăștie-Deva, între anii 2011-2012.
Ultimele cercetări amintite, a căror finalitate a fost eliberarea certificatului de descărcare de sarcină
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arheologică, au fost efectuate pe un areal de circa 8700 mp (cca. 1.5 ha) dintr-un total de
aproximativ 14 ha cât are situl în ansablul lor. Au fost determinate trei straturi de cultură, unele cu
mai multe nivele de locuire, aparţinând culturilor Turdaş, Petreşti şi Coţofeni.

Figura nr. 25. Amplasarea sitului arheologic conform Plan Urbanistic General (PUG) comuna Pianu
2019, Studiu Istoric General
3. Localitatea Pianu de Jos (comuna Pianu, județul Alba). Situl arheologic de la Pianu de Jos - Cleje.
(la 0,5 km pe dreapta drumului Pianu - Vinţu de Jos, pe partea stângă a Văii Pianului). Cod RAN
6235.02.
Stațiunea arheologică din acest punct este amplasată pe terasa a doua a pârăului Pianu, fiind
delimitată de "Calea Ciorii"și "Pârăul Spinelui", la periferia nordică a satului Pianu de Jos. Cu ocazia
lucrărilor agricole, din aratură se pot culege fragmente ceramice aparținând culturii Coțofeni și
începutului epocii bronzului. Ceramica Coțofeni este lucrată din pastă având ca degresant nisip, bine
arsă, de culoare cărămizie cu un decor cu motive lineare, realizate prin incizie.
Mult mai interesantă este ceramica aparținând perioadei timpurii a epocii bronzului. Categoria cea
mai răspândită este cea a vaselor de provizie, grosiere, de tip sac sau borcan, prevăzute cu
proieminențe și brâuri alveolate. Recipiente de acest fel se regăsesc în majoritatea culturilor sau
grupurilor culturale aparținând bronzului timpuriu din spațiul intracarpatic, respectiv aria
Schneckenberg sau în grupul Șoimuș. Tot din acest punct provine și un topor de aramă ce aparține
categoriei de topoare cu gaură de înmănușare transversală ce poate fi plasat în rândul tipurilor mai
puțin evoluate, respectiv Dumbrăvioara sau Corbasca. În general, aceste tipuri au fost atribuite
purtătorilor culturii Glina-Schneckenberg dar sunt sesizate și apropieri de manifestările sud-vest
transilvănene ale Bronzului timpuriu, în speță de tip Șoimuș.
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Figura nr. 26. Amplasarea sitului arheologic conform Plan Urbanistic General (PUG) comuna Pianu
2019, Studiu Istoric General

4. Localitatea Pianu de Jos (comuna Pianu, județul Alba). Situl arheologic de la Pianu de Jos Sibişeni Dealul Liştii. Autostrada Orăştie-Sibiu, lot 1, Sit 11, km 21+500 - 21+800. La est de pârâul
Lişca, ce trece în marginea fostului sat Sibişeni, azi înglobat în Vinţu de Jos. Cod RAN 6235.06.
În urma perieghezelor de la începutul anilor ’60 staţiunea de pe Dealul Liştii (la est de valea Liştei)
era în premieră menţionată ca adăpostind resturi de locuire din perioada finală a epocii bronzului –
Noua. Cercetarea din 2012 a afectat integral aproximativ 10.000 mp, controlul stratigrafic
exercitându-se asupra întregii zone a platoului, acolo unde a fost posibil.
Lăţimea maximă a benzii viitoarei autostrăzi atingea în spaţiul delimitat de diagnostic 125,5 m.
Cercetările de teren au indicat faptul că, la suprafaţa solului, materialele arheologice se
concentrează în sfertul de nord-vest al spaţiului diagnosticat, la est de km 21+690 lipsind cu
desăvârşire. Astfel, între km 21+690 şi 21+800 au fost trasate şi cercetate numai secţiuni cu lăţimi de
1,70-2,50 m şi lungimi variabile, aproximativ paralele cu centrul viitoarei autostrăzi. Nu au fost
identificate complexe iar media fragmentelor ceramice recuperate este de numai două/secţiune.
Spaţiul de la vest de km 21+690 a fost cercetat mai cu seamă prin suprafeţe delimitate de martori
cruţaţi. Întreaga zonă de la nord de centrul benzii de autostradă, între km 21+500 şi 21+690, este,
astfel, controlată stratigrafic. Zona de la sud de centrul viitoarei construcţii a fost în mare măsură
afectat de amenajarea unei reţele de drumuri tehnologice. Acolo unde a fost posibil, au fost trasate
şi cercetate secţiuni. S-a constatat că este o zonă majoritar de pantă, fără complexe sau resturi
antropice. Stratigrafic, situaţia generală este extrem de simplă. S-a precizat că în spaţiul staţiunii de
la Sibişeni - Dealul Liştei suprapus de traseul A1 nu a existat ceea ce este numit îndeobşte nivel
cultural sau nivel de cultură. După concentrarea complexelor cercetate, putem presupune că
aşezarea se întinde spre nord de limita A1, aproximativ între km 21+520 – 21+600/680.
Despre gropile cercetate, fără excepţie, ele au fost, conform autorilor cercetării, gropi de extracţie,
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umplute apoi, în etape diferite – mai mult naturale, decât ca şi consecinţe ale vreunei acţiuni
antropice. O mare parte a umpluturilor provine de la fragmente importante desprinse din pereţii
gropilor, lăsate deschise. În general, gradul de fragmentare a ceramicii descoperite (reprezentând
majoritatea covârşitoare a materialului arheologic recuperat) permite restaurarea parţială a unui
număr redus de vase. Gropile erau fie cilindrice (de mai mici dimensiuni), fie tronconice, cuptorite la
bază (de mai mari dimensiuni). În zona de accentuare a pantei, spre valea Liştei, probabil, din cauze
naturale, postdepoziţionale (alunecări de teren?), adâncimea gropilor nu depăşea 0,40 m.
Trebuie menţionat că elemente Noua, aşa cum erau ele indicate în menţiunea bibliografi că (Paul
1969), nu au fost descoperite pe Dealul Liştii de la Sibişeni. În schimb, trei complexe (numai gropi)
au permis identitifcarea unei locuiri Coţofeni. În ceea ce priveşte materialul ulterior locuirii Coţofeni,
el este majoritar pe situl cercetat şi aparţine unei perioade de tranziţie dintre epoca târzie a
bronzului şi Hallstatt-ul timpuriu. Fără a fi caracterizat de trăsături Noua, el nu este specific nici unei
faze timpurii Gava. Trebuie făcută precizarea conform căreia, aşezarea din acest punct a fost
cercetată parţial, ea extinzându-se spre nord, spre hotarul satului Sibişeni (com. Vinţu de Jos).

Figura nr. 27. Delimitarea sitului de la Pianu de Jos - Sibişeni Dealul Liştii

5. Localitatea Pianu de Jos (comuna Pianu, județul Alba). Situl arheologic de la Pianu de Jos Lunca Pârâului. (Autostrada Orăştie-Sibiu, lot 1, Sit 9, km 20+550-20+870). Situl de la Pianu de Jos
- Lunca Pârâului este amplasat pe terasa stângă a pârâului Pianu (afluent al râului Mureş), la
aproximativ 600 m sud-est de hotarul satului Sibişeni. Cod RAN 6235.05.
Cercetarea arheologică preventivă s-a realizat pe baza autorizaţiilor emise de Ministerul Culturii şi a
fost efectuată la cererea beneficiarului, respectiv CNADNR şi STRABAG AG, care aconstruit tronsonul
Orăştie – Sebeş al autostrăzii A 1. Situl din punctul Lunca Pârâului era necunoscut în literatura
istorico-arheologică anterioară.
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Acesta a fost reperat în luna noiembrie a anului 2011, în urma diagnosticului arheologic realizat de
către o echipă de specialişti din cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României. Situl de la Pianu de
Jos – Lunca Pârâului este amplasat pe terasa stângă a pârâului Pianu (afluent al râului Mureş), la
aproximativ 600 m sud-est de hotarul satului Sibişeni. Din punct de vedere geografic, terenul se
prezintă sub forma unei succesiuni de platouri, de altitudine medie. Pârâul Pianu străbate această
zonă de la sud spre nord, dând naştere unei lunci joase, uşor inundabilă. Zona în discuţie se află în
imediata în apropiere a sitului de la Podei, cunoscut în literatura istorică din anii ‘70 ai secolului
trecut. Integritatea sitului arheologic în ansamblu a fost afectată parţial de canalele de irigaţii săpate
în perioada modernă şi contemporană.
Scopul cercetării arheologice preventive a fost acela de a investiga aria cu potential arheologic
identificată în urma diagnosticului arheologic amintit, între km 20+550–20+870 ai autostrăzii A1,
Orăştie–Sibiu, tronson Orăştie–Sebeş. În acest sens au fost deschise 12 unităţi de săpătură şi 7
suprafeţe de cercetare toate acestea având dimensiuni şi orientări variabile. Cercetarea arheologică
preventivă a sitului din punctul Lunca Pârâului, efectuată în perioada martie–iulie 2012, a condus la
investigarea completă a zonei afectată de lucrările de construire amintite, astfel, fiind identificate şi
cercetate 260 de complexe arheologice.
Într-o prezentare sumară, descoperirile arheologice din punctul Lunca Pârâului se încadrează, atât în
categoria complexelor de habitat, cât şi în categoria celor cu caracter funerar, atribuite mai multor
perioade istorice. Astfel, primul nivel, din punct de vedere cronologic, este cel al perioadei neolitice.
Aceasta este reprezentată de 15 complexe arheologice (locuinţe semi-adâncite şi gropi menajere).
Al doilea nivel de locuire este cel atribuit, din punct de vedere cronologic, epocii bronzului, fiind
constituit din resturile unor locuinţe de suprafaţă, incendiate şi gropi menajere încadrabile în faciesurile culturilor Coţofeni şi Wietenberg. În acest nivel au fost cercetate 103 complexe arheologice,
dintre acestea 6 aparţin culturii Coţofeni şi 20 culturii Wietenberg. În această fază a cercetării
celelalte 77 de complexe arheologice nu au fost atribuite unui facies, elementele de încadrare
lipsind aproape în totalitate.
Al treilea nivel de locuire este reprezentat de o aşezare medievală, reprezentată prin 11 locuinţe de
tip semi-adâncit, cu pietrar, 34 de cuptoare menajere, cu gropi de deservire, 25 de platforme
rectangulare din pietre de râu, 22 de gropi menajere şi două fântâni. În urma analizei preliminare a
materialului arheologic recoltat, aceste complexe arheologice se datează în secolul al XII-lea. De
asemenea, în cadrul sitului de la Pianu de Jos – Lunca Pârâului au fost descoperite şi cercetate 20 de
morminte. Dintre acestea 19 sunt morminte de inhumaţie, în timp ce unul este mormânt de
incineraţie în urnă. În cazul celor 19 morminte de inhumaţie toate scheletele au fost depuse în
poziţie chircită. Acestea prezintă trăsăturile caracteristice generale ale ritului de inhumaţie: indivizii
sunt depuşi în gropi de forma ovală, în poziţie chircită, cu diverse grade de flexare a membrelor.
Inventarul funerar, în cazul mormintelor care deţin, nu este relevant pentru o încadrare cronologică
sigură, astfel, doar eventuale analize radiocarbon ar putea să aducă date suplimentare în ceea ce
priveşte datarea acestora. În cazul mormântului de incineraţie în urnă, din păcate, acesta a fost
puternic afectat de lucrările agricole moderne, din vasul-urnă păstrându-se mai puţin de jumătate,
fără elemente certe de datare (de exemplu, decor). De vreme ce elementele de datare nu sunt
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foarte sigure, în acest stadiu al cercetărilor, cele 20 de morminte pot să dateze fie din neolitic, fie din
epoca bronzului.
În egală măsură, se cuvine menţionată descoperirea a unei cantităţi însemnate de material
arheologic de factură romană (fragmente ceramice de la diferite recipiente şi obiecte din bronz şi
fier), fără a fi, însă, identificat vreun complex arheologic încadrabil din punct de vedere cronologic în
această epocă. Este de presupus existenţa unei locuiri din perioada romană, în imediata apropiere a
traseului viitoarei autostrăzi, dat fiind faptul că în complexele arheologice din secolul al XII-lea au
fost utilizate tegulae şi cărămizi de factură romană (la construcţia cuptoarelor menajere).
Complexele moderne (sau contemporane) sunt în fapt şanţuri de irigaţii care traversează situl,
suprapunând stratigrafic mai multe complexe din cele trei niveluri descrise mai sus. Materialul
descoperit în umplutura acestor şanţuri variază de la materiale ceramice neolitice şi din epoca
bronzului, până la cele medievale sau chiar la sticlă modernă sau contemporană.

Figura nr. 28. Amplasarea sitului arheologic, conform Plan Urbanistic General (PUG) comuna Pianu
2019, Studiu Istoric General
6. Localitatea Pianu de Sus (comuna Pianu, județul Alba). Fortificaţia de la Pianu de Sus- Cetăţuia.
Pe dealurile de la NE de satul Pianul de Sus. Pe botul de deal astfel denumit de săteni se poate
ajunge din Pianul de Sus pe sub releul de telefonie mobilă. Ca să ajungi la locul Cetăţuii mergi din
Pianul de Sus deasupra livezilor satului sau de la ieşire. Cod RAN 6226.02.
Este o eroare materială din Repertoriul Arheologic Național. Situl acesta este același cu cel înscris în
Repertoriul Arheologic Național de la poziția 6235.07, anume cetatea de pământ de la Pianu De Jos,
aflat în partea dreaptă a râului Pian, pe un pinten de deal izolat, la cota 236.
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7. Localitatea Pianu de Sus (comuna Pianu, județul Alba). Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva de
la Pianu de Sus. În cimitir. Cod 152 RAN 6226.01/ COD LMI AB-IIa- A-00262.
Vezi Capitolul 5., Subcapitolul 5.2.1., punctul 2.
8. Localitatea Pianu de Jos (comuna Pianu, județul Alba). Exploatarea minieră de la Pianu de Jos La Margini.153 Cod RAN 6235.03
Zăcămintele aurifere de pe valea Pianului constituie una dintre zonele de interes major pentru
studiul mineritului în depozitele aurifere aluvionare din Dacia preromană şi romană. Ele au format
unul dintre obiectivele Programului "Minele de aur antice din Dacia", lansat în 1999 prin semnarea
unui acord de colaborare ştiinţifică şi formarea unei echipe de cercetare pluridisciplinare
românofranco- germane. Campania din 1999 de pe valea Pianului a relevat existenţa unor vaste
lucrări miniere de suprafaţă, acoperind peste 320 km2, care se întind între Sălişte la vest şi Răchita la
est. Toate lucrările miniere sunt lucrări de suprafaţă, care pot fi grupate în două tipuri principale:

 Excavaţii vaste şi lungi, care se aliniază regulat în sensul pantei;
 Gropi mici, deschise una lângă alta şi însoţite de movile de debleuri, care acoperă suprafeţe
întinse pe terasa inferioară de pe partea dreaptă a văii Pianului.
Zona aleasă în locul numit de localnici "La Margini" se remarcă prin complexitatea lucrărilor sale, o
reţea de canale străbătând versanţii pe o lungime de peste 1km în amonte de şantiere. Aceste
canale alimentau cu apă bazinele săpate în sol şi întărite în josul pantei prin diguri. Rezervoarele
distribuiau apa spre şantiere printr-o serie de canale care sunt încă vizibile şi pot fi urmărite pe teren.
În afara marilor şantiere miniere care utilizau forţa hidraulică, au fost efectuate şi câteva sondaje în
micile exploatări de tipul gropilor individuale, dintre cele trei sondaje, doar S3 permiţând
identificarea unei depuneri conţinând resturi de cărbune. Acestea au fost analizate de laboratorul
Beta Analytic Radiocarbon Dating din Miami (SUA), fiind datate în sec. XIX, ceea ce corespunde cu
informaţiile orale sau documentare privind lucrările recente (sec. XIX-XX), care se diferenţiază de
cele legate de un sistem hidraulic (bazine şi canale), similare celor cunoscute în antichitate.
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Figura nr. 29. Localizarea exploatării miniere de la Pianu de Jos – La Margini

9. Localitatea Pianu de Jos (comuna Pianu, județul Alba). Așezarea preistorică și romană din
punctul Padia.
Se află situată în stânga pârăului Șipotelor, pe o terasă întinsă, la est de izvor. A fost sondată în anul
1948 de către un colectiv condus de Ion Berciu care constata faptul că, în ciuda materialului ceramic
numeros aparținând culturilor Coțofeni și Wietenberg, nu se poate determina stratigrafic orizonturi
de locuire, fiind vorba fie de o așezare sezonieră fie de o compromitere a sa în urma lucrărilor
agricole. Tot din zonă a fost recuperat și material de epocă romană.
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Figura nr. 30. Localizare a așezării preistorice de la Pianu de Jos - Padia, conform Plan Urbanistic
General (PUG) comuna Pianu 2019, Studiu Istoric General

10. Localitatea Pianu de Jos (comuna Pianu, județul Alba). Așezarea preistorică din punctul Câmpu
de Mijloc.
Așezare se află pe prima terasă a pârăului Pianu, pe malul său stâng, fiind întinsă pe o suprafață de
câteva hectare. Cercetările de suprafață au condus la recuperarea unui bogat material arheologic,
constând fin fragmente ceramice aparținând culturii Wietenberg, unele putând fi încadrate în faza III
de evoluție a acestei culturi. Unele descoperiri de aici aparțin unor alte manifestări culturale, anume
așa-numitului orizont de tip Bădeni III-Deva sau mediului tumular. Finalului epocii bronzului au
putut fi atribuite câteva fragmente ceramice aparținând culturii Noua. O altă epocă reprezentată în
această stațiune este cea a fierului. De aici provin materiale decorate cu caneluriși cu ghirlande de
șănțulețe fin crestate sau cu „șnur fals”. Ultimul tip de decor pătrunde în Valea Mureșului o dată cu
purtătorii culturii Basarabi.
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Figura nr. 31. Localizarea așezării preistorice de la Pianu de Jos – Câmpu de Mijloc.
Alte descoperiri întâmplătoare, aparținând mai multor epoci istorice, sunt semnalate în teritoriul
administrativ al comunei. Unele dintre ele au fost menționate “fără precizări topografice” iar în alte
cazuri sunt menționate toponimele. Amintim aici posibila fortificație medievală de pe culmea
Văratec, de pe malul stâng al Pianului, în localitatea Pianu de Jos, o posibilă așezare Coțofeni în
punctul Cetățuia din localitatea Pianu de Sus sau punctul Tekenyel, din Pianu de Sus, unde s-a
descoperit un tezaur monetar în secolul al XIX-lea. În urma verificărilor noastre din teren nu s-a
reușit fie localizarea punctelor menționate fie descoperirea unor urme concludente de situri
arheologice.

6. OBIECTIVELE DE PROTECȚIE A MEDIULUI, STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR SAU
INTERNAȚIONAL, CARE SUNT RELEVANTE PENTRU PLAN SAU PROGRAM ȘI MODUL ÎN CARE S-A
ȚINUT CONT DE ACESTE OBIECTIVE ȘI DE ORICE ALTE CONSIDERAȚII DE MEDIU ÎN TIMPUL
PREGĂTIRII PLANULUI SAU PROGRAMULUI
6.1. Introducere
Scopul evaluării de mediu pentru planuri și programe constă în determinarea formelor de impact
semnificativ asupra mediului ale planului analizat.
Se precizează faptul că un obiectiv reprezintă un angajament, definit mai mult sau mai puțin general,
a ceea ce se dorește a se obține. Pentru a se atinge un obiectiv, sunt necesare acțiuni concrete care,
în conformitate cu procedurile de planificare, sunt denumite ținte. Pentru măsurarea progreselor în
implementarea acțiunilor, deci realizarea țintelor, precum și atingerea în final a obiectivelor, se
utilizează indicatori, indicatorii reprezentând de fapt acele elemente care permit monitorizarea și
cuantificarea rezultatelor unui plan.
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6.2. Obiective de mediu
Obiectivele de mediu iau in considerare politicile de mediu naționale, precum si obiectivele de
mediu stabilite la nivel regional și local în cadrul Planului Regional de Acțiune pentru MediuRegiunea 7 Centru, respectiv al Planului Local de Acțiune pentru Mediu al județului Alba.
Obiectivele generale - reprezintă transcrierea problemei într-o manieră afirmativă, asigurând
totodată direcția strategică a eforturilor pe termen lung.
Obiectivele specific - reprezintă transcrierea într-o manieră afirmativă a fiecărui aspect caracteristic
al problemei. Astfel, pentru o problemă, vor exista un singur obiectiv general și unul sau mai multe
obiective specifice.
Țintele - reprezintă sarcinile cuantificabile necesar a fi realizate intr-un interval de timp stabilit
pentru atingerea unui obiectiv specific. Pentru un obiectiv specific pot exista una sau mai multe
ținte. Ansamblul țintelor stabilite pentru obiectivele specifice subsumate unui obiectiv general
reprezintă sarcinile necesare pentru atingerea obiectivului general.
Indicatorii - reprezintă elementele a căror măsurare permite evaluarea realizării acțiunilor, a țintelor
și a obiectivelor. Indicatorii reprezintă deci elementele cu ajutorul cărora se vor măsura și evalua
rezultatele planului de acțiune.
Acțiunile - reprezintă activitățile concrete care vor trebui efectuate pentru atingerea țintelor și
obiectivelor stabilite, într-un interval de timp stabilit.
Responsabilii pentru implementare – reprezintă instituțiile/unitățile/persoanele care vor avea
responsabilitatea implementării acțiunilor.
Termenele de finalizare - reprezintă datele la care trebuie finalizate acțiunile.
Țintele și indicatorii s-au stabilit pentru fiecare obiectiv de mediu, respectiv pentru fiecare
factor/aspect de mediu luat în considerare. Acestea, împreună cu obiectivele caracteristice, sunt
prezentate în tabelul de mai jos:
Tabel nr. 16. Obiectivele de protecție a mediului stabilite la nivel național, regional și local, care sunt
relavante pentru PUG Pianu
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Obiectiv specific
Ținta
Măsuri
CANTITATEA ȘI CALITATEA APEI POTABILE
OBIECTIV GENERAL: Asigurarea din punct de vedere cantitativ și calitativ de apă potabilă
Reabilitarea și dezvoltarea
Asigurarea cantității și calității apei
Elaborarea documentațiilor necesare obținerii
Infrastructurii existente de
potabile conform Legii nr. 458/2002
finanțării și realizării lucrărilor de reabilitare și
alimentare cu apă
modificată și completată cu Legea
dezvoltare a sistemelor de alimentare cu apă.
311/2004
Derularea lucrărilor de reabilitare/dezvoltare a
sistemelor de alimentare cu apă.
Monitorizarea calității apei potabile furnizate în
sistem centralizat.
Înființarea de sisteme de
Racordarea consumatorilor gospodărești
Elaborarea documentațiilor necesare obținerii
alimentare cu apă în spațiul la sistemele centralizate de alimentare cu finanțării și realizării lucrărilor de înființare a
rural
apă potabilă
sistemelor de alimentare cu apă.
Derularea lucrărilor de construcție și înființare de
sisteme de alimentare cu apă în spațiul rural.
Monitorizarea calității apei potabile furnizate în
sistem centralizat.
Asigurarea cu apă a zonelor Construcții de instalații de captare și
Identificarea zonelor deficitare din punct de vedere
deficitare din punct de
aducțiune
al asigurării apei potabile din surse controlate.
vedere cantitativ și/sau
Realizarea studiilor necesare privind resursele de apă
calitativ (în care nu se pot
de suprafață sau subterană.
dezvolta sisteme
Construcția de instalații de captare și aducțiune în
centralizate)
zonele izolate.
OBIECTIV GENERAL: O bunã gestiune cantitativă și calitativă a resurselor de apă
Optimizarea consumurilor
Respectarea normelor cantitative și
Monitorizarea cantitativă și calitativă a apei la sursă,
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Permanent.
Permanent.
Permanent.

Permanent.
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Permanent.
Permanent.
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Obiectiv specific
de apă

Ținta
calitative de gestiune a apei

Măsuri
pe rețelele de distribuție și la consumatori prin
achiziționarea și montarea de dispozitive de măsură
omologate.
Autorizarea/acreditarea laboratoarelor de către
instituții abilitate.

Controlul strict al calității
Încadrarea parametrilor calitativi ai apei
apei tratate în scopul
furnizate consumatorilor în prevederile
protejării stării de sănătate Legii 458/2002 modificatã și completatã
a consumatorilor
prin Legea nr. 311/2004
OBIECTIV GENERAL: Conservarea calității surselor de apă subterană și de suprafață
Instituirea și respectarea
Conservarea calitãții naturale a surselor
Instituirea și materializarea zonelor de protecție
zonelor de protecție
de apã astfel încât apa sã poatã fi tratatã
severă în jurul fronturilor de captare și a prizelor de
sanitară și hidrogeologică în cu costuri suplimentare minime.
apă din regiune.
zona captărilor de apă.
Revizuirea unde este cazul a PUG
Desființarea construcțiilor din zonele de protecție
sanitară a captărilor.
Întocmirea și implementarea regulamentelor de
exploatare a terenurilor din zonele de protecție a
captărilor.
POLUARE SOL ȘI APÃ SUBTERANÃ
OBIECTIV GENERAL: Diminuarea poluării solului/apei subterane din cauza utilizării îngrășămintelor și pesticidelor în agricultură
Controlul riguros al
Promovarea practicilor agricole durabile.
Reducerea poluării cu nitrați din sursele agricole.
cantităților și calității
Controlul riguros al dozelor și modalităților de
îngrășămintelor și
aplicare a
pesticidelor utilizate în
produselor fitosanitare.
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Termen

Permanent.

Permanent.

Permanent.
Permanent.

Permanent.
Permanent.

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific
agricultură

Ținta

Măsuri
Termen
Derularea unor campanii de informare asupra
Permanent.
riscurilor
utilizării în exces a îngrășămintelor și pesticidelor
vizând în principal locuitorii mediului rural.
OBIECTIV GENERAL: Protecția calității solului și apei subterane din perimetrele rezervoarelor de stocare/stațiilor de distribuție carburanți
Prevenirea poluării solului
Încadrarea în limitele admise conform
Monitorizarea periodică a calității solului și apei
Corelat cu planurile
și a apei subterane în
Normativelor în vigoare a calitãții solului și subterane în perimetrele depozitelor/stațiilor de
de acțiune și de
perimetrele depozitelor de apei subterane din perimetrele
carburanți.
etapizare.
carburanți prin măsuri de
depozitelor/stațiilor de carburanți.
Construirea de cuve betonate la rezervoarele de
Corelat cu planurile
conformare la normativele
carburanți.
de acțiune și de
de proiectare și exploatare
etapizare.
OBIECTIV GENERAL: Limitarea suprafețelor afectate de eroziunea de suprafață
Implementarea
Reducerea suprafețelor afectate de
Proiectare și execuție de lucrări de combatere a
Permanent.
sistemelor de
eroziunea de suprafațã.
eroziunii de suprafață.
consolidare/stabilizare a
Împădurirea suprafețelor de teren din zona
Permanent.
zonelor afectate de
alunecărilor active sau stabilizate cu panta mai mare.
eroziunea de suprafață
APELE DE SUPRAFAȚĂ
OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării apelor de suprafață datorită evacuării de ape uzate menajere insuficient epurate/neepurate și a rețelei de
canalizare insuficiente sau inexistente (rural)
Construirea/înființarea de
Colectarea și epurarea tuturor apelor
Elaborarea documentațiilor primare necesare
Permanent.
sisteme de canalizare și
uzate menajere din mediul rural.
obținerii finanțării și realizării lucrărilor de
stații de epurare.
construcție/înființare de sisteme de canalizare și
stații de epurare.
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SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific

Ținta

Măsuri
Inițierea proiectelor de canalizare și epurare ape
uzate.
Susținerea proiectelor de infrastructură edilitară
(apă/canal) în localitățile rurale sub 2000 locuitori
echivalenți (l.e.).
Construirea de sisteme centralizate de canalizare și
stații de epurare în localitățile rurale.
OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării apelor de suprafață datorită deversărilor de ape uzate insuficient epurate din industrie
Încadrarea in valorile limită Îmbunãtãțirea calitãții cursurilor de apă.
Proiectare, execuție modernizare și retehnologizare
din Directiva 76/464/CEE la
instalații de epurare/neutralizare.
Substanțele
prioritare/prioritar
Încadrarea calitãții efluentului în limitele
Elaborarea documentațiilor de proiectare a lucrărilor
periculoase a apelor uzate
autorizate și conform HG 188/2002
de retehnologizarea/reabilitarea sau extinderea
industriale
modificatã și completatã prin HG
stațiilor de epurare.
352/2005.
Modernizarea, reabilitarea sau extinderea stațiilor de
epurare industriale.
Executarea lucrărilor și punerea în funcțiune a
capacităților realizate.
Poluarea apelor de
suprafață datorată
deversării apelor uzate
rezultate de la exploatarea

Încadrarea în limitele admise a
indicatorilor de calitate a apelor evacuate
în emisari.

Decolmatarea și întreținerea decantoarelor
existente.
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Termen
Permanent.
Permanent.

Permanent.

Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.
Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.
Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.
Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.
Permanent.

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific
Ținta
din albiile râurilor.
PROTECȚIA ATMOSFEREI
OBIECTIV GENERAL: Ameliorarea calității aerului ambiental
Realizarea planificării
Îmbunãtãțirea calitãții aerului.
strategice în domeniul
gestiunii calității aerului.

Măsuri

Termen

Elaborarea si actualizarea Planului regional și local
de acțiune în domeniul protecției atmosferei.
Implementarea măsurilor cuprinse în Planurile de
acțiune în domeniul protecției atmosferei.
Implementarea sistemului de monitorizare a calității
aerului

Permanent.

Elaborarea unor propuneri de limitare a traficului
prin devierea traseelor, limitarea orelor de acces etc.
Elaborarea studiilor de fezabilitate privind traseele
de ocolire a orașelor.
Realizarea lucrărilor de deviere a traficului de tranzit
în afara orașelor.
Promovarea sistemului de transport în comun și a
ciclismului ca sistem alternativ de transport.
Includerea în PUG-uri și PATJ a unor “inele verzi” ale
localităților și posibilitatea conectării acestora la
spațiile verzi din orașe prin plantații de aliniament.
OBIECTIV GENERAL: Eliminarea poluãrii atmosferei cu poluanți generați de agenții economici
Reducerea poluării
Încadrarea emisiilor de noxe a agenților
Implementarea și monitorizarea măsurilor cuprinse
generate de surse fixe
economici în limitele prevãzute de Ordinul în programele de conformare (anexe ale

Permanent.

Dezvoltarea sistemului de
monitoring a calității
aerului ambiental.
Reducerea poluării datorate
surselor mobile (traficului
rutier).

Monitorizarea calitãții aerului în Regiunea
7 Centru.
Reducerea cu cel puțin 20% a
concentrațiilor de NOx, SOx, pulberi în
suspensie și CO în aerul ambiental pânã în
2010
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Conform termenelor
cuprinse în plan.
Permanent.

Permanent.
Permanent.
Permanent.
Permanent.

Corelat cu planurile
de acțiune și de

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific
Ținta
Măsuri
constituite din agenții
462/1993 și Ordinul 592/2002.
autorizațiilor de mediu).
industriali.
OBIECTIV GENERAL: Reducerea emisiilor de compuși organici volatili (COV)
Reducerea emisiilor
Încadrarea emisiilor de COV în prevederile Implementarea măsurilor și investițiilor necesare
necontrolate de COV din
legale în conformitate cu graficele din HG conformării activității agenților economici.
activitățile industriale.
699/2003 completat și modificat de HG
1902/2004 și HG 735/2006.
Reducerea emisiilor de COV Încadrarea emisiilor de COV în prevederile Implementarea măsurilor și investițiilor necesare
rezultate din comerțul cu
legale în conformitate cu HG
conformării activității agenților economici (dotarea
hidrocarburi.
568/2001modificat prin HG 893/2005
stațiilor de distribuție carburanți cu echipamente de
recuperare a COV-urilor).
OBIECTIV GENERAL: Reducerea poluării cu gaze cu efect de seră
Îndeplinirea obligațiilor
Reducerea cu 8% fațã de nivelul anului
Monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efect
asumate prin Protocolul de 1990.
de seră.
la Kyoto la Convenția cadru
Colaborarea la realizarea de planuri și programe
a Națiunilor Unite asupra
regionale în domeniul reducerii emisiilor de gaze cu
schimbărilor climatice,
efect de seră.
adoptat la 11 decembrie
1997 (Legea 3/2001, HG
780/2006)
GESTIONAREA DEȘEURILOR
OBIECTIV GENERAL: Eliminarea poluării datorată depozitării necontrolate a deșeurilor
Reducerea poluării
Respectarea calendarului de închidere
Închiderea depozitelor neconforme de deșeuri.
mediului datorită
etapizată a depozitelor de deșeuri
Închiderea și ecologizarea spațiilor de depozitare din
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Termen
etapizare.

Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.
Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.

Permanent.
Permanent.

2007-2017
2009

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific
depozitării deșeurilor.

Ținta
conform HG 349/2005.

Măsuri
mediul rural.
Monitorizarea post-închidere a depozitului.

Amenajarea depozitelor ecologice zonale
(regionale) și a stațiilor de transfer.

Reducerea cantităților de
deșeuri depozitate prin
stimularea colectării
selective a deșeurilor.

Realizarea depozitelor ecologice, stațiilor de transfer,
stațiilor de sortare, staților de compostare și stațiilor
de tratare mecanico - biologicã propuse.
Extinderea sistemului de colectare
Susținerea și implementarea sistemului de colectare
deșeurilor în mediul rural.
al deșeurilor menajere în mediul rural.
Urmărirea atingerii coeficientului de
Implementarea unui sistem de colectare selectiva a
colectare conform PRGD – Regiunea 7
deșeurilor menajere în vederea minimizării cantității
Centru.
de deșeuri depozitate.
Reducerea cantitãții de deșeuri
Urmărirea reducerii cantităților de deșeuri
biodegradabile municipale depozitate, la
biodegradabile municipale depozitate conform
75%, respectiv la 50% din cantitatea totală țintelor stabilite in PNGD/PJGD
(exprimată gravimetric), produsã în anul
1995 (conform HG 349/2005).
Valorificarea/reciclarea deșeurilor de
Eficientizarea sistemului de gestiune a deșeurilor de
ambalaje conform țintelor stabilite în HG
ambalaje.
621/2005
Urmărirea atingerii obiectivului de 4
Colectarea și valorificarea deșeurilor de echipamente
kg/locuitor/an.
electrice și electronice pentru a atinge rata medie de
colectare de 4 Kg/locuitor.
Urmărirea atingerii țintelor stabilite în HG Reutilizarea, valorificarea și reciclarea
2406/2004
componentelor
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Termen
Timp de 30 ani de la
închidere.
Corelat cu
PNGD/PJGD
Corelat cu PRGDRegiunea 7 Centru.
Corelat cu PJGD.

Corelat cu PJGD.

Corelat cu PJGD.

Corelat cu PJGD.

Corelat cu PJGD.

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific

Ținta

Măsuri
Termen
vehiculelor scoase din uz.
Stimularea valorificãrii deșeurilor
Creare de oportunități pentru dezvoltarea sistemelor Permanent.
reciclabile generate.
de valorificare a deșeurilor reciclabile.
OBIECTIV GENERAL: Eliminarea poluării datorate depozitarii neconforme a deșeurilor periculoase
Gestionarea
Reducerea cantitãții de deșeuri
Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase.
Permanent.
corespunzătoare deșeurilor periculoase.
periculoase.
OBIECTIV GENERAL: Reducerea gradului de poluare datorat gestionării incorecte a deșeurilor de pesticide, a deșeurilor cu conținut de PCB/PCT, a
șlamurilor galvanice, solvenților, deșeurilor rezultate din activitățile unităților sanitare și/sau cercetări conexe acestora etc.
Gestiunea corespunzãtoare Eliminarea controlatã a deșeurilor din
Monitorizarea modului în care se realizează
Permanent.
și eliminarea controlatã a
aceastã categorie.
eliminarea finală controlată a stocului de deșeuri din
deșeurilor reprezentate de
produse fitosanitare expirate.
produsele fitosanitare
expirate.
Gestiunea corespunzătoare Asigurarea unui management
Diseminarea și implementarea măsurilor din Planul
Permanent.
și eliminarea controlată a
corespunzãtor și a practicilor de eliminare Național de Implementare a Convenției de la
substanțelor conținând
controlatã a POP începând cu 2007.
Stockholm ( Legea nr. 261 din 15 iulie 2004).
poluanți organici persistenți
(POP).
Gestiunea corespunzătoare Recuperarea potențialului util din
Sprijinirea inițiativelor și activităților de valorificare a Permanent.
a nămolurilor rezultate din
nãmolurile rezultate din neutralizarea
potențialului util.
neutralizarea apelor uzate
apelor uzate provenind din activitãțile de
provenind din activitățile de acoperiri metalice.
acoperiri metalice.
Implementarea soluțiilor de neutralizare a
Permanent.
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SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific

Ținta

Măsuri
nămolurilor galvanice – utilizare ca aditiv în
realizarea materialelor de construcții.
Urmărirea eliminării echipamentelor cu conținut de
PCB/PCT.

Gestiunea
Interzicerea uleiurilor și a echipamentelor
corespunzãtoare a
care conțin PCB/PCT pânã în 2010
deșeurilor cu conținut
conform PNGD.
de PCB/PCT.
Gestiunea corespunzãtoare Reducerea impactului produs de
Închiderea crematoriilor conform programului
și eliminarea controlată a
crematoriile unitãților sanitare.
negociat cu Uniunea Europeană.
deșeurilor provenind din
Asigurarea unui management
Monitorizarea deșeurilor spitalicești și stadiului de
activitățile unităților
corespunzãtor și a practicilor de eliminare realizare a infrastructurii aferente necesare pentru
sanitare și/sau cercetări
controlatã.
facilitarea eliminării deșeurilor periculoase.
conexe acestora.
OBIECTIV GENERAL: Eliminarea poluării datorată depozitării necontrolate a deșeurilor industriale
Diminuarea poluării din
Eliminarea surselor de poluare datorate
Întreținerea, reabilitarea și punerea în siguranță a
arealul de depozitare a
depozitãrii reziduurilor industriale și
facilităților de transport și eliminare finală a
deșeurilor industriale
reconstrucția ecologicã a suprafețelor
deșeurilor industriale
afectate de depozite scoase din funcțiune Captarea și tratarea tuturor exfiltrațiilor prin
realizarea sau reabilitarea sistemelor de colectare și
tratare a apelor uzate
Planuri de acțiune pentru reabilitarea zonelor
afectate de poluare
datorată depozitării necontrolate a deșeurilor
industriale
Monitorizarea respectării măsurilor din programele
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Termen

Corelat cu PJGD.

Corelat cu PJGD.
Permanent.

Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.
Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.
Corelat cu planurile
de acțiune și de
etapizare.
Permanent

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific

Ținta

Măsuri
de conformare
Implementarea și monitorizarea măsurilor din
planurile de acțiune sau conformare.

Termen

Eliminarea
Controlul (colectarea și tratarea)
Corelat cu planurile
impactului datorat
levigatului din depozitele industriale pânã
de acțiune și de
depozitãrii
în 2010.
etapizare.
necorespunzãtoare a
Eliminarea practicilor de depozitare
Dezafectarea depozitelor necontrolate de rumeguș
Corelat cu planurile
deșeurilor industriale
necontrolatã a rumegușului pe malul
situate pe malul cursurilor de apã și valorificarea
de acțiune și de
și a depozitãrii
cursurilor de apã.
rumegușului.
etapizare.
rumegușului pe malul
cursurilor de apã.
OBIECTIV GENERAL: Diminuarea poluării solului și apelor subterane determinată de gestiunea defectuoasă a deșeurilor din agricultură
Gestiunea adecvată a
Colectarea, depozitarea și valorificare
Implementarea Codului de bune practici agricole.
Permanent.
deșeurilor din agricultură.
controlatã a deșeurilor din agriculturã.
CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII
OBIECTIV GENERAL: Asigurarea unui management corespunzător al capitalului natural
Asigurarea unui
Conservarea speciilor de florã, faunã și a
Atragerea suportului financiar pentru dezvoltarea
Permanent.
management adecvat
habitatelor pentru care a fost instituit
unor programe de evaluare a resurselor ariilor
ariilor protejate existente
regimul de protecție.
protejate existente, care sã fundamenteze viitoarele
pe teritoriul Regiunii 7
decizii privind managementul acestora.
Centru, conform OUG nr.
Monitorizarea înființării administrațiilor ariilor
Permanent
236/2000, Legea nr.
naturale protejate sau după caz a preluării în
345/2006, Ordin MAPAM
custodie a ariilor naturale protejate.
nr.494/2005.
Elaborarea și revizuirea planurilor de management
Permanent.
pentru fiecare arie protejată.
Implementarea planurilor de management aferente
Permanent.
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SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific

Ținta

Măsuri

ariilor protejate.
OBIECTIV GENERAL: Implementarea rețelei NATURA 2000 în Regiunea 7 Centru
Protecția și managementul Conservarea speciilor de pãsãri,
Elaborarea și revizuirea planurilor de management
Corespunzător al Ariilor de considerate specii de importanțã
pentru Ariilor de Protecție Specială Avifaunisticã.
Protecție Specială
comunitarã.
Stabilirea unui sistem de monitorizare al stării de
Avifaunisticã
conservare a speciilor de păsări, considerate specii
de importanță comunitară.
Evaluarea impactului pentru programele și proiectele
care ar putea afecta semnificativ Aria de Protecție
Specială Avifaunisticã.
Promovarea educării și informării publicului, precum
și consultarea acestuia în cazul unor proiecte sau
planuri, care pot avea un efect semnificativ asupra
ariilor speciale de protecție/evaluarea de impact.
Protecția și managementul Conservarea habitatelor naturale de
Elaborarea și revizuirea planurilor de management
corespunzător al Ariilor
interes comunitar.
pentru Ariilor Speciale de Conservare pe măsura
Speciale de Conservare.
acceptării acestora de UE.
Evaluarea impactului pentru programele și proiectele
care ar putea afecta semnificativ Ariile Speciale de
Conservare.
Stabilirea măsurilor necesare pentru conservarea
Ariilor Speciale de Conservare.
Realizarea și actualizarea periodică a bazei de date
privind distribuția speciilor de floră și faună și a
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Termen

Permanent
Permanent.

Permanent.

Permanent.

Permanent

Permanent.

Permanent.
Permanent.

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv specific

Ținta

Măsuri
habitatelor naturale de interes comunitar.
Implementarea proiectelor de reabilitare a
habitatelor naturale.
OBIECTIV GENERAL: Eliminarea practicării turismului neorganizat în ariile protejate
Adoptarea practicilor
Minimizarea impactului datorat
Realizarea și difuzarea de materiale informative și
ecoturistice în
activitãților turistice în ariile protejate.
educative pentru promovarea turismului ecologic.
managementul vizitatorilor
Includerea în planurile de management (acolo unde
ariilor protejate.
obiectivele de management o permit) și a limitelor
de desfășurare a turismului în interiorul ariilor
protejate.
OBIECTIV GENERAL: Menținerea echilibrului ecosistemelor forestiere
Creșterea rolului
Respectarea statutului pentru pãdurile de Urmărirea creșterii suprafeței pădurilor de protecție
pădurilor în asigurarea
protecție din grupa I funcționalã.
din grupa I funcțională.
serviciilor capitalului
natural.
Respectarea regimului silvic Aplicarea strictã a prevederilor Codului
Promovarea și urmărirea implementãrii proiectelor
de gospodărire a
Silvic și a legislației în vigoare.
de împădurire și reîmpădurire.
Pădurilor.
Derularea programelor de informare a proprietarilor
dar și a comunitãților locale în ansamblu asupra
necesității gospodăririi în regim silvic a pădurilor.
OBIECTIV GENERAL: Exploatarea rațională a ecosistemelor naturale
Gestiunea durabilă a
Menținerea potențialului de regenerare al Verificarea activitãții de recoltare a plantelor din
speciilor de floră și faună
capitalului natural.
flora spontanã și activitãții de vânat-pescuit.
valorificate economic.
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Termen
Permanent.

Permanent.
Permanent.

Permanent.
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Obiectiv specific
Ținta
Măsuri
Diminuarea efectelor
Înlãturarea suprapãșunatului în ariile
Urmărirea includerii în planurile de management de
produse de pășunatul
naturale protejate.
restricționări cu privire la pășunatul în ariile naturale
nerațional asupra
protejate.
biodiversității.
OBIECTIV GENERAL: Adoptarea prevederilor protocolului de la Cartagena privind biosecuritatea
Asigurarea unui nivel
Urmãrirea respectãrii prevederilor
Completarea și actualizarea evidenței persoanelor
adecvat de protecție pentru protocolului de la Cartagena privind
fizice și juridice care au în gestiune organisme
siguranța transferului,
biosecuritatea (Legea 59/2003, Decret
modificate genetic.
manipulării și utilizării
100/2003), OUG 49/2000 și Legea
Controlul activitãților care implicã organisme
organismelor modificate
214/2002.
modificate genetic.
genetic.
Informarea publicului în legătură cu organismele
modificate genetic și legislația în domeniu.
SANATATEA POPULAȚIEI
OBIECTIV GENERAL: Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a evoluției sănătății umane în raport cu calitatea mediului
Dezvoltarea unui sistem
Asigurarea unor rapoarte argumentate
Implementarea schemelor de monitorizare a
informațional suport.
privind relația sãnãtate umanã-calitatea
principalilor parametri privind starea de sănătate a
Mediului.
populației în relație directă cu sursele majore de
poluare.
Crearea unui flux de informații cu datele rezultate
din monitorizarea sănătății populației, prin
raportarea periodică a acestor date către A.N.P.M.
Stabilirea relațiilor cauză-efect și urmărirea dinamicii
acestora.
Identificarea zonelor cu potențial risc asupra
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Obiectiv specific

Ținta

Măsuri

sănătății umane.
AMENINȚĂRI DATE DE ACCIDENTE MAJORE, FENOMENE NATURALE ȘI ANTROPICE
OBIECTIV GENERAL: Protejarea obiectivelor socio-economice
Implementarea sistemelor
Diminuarea suprafețelor de teren afectate Elaborarea și implementarea programelor județene
de consolidare/stabilizare a de
de stabilizare a alunecărilor de teren active prin
perimetrelor cu alunecãri
alunecãri de teren.
împădurirea terenurilor
de teren active.
degradate și realizarea sistemelor hidrotehnice de
colectare a apelor pluviale în zonele cu stabilitate
redusă a terenului.
Elaborarea planurilor de intervenție în caz de
urgență.
Reducerea riscului la
Reducerea suprafețelor afectate de
Realizarea lucrărilor de apărare a mediului natural și
inundații, protejarea
inundații.
construit împotriva inundațiilor.
vieții umane și a
Elaborarea planurilor de intervenție în caz de
bunurilor expuse la
urgență.
acest risc.
Diminuarea eroziunii
Reducerea suprafețelor de teren afectate Întocmirea unor hârți a terenurilor cu risc la eroziune
solului prin amenajarea
de eroziune.
în bazinele hidrografice la nivel de regiune.
bazinelor hidrografice.
Executarea de lucrări de reabilitare a suprafețelor
afectate de eroziune.
MANAGEMENTUL INFORMAȚIEI DE MEDIU
OBIECTIV GENERAL: Asigurarea unui sistem suport eficient de gestionare al informației de mediu
Creșterea gradului de
Asigurarea unei informãri complete și
Procesarea datelor și obținerea de rapoarte care sã
implicare a populației în
coerente a publicului în legãturã cu
reflecte starea mediului la nivel local, precum și
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Obiectiv specific
procesul de luare a
deciziilor.

Ținta
aspectele de mediu.

Măsuri
zonele sensibile din punct de vedere al protecției
mediului, suport pentru informarea publicului și
luarea de decizii.
Editarea de rapoarte și informarea publicului în
legătură cu calitatea factorilor de mediu.
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7. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA ASPECTELOR CA:
BIODIVERSITATEA, POPULAȚIA, SĂNĂTATEA UMANĂ, FAUNA, FLORA, SOLUL, APA, AERUL,
FACTORII CLIMATICI, VALORILE MATERIALE, PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL
ARHITECTONIC ȘI ARHEOLOGIC, PEISAJUL ȘI ASUPRA RELAȚIILOR DINTRE ACEȘTI FACTORI
Conform cerintelor H.G. nr. 1076/2004, în cazul analizei unui plan sau program, trebuie în mod
obligatoriu evidențiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea
acestuia. Scopul acestor prevederi constă în identificarea, predicția și evaluarea efectelor generate
de punerea în aplicare a respectivului plan sau program, precum și propunerea unor măsuri de
reducere a acestor efecte.
Într-o prima etapa s-a elaborat o listă cu obiective generale, respectiv obiective specifice care a fost
stabilit pe baza:

 Obiectivelor de mediu deja incluse în politicile, strategiile și reglementările elaborate la
nivel comunitar, naţional, regional sau local;

 Problemelor de mediu relevante pentru fiecare factor de mediu.
Tabel nr. 17. Obiective generale, obiective specific PUG Pianu
Factor de
mediu
Apa

Aspect de mediu
Cantitatea și
calitatea apei
potabile

Obiectiv general

Obiectiv specific

Asigurarea din punct de
vedere cantitativ și calitativ
de apă potabilă

Reabilitarea și dezvoltarea
Infrastructurii existente de
alimentare cu apă
Înființarea de sisteme de
alimentare cu apă în spațiul
rural
Asigurarea cu apă a zonelor
deficitare din punct de vedere
cantitativ și/sau calitativ (în
care nu se pot dezvolta
sisteme centralizate)
Optimizarea consumurilor de
apă
Controlul strict al calității apei
tratate în scopul protejării
stării de sănătate a
consumatorilor
Instituirea și respectarea
zonelor de protecție sanitară și
hidrogeologică în zona

O bunã gestiune cantitativă
și calitativă a resurselor de
apă

Conservarea calității
surselor de apă subterană și
de suprafață
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Factor de
mediu

Aspect de mediu

Obiectiv general

Poluare sol și apã Diminuarea poluării
subteranã
solului/apei subterane din
cauza utilizării
îngrășămintelor și
pesticidelor în agricultură
Protecția calității solului și
apei subterane din
perimetrele rezervoarelor
de stocare/stațiilor de
distribuție carburanți

Apele de
suprafață

Aer

Protecția
atmosferei

Limitarea suprafețelor
afectate de eroziunea de
suprafață
Reducerea poluării apelor
de suprafață datorită
evacuării de ape uzate
menajere insuficient
epurate/neepurate și a
rețelei de canalizare
insuficiente sau inexistente
(rural)
Reducerea poluării apelor
de suprafață datorită
deversărilor de ape uzate
insuficient epurate din
industrie

Ameliorarea calității aerului
Ambiental

Obiectiv specific
captărilor de apă
Controlul riguros al cantităților
și calității îngrășămintelor și
pesticidelor utilizate în
agricultură
Prevenirea poluării solului și a
apei subterane în perimetrele
depozitelor de carburanți prin
măsuri de conformare la
normativele de proiectare și
exploatare
Reducerea suprafețelor
afectate de eroziunea de
suprafațã
Construirea/înființarea de
sisteme de canalizare și stații
de epurare.

Încadrarea in valorile limită din
Directiva 76/464/CEE la
Substanțele
prioritare/prioritar periculoase
a apelor uzate industrial
Poluarea apelor de suprafață
datorată deversării apelor
uzate rezultate de la
exploatarea din albiile râurilor
Realizarea planificării
strategice în domeniul
gestiunii calității aerului
Dezvoltarea sistemului de
monitoring a calității aerului
ambiental

Pagina 132 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Factor de
mediu

Aspect de mediu

Obiectiv general

Eliminarea poluãrii
atmosferei cu poluanți
generați de agenții
economici
Reducerea emisiilor de
compuși organici volatili
(COV)

Reducerea poluării cu gaze
cu efect de seră

Deșeuri

Gestionarea
deșeurilor

Eliminarea poluării datorată
depozitării necontrolate a
deșeurilor

Eliminarea poluării datorate
depozitarii neconforme a
deșeurilor periculoase
Reducerea gradului de
poluare datorat gestionării
incorecte a deșeurilor de
pesticide, a deșeurilor cu
conținut de PCB/PCT, a
șlamurilor galvanice,
solvenților, deșeurilor
rezultate din activitățile
unităților sanitare și/sau

Obiectiv specific
Reducerea poluării datorate
surselor mobile (traficului
rutier)
Reducerea poluării generate
de surse fixe constituite din
agenții industriali.
Reducerea emisiilor
necontrolate de COV din
activitățile industriale
Reducerea emisiilor de COV
rezultate din comerțul cu
hidrocarburi
Îndeplinirea obligațiilor
asumate prin Protocolul de la
Kyoto la Convenția cadru a
Națiunilor Unite asupra
schimbărilor climatice,
adoptat la 11 decembrie 1997
(Legea 3/2001, HG 780/2006)
Reducerea poluării mediului
datorită depozitării deșeurilor
Reducerea cantităților de
deșeuri depozitate prin
stimularea colectării selective
a deșeurilor
Gestionarea corespunzătoare
deșeurilor periculoase
Gestiunea corespunzãtoare și
eliminarea controlatã a
deșeurilor reprezentate de
produsele fitosanitare
expirate.
Gestiunea corespunzătoare și
eliminarea controlată a
substanțelor conținând
poluanți organici persistenți
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Factor de
mediu

Aspect de mediu

Obiectiv general
cercetări conexe acestora
etc.

Eliminarea poluării datorată
depozitării necontrolate a
deșeurilor industriale

Biodiversitate

Conservarea
biodiversității

Obiectiv specific
(POP).
Gestiunea corespunzătoare a
nămolurilor rezultate din
neutralizarea apelor uzate
provenind din activitățile de
acoperiri metalice.
Gestiunea corespunzãtoare
adeșeurilor cu conținut de
PCB/PCT.
Gestiunea corespunzãtoare și
eliminarea controlată a
deșeurilor provenind din
activitățile unităților sanitare
și/sau cercetări conexe
acestora.
Diminuarea poluării din arealul
de depozitare a deșeurilor
industriale
Eliminarea impactului datorat
depozitãrii necorespunzãtoare
a deșeurilor industrial și a
depozitãrii rumegușului pe
malul cursurilor de apã.
Gestiunea adecvată a
deșeurilor din agricultură.

Diminuarea poluării solului
și apelor subterane
determinată de gestiunea
defectuoasă a deșeurilor
din agricultură.
Asigurarea unui
Asigurarea unui management
management corespunzător adecvat ariilor protejate
al capitalului natural
existente pe teritoriul Regiunii
7 Centru, conform OUG nr.
236/2000, Legea nr. 345/2006,
Ordin MAPAM nr.494/2005.
Implementarea rețelei
Protecția și managementul
NATURA 2000 în Regiunea 7 Corespunzător al Ariilor de
Centru
Protecție Specială
Avifaunisticã
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Factor de
mediu

Aspect de mediu

Sanatatea
populației

Sanatatea
populației

Accidente
majore,
fenomene
naturale și
antropice

Amenințări date
de accidente
majore,
fenomene
naturale și
antropice

Informația de
mediu

Managementul
informației de

Obiectiv general

Obiectiv specific

Protecția și managementul
corespunzător al Ariilor
Speciale de Conservare
Eliminarea practicării
Adoptarea practicilor
turismului neorganizat în
ecoturistice în managementul
ariile protejate
vizitatorilor ariilor protejate.
Menținerea echilibrului
Creșterea rolului pădurilor în
ecosistemelor forestiere
asigurarea serviciilor
capitalului natural
Exploatarea rațională a
Gestiunea durabilă a speciilor
ecosistemelor naturale
de floră și faună valorificate
economic.
Diminuarea efectelor produse
de pășunatul nerațional
asupra biodiversității.
Adoptarea prevederilor
Asigurarea unui nivel adecvat
protocolului de la Cartagena de protecție pentru siguranța
privind biosecuritatea
transferului, manipulării și
utilizării organismelor
modificate genetic.
Îmbunătățirea sistemului de Dezvoltarea unui sistem
monitorizare a evoluției
informațional suport.
sănătății umane în raport cu Asigurarea unor rapoarte
calitatea mediului
argumentate privind relația
sãnãtate umanã-calitatea
mediului.
Protejarea obiectivelor
Implementarea sistemelor de
socio-economice
consolidare/stabilizare a
perimetrelor cu alunecãri de
teren active
Reducerea riscului la inundații,
protejarea vieții umane și a
bunurilor expuse la acest risc
Diminuarea eroziunii solului
prin amenajarea bazinelor
hidrografice.
Asigurarea unui sistem
Creșterea gradului de
suport eficient de
implicare a populației în
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Factor de
mediu

Aspect de mediu
mediu

Patrimoniul
istoric

Protejarea și
îmbunătățirea
stării
patrimoniului
istoric

Obiectiv general
gestionare al informației de
mediu
Asigurarea unui
management corespunzător
al monumentelelor istorice

Obiectiv specific
procesul de luare a deciziilor.
Protejarea monumentele
istorice și siturile arheologice
clasate în LMI 2015.
Reabilitarea/restaurarea
monumentelor istorice,
instaurarea zonelor acestora
de protecție și includerea lor
în circuite turistice zonale și
regionale.

7.1. Metodologia de evaluare
Evaluarea efectelor şi a intensităţii acestora asupra mediului se bazează pe o analiză a modului în
care acestea pot afecta situaţia de referinţă a mediului sau împiedică atingerea obiectivelor SEA.
Evaluarea identifică potenţialele efecte semnificative asupra mediului, asociate cu implementarea
obiectivelor PUG.
Analiza efectelor cuprinde trei etape principale:
A) Evaluarea calitativă a obiectivelor PUG în raport cu obiectivele de mediu. Acest prim pas
cuprinde evaluarea obiectivelor PUG care sunt previzionate a avea un efect semnificativ asupra
mediului, prin evaluarea lor în raport cu obiectivele de mediu, în scopul de a identifica potenţiala
cauzalitate și influenţă asupra mediului. Potenţiale efecte pozitive, negative sau incerte au fost
analizate şi exprimate în această etapă.
Identificarea unui efect potenţial, a fost realizată ţinându-se cont de obiectivele de mediu
identificate, luând în considerare dacă şi cum un anumit obiectiv PUG influenţează (pozitiv sau
negativ), realizarea acestor obiective.
Efectele PUG-ului au fost analizate în cadrul unor matrice de evaluare care cuprind obiectivele de
mediu şi acţiunile (măsurile și proiectele propuse pentru atingerea obiectivelor PUG). Astfel de
matrice indică dacă o acţiune are un impact pozitiv sau negativ, cu privire la fiecare componentă a
mediului, folosind "+" pentru un impact potenţial pozitiv și "-" pentru un impact potenţial negativ.
B) Estimarea intensităţii efectelor PUG la nivel general şi la nivel de detaliu (proiecte sau măsuri)
în relaţie cu obiectivele de mediu ale SEA.
La nivel general cât şi de detaliu amploarea impactului asupra mediului a fost analizată şi prin
prisma criteriilor enumerate mai jos, şi anume:
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Natura şi intensitatea intervenţiilor planificate;
Probabilitatea, durata, frecvenţa şi reversibilitatea efectelor scontate;
Natura transfrontalieră a efectelor;
Riscurile pentru sănătatea populaţiei și pentru mediu;

Valoarea caracteristicilor speciale naturale şi/sau culturale şi vulnerabilitatea zonei afectate
de impact.
Aprecierea caracteristicilor cu privire la atributul pozitiv, negativ sau incert al efectelor înregistrate
şi semnificaţia (sau intensitatea) se precizeaza în matricele de evaluare. Fiecare impact asupra
mediului a primit un punctaj, în funcţie de semnificaţia sa (adică o notare de la"--" la "++", unde
"++" reprezintă un efect potenţial pozitiv puternic, "--" reprezintă un efect potenţial negativ
puternic, iar "0" un efect potenţial neutru/nici un efect). Semnul şi intensitatea efectelor au fost
asociate cu diferite culori.
C) Evaluarea efectelor cumulative asupra mediului. După identificarea efectelor de mediu
semnificative ale obiectivelor PUG, au fost evaluate efectele cumulative. Prin cumul se înţelege
efectul simultan al mai multor acţiuni individuale asupra factorilor de mediu.
Evaluarea efectului general al PUG-ului asupra fiecărui aspect de mediu a fost furnizată prin analiza
critică a efectelor potenţiale ale măsurilor/proiectelor individuale. Evaluarea cantitativă și calitativă
se face în aceeaşi matrice.
Tabel nr. 18. Scala pentru evaluarea calitativa a efectelor potentiale a obiectivelor de mediu
Legenda categoriilor de impact
Impact pozitiv semnificativ

++

+

Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale propunerilor proiectului asupra
factorilor/aspectelor de mediu.
O anumită măsură are capacitatea de a conduce la îmbunătăţirea aspectelor de mediu pe
termen mediu sau lung fapt ce va conduce la beneficii pe o scară largă precum şi beneficii
permanente asupra obiectivelor de mediu selectate în cadrul evaluării SEA.
Impact pozitiv
Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu.

0

O anumită măsură are capacitatea de a conduce la o îmbunătăţire a mediului moderată pe
termen mediu şi lung, la o scară spaţială extinsă cu caracter temporar şi la o scară spaţială
medie cu un caracter permanent.
Impact neutru
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Efecte pozitive şi negative care se echilibrează sau nici un efect.

-

O măsură care are nu are potenţial de a induce un efect/impact potenţial pozitiv sau negativ
pe termen scurt sau lung. Scorul neutru este folosit atunci când efectul/impactul nu este nici
pozitiv nici negativ.
Impact negativ nesemnificativ

--

Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu
Impact negativ
Efecte negative de scurtă durată sau reversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu.

Atunci când o măsură poate induce un efect moderat negativ asupra obiectivelor de mediu
atât pe termen scurt cât şi lung, fapt ce conduce la modificări la o scară majoră, însă cu
caracter temporar sau la scară medie cu caracter permanent. O astfel de măsură poate avea
de asemenea un impact cumulativ sau indirect. Pentru o astfel de măsură, efectele pot fi
minimizate pentru a conduce la un impact de o amploare mai mică prin aplicarea de măsuri
de reducere în conformitate cu legislaţia în domeniu.
--- Impact negativ semnificativ
Efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu.
Atunci când o măsura are un potenţial efect sau serie de efecte negative semnificative pe o
scară spaţială mai largă. Caracterul efectului este permanent asupra obiectivelor de mediu
analizate. O astfel de măsură are de asemenea și un impact cumulativ şi indirect puternic.
Efectele unei astfel de măsuri sunt foarte greu de înlăturat prin aplicarea de măsuri de
minimizare a impactului conform legislaţiei în domeniu sau prin măsuri de minimizare la nivel
de proiect individual.

7.2. Evaluarea calitativă a efectelor generate de obiectivele PUG asupra factorilor de mediu
Se evaluează obiectivele relevante ale PUG-ului în raport cu obiectivele de mediu (obiectivele SEA)
stabilite în capitolul anterior pentru fiecare factor de mediu relevant.
Tabel nr. 19. Obiectivele şi măsurile/proiectele evaluate PUG Pianu
Obiectiv PUG Pianu
Măsuri/Proiecte
Obiectivul nr. 1 – Creşterea gradului 1. 1. Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor
de asigurare a alimentării cu apă centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi
potabilă și extinderea sistemului de rurale.
evacuare/canalizare a apelor uzate a
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Obiectiv PUG Pianu
populaţiei din mediul rural.

Măsuri/Proiecte
Extinderea rețelei de alimentare cu apă potabilă și a retelei
de evacuare/canalizare al apelor uzate și meteorice, în
localitățile unde există și funcționează rețelele la momentul
elaborării prezentului raport, în special în zonele de
extindere al intravilanului, prin realizarea de proiecte
tehnice de specialitate.
Construcţia sistemului de alimentare cu apă: sursă,
înmagazinare, tratare, distribuţie, pompare, etc.
Construcţia sistemului de canalizare: săpături pentru
pozarea conductelor, racorduri, cămine, realizarea de staţii
de pompare, staţie de epurare, rezervoare.

În cazul localităților, dispuse risipit pe teritoriul comunei
Pianu, una dintre soluțiile ce se pot implementa în zonă
este reprezentată de asocierea locuitorilor cu gospodării
apropiate pentru realizarea unor sisteme individuale de
alimentare cu apă locale.
1.2. Exploatarea și întreținerea/mentenanța sistemului de
alimentare cu apă și canalizare: acţiuni de întreţinere a
conductelor, curăţare periodică, revizii, extinderi.
Obiectivul nr. 2 - Alimentarea cu 2.1. Administrația locală nu are în plan pe termen scurt
gaze naturale și energie termică
introducerea gazului pentru locuitorii comunei.
Asigurarea confortului termic se realizează pe bază de
combustibil solid (lemn) în toate localitățile comunei, prin
utilizarea sobelor clasice. Se mai utilizează buteliile cu gaze
lichefiate pentru necesităţile gospodăriilor individuale).
În viitor este necesară schimbarea sistemului de încălzire
prin extinderea încălzirii centrale în toate unităţile
administrative şi culturale, precum şi în şcolile şi grădiniţele
din satele comunei.
Obiectivul nr. 3 - Prevenirea și 3.1. Măsuri împotriva alunecărilor de teren
combaterea riscurilor naturale
Executarea unor lucrări de împădurire ca măsură general
valabilă, a zonelor predispuse acestor fenomene cu specii
arboricole având sisteme radiculare pivotante ce au rolul de
a reţine apa, precum şi fixarea mai bună a taluzurilor la
drumurile comunale ameninţate în unele zone de alunecări
Pagina 139 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

Obiectiv PUG Pianu

Măsuri/Proiecte
locale, superficiale.
În zonele în care se manifestă tendinţe de instabilitate
puternică, se impun lucrări pentru eliminarea cauzelor
fenomenului, constând în eliminarea excesului de
umiditate, prin realizarea de drenuri, fie în corpul, fie în
fruntea de alunecare.
Împădurirea dealurilor supuse eroziunii și alunecărilor de
teren.
Realizarea de lucrări de îmbunătățiri funciare în vederea
combaterii alunecărilor de teren, eroziunii și torenților.
Executarea unor acţiuni de stabilizare a versanţilor, prin
lucrări de împădurire.
3.2 Combaterea eroziunii malurilor. Lucrări de îndiguire
Regularizarea albiei râului Pianu pe toată lungimea lui.
Regularizări de curs şi îndiguiri cu gabioane sau alte metode
neinvazive asupra mediului, ziduri de sprijin legate cu beton
sau gabioane. Lucrări de barare a cursului pentru
diminuarea vitezei de curgere.
Amenajarea albiei afluenților Văii Pianului.
Lucrări de decolmatare şi regularizare pe albia râurilor ce
generează probleme şi a unora dintre afluenţii acestuia, de
pe teritoriul comunei.
Lucrări de îndiguiri şi consolidări de maluri pe principalele
cursuri de apă.
Utilizarea perdelelor de protecţie la malurile apei, folosind
specii iubitoare de umiditate cum ar putea fi: alnus, salix şi
populus pentru a se reduce procesul de erodare a albiilor.
3.3. Măsuri în zone inundabile
Pentru combaterea inundațiilor din revărsări (pe pârâul
Pianu), inundațiilor din scurgeri de pe versanți (Valea
Hotarului, V. Mireniu, V. Leii, V. Lisca, V. Pienel, V. De Sebeș,
V. Măcui) este necesară elaborarea de lucrări tehnice de
amenajare a reţelelor hidrografice menite să consolideze
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Obiectiv PUG Pianu

Măsuri/Proiecte
talvegul şi taluzurile albiilor, să micşoreze viteza de scurgere
a apelor torenţiale şi să asigure retenţia aluviunilor ce se
dislocă la viituri şi se transportă în aval.
Lucrările necesare constau în următoarele acțiuni:
 Lucrări la vârfurile torențiale: canale înclinate,
plantaţii de protecție, cleionaje longitudinale,
garnisaje înierbări;
 Lucrări pe traseul torentului: pentru consolidarea
talvegului – traverse şi garnisaje din materiale
locale: cleionaje, piatră, lemn);
 Căderi, praguri, baraje – pentru corecţia pantei,
micşorarea vitezei viiturii şi reţinerea aluviunilor
(toate din materiale locale);
 Apărări de mal prin diguri de sprijin sau gabioane şi
regularizare – pe râuri cu debit permanent;
 Decolmatarea şi adâncirea albiei minore a văilor,
corectarea înălţimii şi a digurilor de apărare în
zonele de risc.

Obiectivul nr. 4 - Modernizarea și 4.1
Reabilitarea
și
modernizarea
infrastructurii
dezvoltarea căilor de comunicație intrajudețene (drumuri județene și comunale).
rutieră
Îmbunătăţirea accesului în localitate şi a reţelei de circulaţie
cu localităţile învecinate prin refacerea, reabilitarea și
modernizarea infrastructurii de acces care leagă comuna
Pianu de localitățile vecine, prin proiecte intercomunitare şi
cu sprijinul direct al autorităților județene.
4.2 Refacerea îmbrăcăminţii asfaltice pe drumurile
comunale și săteşti şi întreținerea curenta a podurilor,
pasajelor, podețelor.
Modernizarea şi/sau completarea arterelor de circulaţie, în
raport cu necesităţile funcţionale ale localităţii Pianu.
Modernizarea străzilor existente din localitatea Pianu de Jos
și Pianu de Sus cu îmbrăcăminți moderne care la ora actuală
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Obiectiv PUG Pianu

Măsuri/Proiecte
au îmbrăcăminte din pământ sau balast, modernizarea
intersecțiilor cu disfuncționalități majore, crearea de noi
străzi în zonele de extindere a intravilanului.
Asigurarea unei legături mai bune a satelor montane
Purcăreți și Plaiuri cu centrul de comună prin modernizarea
drumurilor de acces şi extinderea în acest mod și a
transportului de persoane.
4.3. Rezolvarea aspectelor conflictuale apărute din analiza
situației existente și anume: amenajarea unor intersecții,
dimensionarea tramei stradale, refacerea îmbrăcămintei
asfaltice pe drumurile comunale și sătești, întreținerea
curentă a pasajelor, podețelor, podurilor, asigurarea
scurgerii apelor pluviale prin executarea de rigole sau
șanțuri în lungul drumurilor/străzilor, care să preia şi să
dreneze apele pluviale, etc.

Măsuri pentru fluidizarea traficului, amenajarea unor
parcări sau mărirea numărului de locuri de parcare în
apropierea principalelor instituţii ale comunei, amenajarea
staţiilor pentru transportul în comun în principalele
localităţi, încurajarea formelor de transport alternativ,
nepoluante (biciclete, role etc), prin asigurarea
infrastructurii necesare (realizarea de trotuare, zone
pietonale şi a unor piste pentru biciclete).
Obiectivul nr. 5 - Extinderea 5.1. Comuna cuprinde 5 de localități cu un nivel mediu
intravilanului şi zonarea funcţională (Pianu de Sus) și mic (restul localităților componente, Pianu
de Jos, Strungari, Purcăreți, Plaiuri) de dotare din punct de
vedere al funcțiunilor publice și sociale de bază.
Teritoriul intravilan propus reprezintă 6,62% din totalul
unității administrativ teritoriale, astfel s-a propus
extinderea suprafețelor de intravilan cu 170, 8136 ha pe
zonele ce au cunoscut dezvoltare în ultimii 10 ani.
5.2. Gestionarea spațială a localităților componente
Majoritatea reglementărilor se referă la terenuri care sunt
cuprinse în intravilanul existent și au caracter de
restructurare și densificare a zonelor funcționale existente.
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Obiectiv PUG Pianu

Măsuri/Proiecte
Principiul gestionării spațiale a terenurilor localităților
componente comunei Pianu este dezvoltarea de la centru
spre extremități, concomitent cu dezvoltarea unei zone cu
profil tehnologic (producție, depozitare, servicii etc) în
localitatea Pianu de Jos, zonă gândită ca principal motor de
dezvoltare al comunei.
Malurile Râului Pianu sunt și ele reglementate în prezentul
PUG și transformate prin proiecte de sistematizare a râului
și amenajări peisagere în zone verzi cu acces public
nelimitat, zone pietonale și velo.

Zona adiacentă râului Pianu, o zonă care în prezent nu este
valorificată și care poate reprezenta un element care poate
susține dezvoltare turistică pentru comună, Întreaga zonă
este propusă pentru dezvoltare a unor zone de agrement.
Se pot elabora proiecte de amenajare care ar trata întreaga
vale și ar propune trasee turistice, pentru biciclete sau alte
funcțiuni de recreere și sport.
Obiectivul nr. 6 - Surse regenerabile 6.1. Surse regenerabile de energie
de energie
Ca urmare a analizei aspectelor privind existenţa surselor
regenerabile pe teritoriul comunei, care constau în energie
solară, energie eoliană, energie geotermală, dar şi în cea
rezultată din arderea sau descompunerea biomasei
reprezentată de deşeuri agricole şi animaliere utilizate cu
diverse grade de eficienţă, se recomandă:
 Extinderea utilizării energiei eoliene/solare de către
instituţiile publice, dar şi încurajarea utilizării pentru
clădirile de locuit;
 Extinderea utilizării panourilor fotovoltaice în cadrul
proiectelor de modernizare a sistemului de iluminat
public;
 Introducerea surselor regenerabile de energie în
sistemul energetic.
Obiectivul nr. 7 - Managementul 7.1. Implementarea Sistemului de management integrat al
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Obiectiv PUG Pianu
deşeurilor

Măsuri/Proiecte
deşeurilor (SMID) Alba la nivelul comunei Pianu (zona II-a
de colectare) care cuprinde următoarele operații: colectare
separată deşeuri menajere, deşeuri reciclabile, deşeuri verzi
din pieţe și grădini, deşeuri speciale (construcţii/demolări,
electrice și electronice, periculoase), transportul acestora la
instalațiile de tratare și eliminare (sortare, tratare mecanobiologică, depozitare) prin intermediul stației de transfer
Tărtăria sau în mod direct după caz.
Prin proiect s-a construit o stație de sortare și o instalație
de tratare mecano-biologică, amplasate în cadrul Centrului
de Management Integrat al Deșeurilor Galda de Jos.

Sistemul include și o componentă de tratare a deşeurilor
organice din gospodării prin compostare.
7.2. Platformă pentru colectarea și tratarea (compostarea)
deşeurilor zootehnice din gospodării în scopul reducerii
vulnerabilităţii la nitraţi a solurilor
7.3. Colectarea și transportul celorlalte categorii de deşeuri:
cu risc biologic, epizootii.
Obiectivul nr. 8 - Gospodărirea 8.1. Pe teritoriul comunei nu s-au propus prin PUG lucrări
apelor
hidrotehnice sau alte lucrări majore de gospodărirea apelor.
Obiectivul nr. 9 - Telecomunicaţii

9.1. Pe viitor vor fi necesare investiţii pentru extinderea
rețelei în zonele de extindere a intravilanului, conform unor
proiecte tehnice de specialitate:
 Continuarea activităţii de modernizare şi extindere a
reţelei electrice de distribuţie, conform necesităţilor
consumatorilor; trecerea in perspectiva a liniilor
aeriene electrice de joasă tensiune din reţeaua de
distribuţie în subteran;
 Continuarea modernizării și extinderii sistemului de
iluminat public prin înlocuirea corpurilor de iluminat
cu altele moderne, dezvoltate în baza utilizării unor
tehnologii moderne și eficiente;
 Implementarea utilizării panourilor fotovoltaice ca
soluție de alimentare parțială cu energie electrică a
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Obiectiv PUG Pianu

Măsuri/Proiecte
rețelei de iluminat public;
 Realizarea unui sistem de control şi monitorizare.

Obiectivul nr. 10 - Monumente ale 10.1. Pe teritoriul comunei nu există nici o rezervație a
naturii şi istorice
biosferei și nici un parc național sau natural.
Pentru o mare parte din situl Natura 2000 ROSCI0085
“Frumoasa” este în curs de pregătire documentația
științifică în vederea declarării Parcului Natural Frumoasa.
Zone cu valoare ecologică și peisagistică. Obiective de
patrimoniu natural.
Aceste zone cuprind cele mai valoroase bunuri ale
patrimoniului natural din interiorul rezervaţiilor naturale şi
a siturilor Natura 2000 SAC (SCI) și SPA. Orice intervenţie în
aceste zone se va face respectând Ordonanţa de urgenţă nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
şi legislaţia în vigoare.
10.2. După cum s-a menționat, sunt considerate drept
elemente valoroase toate elementele de patrimoniu natural
(rezervații naturale, zone Natura 2000) și toate
monumentele istorice și siturile arheologice clasate în LMI
2015.
Toate aceste elemente de patrimoniu și zonele lor de
protecție sunt marcate foarte clar pe planșele de
Reglementări
Urbanistice
și
reglementate
prin
Regulamentul Local de Urbanism, toate acestea făcând
parte integrantă din prezentul PUG.
Reabilitarea/restaurarea
monumentelor
istorice,
instaurarea zonelor acestora de protecție și includerea lor
în circuite turistice zonale și regionale.

Tabel nr. 20. Matricea de evaluare a efectelor asupra mediului generate de obiectivele PUG și
măsurile/proiectele aferente
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Factor
de
mediu/Obiectiv
general
de
mediu
AER
Protecția
atmosferei.
Ameliorarea
calității aerului
ambiental.

Obiectiv
specific

de

mediu

Eliminarea/reducerea
poluãrii atmosferei cu
poluanți generați de
agenți
economici
(surse fixe constituite
din agenții industriali).
Reducerea
poluării
(emisiilor)
datorate
surselor
mobile
(traficului rutier) din
circulaţia pe drumurile
publice.
Reducerea emisiilor de
compuși
organici
volatili (COV) (din
activitățile industriale
și din comerțul cu
hidrocarburi).
APĂ
Menţinerea
şi
Menţinerea şi îmbunătăţirea
stării
îmbunătăţirea
apelor
stării apei
Menţinerea
și
îmbunătăţirea
stării
apelor subterane
Diminuarea
poluării
apei de suprafaţă şi
apelor subterane din
surse punctiforme şi
difuze
Creşterea
utilizării
eficiente
a
apei,
reducerea pierderilor
de apă
Protecţia
apelor
împotriva poluării cu
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1.1.
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nr. 2
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2.1.
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Factor
de Obiectiv de mediu
mediu/Obiectiv specific
general
de
mediu
nitraţi
Protejarea împotriva
efectelor dăunătoare
naturale şi antropice,
(inundaţii,
secetă,
poluarea accidentală.
SOL
Conservarea
Protejarea
terenurilor agricole de
calităţii,
calitate
superioară
Cantităţii
şi (calităţi
bio-fizice,
funcţiunii
versatilitate, etc.)
solului
Protejarea
păşunilor
permanente
(prin
evitarea abandonului
acestora, dar și a
supra-păşunatului)
Reducerea
contaminării
şi
protejarea
calităţii,
compoziţiei şi funcţiilor
solului
Reducerea
poluării
solului
şi
apelor
subterane provocate
de platformele de
depozitare dejecţii
Reducerea degradării
solului cauzată de
fenomenul
de
sărăturare, eroziune,
secetă
Reducerea degradării
solului şi diminuarea
poluării
apelor
subterane în zonele

Obiectiv nr. 1

1.1.

Obiectiv
nr. 2

1.2.

Obiectiv nr. 3

2.1.

3.1.

3.2.

Obiectiv nr. 4

3.3.

4.1.

4.2.

Obiectiv nr. 5

4.3.

5.1.

Obiectiv
nr. 6

5.2.

Obiectiv nr. 7

6.1.

7.1.

7.2.

Obiectiv Obiectiv
nr. 8
nr. 9
7.3.

8.1.
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Obiectiv nr. 10

10.1.

10.2.
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Factor
de Obiectiv de mediu
mediu/Obiectiv specific
general
de
mediu
identificate
ca
vulnerabile la nitraţi
BIODIVERSITATE Asigurarea
unui
Menţinerea şi management
consolidarea
corespunzător
al
biodiversităţii
capitalului natural
Protecția
și
managementul
Corespunzător al Ariilor
de Protecție Specială
Avifaunisticã
și
al
Ariilor Speciale de
Conservare
Eliminarea practicării
turismului neorganizat
în ariile protejate
Menținerea echilibrului
ecosistemelor
forestiere
Exploatarea rațională a
ecosistemelor naturale
Adoptarea prevederilor
protocolului de la
Cartagena
privind
biosecuritatea.
SĂNĂTATEA
Îmbunătățirea
POPULAŢIEI ȘI sistemului
de
MEDIUL
DE monitorizare
a
VIAȚĂ
evoluției
sănătății
Protejarea
și umane în raport cu
îmbunătăţirea
calitatea mediului
sănătăţii
şi
bunăstării
populaţiei
PATRIMONIU
Asigurarea
unui
CULTURAL
management

Obiectiv nr. 1

1.1.

Obiectiv
nr. 2

1.2.

Obiectiv nr. 3

2.1.

3.1.

3.2.

Obiectiv nr. 4

3.3.

4.1.

4.2.

Obiectiv nr. 5

4.3.

5.1.

Obiectiv
nr. 6

5.2.

Obiectiv nr. 7

6.1.

7.1.

7.2.

Obiectiv Obiectiv
nr. 8
nr. 9
7.3.

8.1.

9.1.

Obiectiv nr. 10

10.1.

10.2.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+

+

+

+

+

0

0

0

+

+

+

0

0

0

+

+

+

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

++
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Factor
de
mediu/Obiectiv
general
de
mediu
Protejarea
și
îmbunătățirea
stării
patrimoniului
istoric
ACCIDENTE
MAJORE,
FENOMENE
NATURALE
ANTROPICE

Obiectiv
specific

de

mediu

Obiectiv nr. 1

1.1.
corespunzător
monumentelelor
istorice

Obiectiv
nr. 2

1.2.

Obiectiv nr. 3

2.1.

3.1.

3.2.

Obiectiv nr. 4

3.3.

4.1.

4.2.

Obiectiv nr. 5

4.3.

5.1.

Obiectiv
nr. 6

5.2.

Obiectiv nr. 7

6.1.

7.1.

7.2.

Obiectiv Obiectiv
nr. 8
nr. 9
7.3.

8.1.

9.1.

Obiectiv nr. 10

10.1.

10.2.

al

Implementarea
0
sistemelor
de
consolidare/stabilizare
ȘI a perimetrelor
cu
alunecãri de teren
active
Amenințări date
de
accidente
majore,
fenomene
naturale
și
antropice
Reducerea riscului la 0
inundații, protejarea
vieții umane și a
bunurilor expuse la
acest risc
Diminuarea eroziunii 0
solului prin amenajarea
bazinelor hidrografice.
INFORMAȚIA
Asigurarea unui sistem +
DE MEDIU
suport eficient de
gestionare
al
Managementul informației de mediu.
informației de Creșterea gradului de
mediu
implicare a populației
în procesul de luare a
deciziilor

-

0

+

++

+

0

0

0

0

+

0

+

0

0

+

0

0

0

0

0

+

+

++

0

+

0

0

+

0

+

0

0

0

0

+

+

0

0

+

++

++

0

0

0

0

+

0

0

0

0

+

0

0

0

+

+

0

0

0

+

+

+

+

+

0

+

+

+

0

0

0

0
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7.2.1 Descrierea impactului potential al obiectivelor planului
Obiectivul nr. 1 – Creşterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă și extinderea
sistemului de evacuare/canalizare a apelor uzate a populaţiei din mediul rural
 În prezent alimentarea cu apă potabilă a gospodăriilor individuale şi a dotărilor socialculturale din comuna Pianu, este rezolvată parţial dintr-un sistem public, parţial din fântâni
individuale. A fost realizat un sistem centralizat de alimentare cu apă potabilă care să
asigure necesarul de apă pentru localităţile Pianu de Jos și Pianu de Sus. Alimentarea cu
apă a comunei Pianu se realizează din sursa - Sebeș. Celelalte sate componente ale
comunei nu deţin un sistem centralizat de alimentare cu apă, aceasta făcându-se din
fântâni sau izvoare:
 Comuna Pianu dispune de un sistem centralizat de colectare şi epurare a apelor uzate
menajere şi pluviale, cu o lungime totală de 12.348 km, executată în sistem divizor, cu
funcționare gravitațională pe 92% din lungime sub presiune pe restul de 8%. Pentru
dirijarea apelor uzate spre staţia de epurarc în zonele joase ale localităţilor au fost
proiectate trei staţii de pompare. Pentru epurarea apelor uzate menajere este prevăzută o
staţie de epurare amplasată pe malul stâng al râului Pianu, la o distanţă de eca. 50 m de
malul pârâului, în localitatea Pianu de Jos și a fost dimensionată pentru o încărcare organică
corespondentă la 1200 locuitori-echivalenți (L.E.).
 Reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de utilităţi în localitățile din Valea
Pianului și a afluenților, cu caracter compact sau liniar, care permit realizarea de rețele
centralizate de alimentare cu apă, canalizare. Găsirea și promovarea unor soluții de
echipare edilitară independentă pentru localitățile unde nu se poate realiza un sistem
centralizat de dotări edilitare. Pentru localitățile risipite, este nevoie de educarea populației
și găsirea unor soluții de echipare edilitară individuală sau a grupurilor de gospodării,
pentru a se diminua impactul antropic asupra mediului.
 Existenţa și funcţionarea sistemului de canalizare va genera efecte pozitive semnificative
asupra factorului de mediu apă şi sol prin evitarea deversărilor necontrolate şi implicit
asupra sănătăţi populaţiei prin prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de apele uzate gestionate
necorespunzător;
 În etapa de construcţie a sistemului de canalizare se produc emisii de praf, zgomot, se
decopertează solul şi se perturbă drumurile din comună. Aceste presiuni generează stres
asupra aerului, sănătăţii populaţiei, circulaţiei și peisajului. Presiunile sunt temporare,
intermitente și reversibile;
 Proiectul de canalizare va fi supus procedurilor de mediu pentru a se evalua în detaliu
efectele săpăturilor asupra solului şi efectele emisiilor de praf asupra calităţii aerului. Se vor
propune măsuri specifice pentru diminuarea acestor presiuni.
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Obiectivul nr. 2 - Alimentarea cu gaze naturale și energie termică
 Existenţa unui sistem de alimentare cu gaze naturale contribuie în general la îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă şi la protejarea masei lemnoase prin reducerea necesarului de
combustibil solid – lemn. Sunt amelioraţi şi indicatorii climatici prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de seră, posibilitatea de reducere economie energetică etc;
 În etapa de construcţie a rețelei de gaz se produc emisii de praf, zgomot, se decopertează
solul şi se perturbă drumurile din comună. Aceste presiuni generează stres asupra aerului,
sănătăţii populaţiei, circulaţiei și peisajului. Presiunile sunt temporare, intermitente și
reversibile;
 Proiectul de alimentare cu gaz va fi supus procedurilor de mediu pentru a se evalua în
detaliu efectele săpăturilor asupra solului şi efectele emisiilor de praf asupra calităţii aerului.
Se vor propune măsuri specifice pentru diminuarea acestor presiuni.
Obiectivul nr. 3 - Prevenirea și combaterea riscurilor naturale

 În general, măsurile şi proiectele propuse în cadrul acestui obiectiv au efecte pozitive
asupra populaţiei prin prevenirea riscurilor de pierderi de vieţi omeneşti sau de bunuri
materiale şi reprezintă un răspuns de adaptare la schimbările climatice. Sunt protejate
solurile, terenurile agricole şi păşunile (inclusiv cele permanente) de excesul de umiditate;

 Un efect negativ s-a identificat prin restricţiile de construire în zonele afectate de riscuri sau
în zonele cu lucrări de protecţie. Astfel, extinderea intravilanului este limitată. Acest efect
este temporar şi poate fi compensat prin extinderea intravilanului în zone fără restricţii.
Obiectivul nr. 4 - Modernizarea și dezvoltarea căilor de comunicație rutieră

 S-au identificat exclusiv efecte pozitive ale acestui obiectiv prin reducerea emisiilor de praf,
îmbunătăţirea accesului şi a calităţii vieţii în general. Realizarea şanţurilor de scurgere a
apelor pluviale contribuie la prevenirea formării de torenţi în timpul ploilor.
Obiectivul nr. 5 - Extinderea intravilanului şi zonare funcţională

 Comuna cuprinde 5 de localități cu un nivel mediu (Pianu de Sus) și mic (restul localităților
componente, Pianu de Jos, Strungari, Purcăreți, Plaiuri) de dotare din punct de vedere al
funcțiunilor publice și sociale de bază.

 Teritoriul intravilan propus reprezintă 6,62% din totalul unității administrativ teritoriale,
astfel s-a propus extinderea suprafețelor de intravilan cu 170, 8136 ha pe zonele ce au
cunoscut dezvoltare în ultimii 10 ani. Extinderile propuse NU interceptează elemente
sensibile de mediu;

 În general, extinderea spaţiului construibil generează stres asupra factorilor de mediu prin
prezenţă antropică, ocupare de teren, emisii în mediu, modificarea peisajului natural etc.
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Efectele pozitive se înregistrează la factorul de mediu populaţie – prin creşterea spaţiului
locuibil, posibilitatea de dezvoltare socio – economică și îmbunătăţirea indicatorilor
demografici;

Obiectivul nr. 6 - Surse regenerabile de energie

 Ca urmare a analizei aspectelor privind existenţa surselor regenerabile pe teritoriul
comunei, care constau în energie solară, energie eoliană, energie geotermală, dar şi în cea
rezultată din arderea sau descompunerea biomasei reprezentată de deşeuri agricole şi
animaliere utilizate cu diverse grade de eficienţă, se recomandă:
o Extinderea utilizării energiei eoliene/solare de către instituţiile publice, dar şi
încurajarea utilizării pentru clădirile de locuit;
o Extinderea utilizării panourilor fotovoltaice în cadrul proiectelor de modernizare a
sistemului de iluminat public;
o Introducerea surselor regenerabile de energie în sistemul energetic.
Obiectivul nr. 7 - Managementul deşeurilor

 Implementarea unui sistem de management integrat al deşeurilor și gestionarea corectă a
tuturor fluxurilor de deşeuri este un deziderat naţional, pentru atingerea căruia se fac
eforturi la nivel înalt. Astfel, comuna Vutcani va beneficia de acest sistem integrat, care este
în curs de implementare;

 S-au identificat beneficii majore asupra factorilor de mediu prin:
o Reducerea emisiilor în aer, apă, sol generate de depozitarea necontrolată a
deşeurilor sau de eliminarea / tratarea necorespunzătoare a acestora;
o Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin eliminarea riscurilor de mediu
asociate cu deşeurile;
o Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă.

 Măsura de gestionare corectă a deşeurilor zootehnice vine în întâmpinarea vulnerabilităţii
la poluarea cu nitraţi a solurilor;
Obiectivul nr. 8 - Gospodărirea apelor

 Pe teritoriul comunei nu s-au propus prin PUG lucrări hidrotehnice sau alte lucrări majore
de gospodărirea apelor.
Obiectivul nr. 9 – Telecomunicaţii

 Pe viitor vor fi necesare investiţii pentru extinderea rețelei în zonele de extindere a
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intravilanului, conform unor proiecte tehnice de specialitate:
o Continuarea activităţii de modernizare şi extindere a reţelei electrice de distribuţie,
conform necesităţilor consumatorilor; trecerea in perspectiva a liniilor aeriene
electrice de joasă tensiune din reţeaua de distribuţie în subteran;
o Continuarea modernizării și extinderii sistemului de iluminat public prin înlocuirea
corpurilor de iluminat cu altele moderne, dezvoltate în baza utilizării unor tehnologii
moderne și eficiente;
o Implementarea utilizării panourilor fotovoltaice ca soluție de alimentare parțială cu
energie electrică a rețelei de iluminat public;
o Realizarea unui sistem de control şi monitorizare.
Obiectivul nr. 10 - Monumente ale naturii şi istorice

 Pe teritoriul comunei nu există nici o rezervație a biosferei și nici un parc național sau
natural. Pentru o mare parte din situl Natura 2000 ROSCI0085 “Frumoasa” este în curs de
pregătire documentația științifică în vederea declarării Parcului Natural Frumoasa.

 Zone cu valoare ecologică și peisagistică. Obiective de patrimoniu natural. Aceste zone
cuprind cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul rezervaţiilor
naturale şi a siturilor Natura 2000 SAC (SCI) și SPA. Orice intervenţie în aceste zone se va
face respectând Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice şi legislaţia în vigoare

 După cum s-a menționat, sunt considerate drept elemente valoroase toate elementele de
patrimoniu natural (rezervații naturale, zone Natura 2000) și toate monumentele istorice și
siturile arheologice clasate în LMI 2015. Reabilitarea/restaurarea monumentelor istorice,
instaurarea zonelor acestora de protecție și includerea lor în circuite turistice zonale și
regionale.
7.2.2 Descrierea modului prin care planul contribuie la atingerea obiectivelor SEA
Aer:

 Reducerea emisiilor de poluanţi atmosferici din activităţi gospodăreşti, agricole şi de
creştere a animalelor (zootehnice) se face prin înfiinţarea sistemului de alimentare cu gaz,
înfiinţarea de spaţii verzi, implementarea sistemului integrat de gestiune a deşeurilor şi a
platformei pentru colectare/ compostare deşeuri zootehnice;

 Reducerea emisiilor din circulaţia pe drumuri publice se realizează prin modernizarea
drumurilor din comună. Se are în vedere că obiectivul SEA este perturbat temporar în
perioada de construcţie a reţelelor de canalizare și gaz, prin intensificarea traficului şi a
emisiilor de praf.
Apă:
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 Menţinerea și îmbunătăţirea stării apelor de suprafaţă şi subterane se realizează prin
extinderea sistemului de alimentare cu apă și înfiinţarea sistemului de canalizare, a
lucrărilor de prevenire a riscurilor de inundaţie şi a sistemului integrat de deşeuri;

 Menţinerea și îmbunătăţirea stării apelor subterane se realizează și diminuarea poluării
apei de suprafaţă şi apelor subterane din surse punctiforme şi difuze se realizează prin
înfiinţarea sistemului de canalizare şi a sistemului integrat de deşeuri;

 Creşterea utilizării eficiente a apei, reducerea pierderilor de apă – se realizează prin
sistemul de alimentare cu apă şi prin măsurile prevăzute pentru prevenirea și combaterea
riscurilor naturale;

 Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi se realizează în principal prin măsura de
colectare şi tratare a deşeurilor zootehnice prin construirea unei platforme speciale;

 Protejarea împotriva efectelor dăunătoare naturale şi antropice, (inundaţii, secetă,
poluarea accidentală. Toate măsurile prevăzute pentru prevenirea și combaterea riscurilor
naturale au ca efect atingerea acestui obiectiv SEA.
Sol:

 Conservarea terenurilor agricole de calitate superioară (calităţi bio-fizice, versatilitate, etc.).
Canalizarea şi lucrările de prevenire a inundaţiilor și alunecărilor de teren contribuie la
atingerea acestui obiectiv SEA;

 Protejarea păşunilor permanente (prin evitarea abandonului acestora, dar și a suprapăşunatului) – obiectivul este atins prin măsurile de combatere a riscurilor naturale însă
extinderea intravilanului poate influenţa negativ acest obiectiv de mediu;

 Reducerea contaminării şi protejarea calităţii, compoziţiei şi funcţiilor solului – sistemul de
canalizare şi măsurile de combatere a riscurilor naturale contribuie la atingerea acestui
obiectiv. În acelaşi timp, lucrările de construcţie pot influenţa negativ acest obiectiv de
mediu;

 Reducerea poluării solului şi apelor subterane provocate de platformele de depozitare
dejecţii – măsura de construcţie a unei platforme pentru deşeurile zootehnice este în
concordanţă cu acest obiectiv de mediu

 Reducerea degradării solului cauzată de fenomenul de sărăturare, eroziune, secetă – toate
măsurile de combatere a riscurilor naturale;

 Reducerea degradării solului şi diminuarea poluării apelor subterane în zonele identificate
ca vulnerabile la nitraţi – sistemul integrat de gestiune a deşeurilor propus prin obiectivul
PUG nr. 7 este în concordanţă cu acest obiectiv de mediu.
Biodiversitate:

 Nu s-au identificat riscuri asupra biodiversităţii zonei prin implementarea obiectivelor PUGului.
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Sănătatea şi mediul de viaţă:

 Toate obiectivele PUG contribuie la atingerea obiectivelor SEA de protecţie a sănătăţii
populaţiei și de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. S-au identificat și efecte negative
manifestate în timpul execuţiei proiectelor propuse, însă aceste efecte sunt de scurtă
durată și pot fi minimizate uşor;

 Se menţionează că la nivelul comunei Pianu s-au identificat exploataţii agricole care să fie
protejate prin Legea 204/2008. Astfel, extinderea intravilanului interceptează zone de
protecţie sanitară.
Patrimoniu cultural:

 Peisajul natural şi cel rural specific zonei este protejat şi potenţat prin obiectivele PUG.
Extinderea intravilanului poate constitui un element de stres asupra peisajului prin
nerespectarea indicilor urbanistici stabiliţi în regulamentul de urbanism.
Schimbări climatice:

 Măsurile de combatere a riscurilor naturale, de împădurire, de alimentare cu gaze naturale
– contribuie la ameliorarea indicatorilor climatici. Contribuţiile sunt indirecte şi nu pot fi
cuantificate precis.

7.3. Evaluarea efectelor cumulative asupra mediului
După identificarea efectelor potenţiale semnificative asupra mediului ale obiectivelor PUG,
efectele cumulative au fost evaluate. A fost evaluat cu precădere, efectul simultan al mai multor
acţiuni asupra factorilor de mediu. Efectele cumulative ale implementării obiectivelor PUG sunt
prezentate in tabelul de mai jos:
Tabel nr. 21. Efectele cumulative ale implementării obiectivelor PUG
Factor de mediu
Aer

Apă

Efecte semnificative potenţiale determinate de măsuri specifice
Execuţia simultană a lucrărilor de realizare a canalizării şi a reţelei de gaz
ar putea avea efecte negative cumulative asupra aerului prin emisiile de
pulberi şi intensificarea traficului greu.
Efecte pozitive cumulative sunt generate de alimentarea cu gaz,
extinderea spaţiilor verzi, reabilitarea drumurilor şi gestiunea integrată a
deşeurilor.
Nu s-au identificat efecte negative cumulative.
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Se identifică un efect pozitiv cumulativ prin realizarea reţelei de canalizare
şi implementarea sistemului integrat de gestiune a deşeurilor.
Nu s-au identificat efecte negative cumulative.

Sol

Biodiversitate
Sănătatea populației

Patrimoniu cultural

Se identifică un efect pozitiv cumulat prin realizarea sistemului de
canalizare , măsurile prevăzute pentru combaterea riscurilor naturale şi
prin sistemul de gestiune a deşeurilor (mai ales a celor zootehnice)
Nu e cazul.
Execuţia simultană a lucrărilor de realizare a reţelei de canalizare şi a
reţelei de gaz ar putea avea efecte negative cumulative asupra populaţiei
prin zgomot, emisii de praf şi alterarea căilor de transport.
În acelaşi timp, toate celelalte obiective PUG acţionează cumulativ în sens
pozitiv pentru creşterea nivelului de trai şi îmbunătăţirea sănătăţii
populaţiei și a condiţiilor de viaţă.
Nu s-au identificat efecte negative cumulative.

Peisajul este ameliorat în sens pozitiv prin toate obiectivele PUG.
Factori
climatici Nu sunt efecte negative cumulative.
(inclusiv energie)
Măsurile prevăzute prin Obiectivul 3 – Prevenirea și combaterea riscurilor
naturale – acţionează cumulativ în scopul adaptării la schimbările
climatice.

8. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂȚII, ÎN
CONTEXT TRANSFRONTIERĂ
Nu s-au identificat efecte potențiale semnificative în context transfrontieră.

9. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL
ORICE EFECT ADVERS ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI
9.1. Efecte potențial adverse identificate
În urma evaluării obiectivelor PUG în raport cu obiectivele relevante de mediu, s-au identificat
următoarele efecte potenţial negative:
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Tabel nr. 22. Efectele adverse potenţiale identificate ale implementării obiectivelor PUG
Obiectiv PUG Pianu
Obiectivul nr. 1 – Creşterea
gradului de asigurare a
alimentării cu apă potabilă și
extinderea
sistemului
de
evacuare/canalizare a apelor
uzate a populaţiei din mediul
rural.

Obiectivul nr. 2 - Alimentarea
cu gaze naturale și energie
termică

Obiectivul nr. 3 - Prevenirea și
combaterea riscurilor naturale

Obiectivul nr. 4 - Modernizarea
și dezvoltarea căilor de
comunicație rutieră
Obiectivul nr. 5 - Extinderea
intravilanului
şi
zonare
funcţională

Efect negativ identificat
Perturbarea
factorilor
de
mediu în perioada de execuţie
prin organizarea de șantier,
emisii de praf, zgomot,
intensificarea
traficului,
ocupare temporară de teren,
decopertări,
săpături,
perturbarea traficului rutier și
a căilor de transport (prin
săpături).
Perturbarea
factorilor
de
mediu în perioada de execuţie
prin organizarea de șantier,
emisii de praf, zgomot,
intensificarea
traficului,
ocupare temporară de teren,
decopertări,
săpături,
perturbarea traficului rutier și
a căilor de transport (prin
săpături).
Risc de introducere a plantelor
invazive odată cu plantarea de
arbori în zonele de risc sau
odată
cu
lucrările
de
decolmatare a albiilor.
Stres
temporar
asupra
populaţiei prin emisii de
zgomot,
praf,
prezenţă
antropică.
În general, extinderea spaţiului
construibil generează stres
asupra factorilor de mediu prin
prezenţă antropică, ocupare de
teren, emisii în mediu,
modificarea peisajului natural
etc.

Observaţii
Efectul este temporar, exclusiv
pe perioada de execuţie a
săpăturilor.

Efectul este temporar, exclusiv
pe perioada de execuţie a
săpăturilor.

Efectul este local

Efectul este minor, temporar

Analizând valoarea elementelor
de mediu din zonele de
extindere, se apreciază că
semnificaţia acestui impact este
redusă
deoarece
nu
se
interceptează elemente de
mediu valoroase (habitate
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prioritare, specii de floră /
faună protejate, zone umede,
păduri etc
Obiectivul nr. 6 - Surse Stres
temporar
asupra Efectul este minor, temporar
regenerabile de energie
populaţiei prin emisii de
zgomot,
praf,
prezenţă
antropică.
Obiectivul
nr.
7
- Managementul deşeurilor
Obiectivul nr. 8 - Gospodărirea Stres
temporar
asupra Efectul este minor, temporar
apelor
populaţiei prin emisii de
zgomot,
praf,
prezenţă
antropică.
Obiectivul
nr.
9
- Efectul este minor, temporar
Efectul este minor, temporar
Telecomunicaţii
Obiectivul nr. 10 - Monumente ale naturii şi istorice
În alcătuirea tabelului de mai sus s-a ținut cont de următoarele considerente:
 Efectele negative identificate au o semnificație minoră şi nu generează impact de mediu
negative;
 În acest context, impactul de mediu negativ este definit ca o schimbare a caracteristicilor
mediului biotic și/sau abiotic care are ca și consecinţe declinul măsurabil al indicatorilor
mediului biotic și/sau scăderea stării de sănătate/pierderi de vieţi omeneşti;
 Schimbările mediului biotic/abiotic sunt cauzate de acţiunea directă și cumulativă, pe
perioade suficient de mari de timp, a efectelor negative generate de activitatea antropică;
 Astfel, un efect negativ generat de o activitate antropică nu este obligatoriu să genereze un
impact negativ. Dacă efectul este pe termen scurt, cu o arie redusă de manifestare și nu se
cumulează cu alte efecte negative similare, atunci mediul biotic/abiotic nu va fi afectat
semnificativ.

9.2. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative identificate
Se propun următoarele măsuri pentru prevenirea, reducerea și compensarea efectelor negative
identificate în tabelul anterior:
Tabel nr. 23. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative
identificate
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Efect negativ identificat
Perturbarea factorilor de mediu în perioada
de execuţie prin organizarea de șantier, emisii
de praf, zgomot, intensificarea traficului,
ocupare temporară de teren, decopertări,
săpături, perturbarea traficului rutier și a
căilor de transport (prin săpături).

Risc de introducere a plantelor invazive odată
cu plantarea de arbori în zonele de risc sau
odată cu lucrările de decolmatare a albiilor.

Măsuri propuse pentru prevenire, reducere sau
compensare
Proiectele propuse pe raza comunei Pianu (apă
potabilă, canalizare, inclusiv proiectele de
reabilitare a drumurilor, a cădirilor instituționale
(primărie, dispensar, şcoli, cămine), au fost și vor fi
supuse procedurilor de mediu conform legislaţiei
în vigoare, în vederea emiterii acordului de mediu;
Lucrările de şantier se vor realiza cu respectarea
bunelor practici în construcţii: reducerea emisiilor
de praf prin metode specifice, utilaje conforme,
program de lucru agreat cu populaţia, corelarea
lucrărilor astfel încât stresul să fie de durată cât
mai scurtă;
Efectuarea simultană a diverselor lucrări aferente
diverselor proiecte, în această manieră durata
impactului se reduce semnificativ.
Materiile prime brute (nisip, balast, pământ
vegetal) utilizate la construcţii vor fi preluate din
surse locale sau zonale, astfel încât să se
minimizeze apariţia plantelor invazive;
Speciile de arbori propuse pentru împăduriri vor fi
în acord cu specificul pedologic și climatic al zonei
Pianu.

Stres temporar asupra populaţiei prin emisii Lucrările de şantier se vor realiza cu respectarea
de zgomot, praf, prezenţă antropică în timpul bunelor practici în construcţii: reducerea emisiilor
lucrărilor de modernizare a căilor rutiere
de praf prin metode specifice, utilaje conforme,
program de lucru agreat cu populaţia, corelarea
lucrărilor astfel
încât stresul să fie de durată cât mai scurtă.
În general, extinderea spaţiului construibil Construcţiile se vor realiza exclusiv numai în baza și
generează stres asupra factorilor de mediu după obținerea autorizaţiei de construcţie;
prin prezenţă antropică, ocupare de teren, Respectarea indicatorilor urbanistici, asigurarea
emisii în mediu, modificarea peisajului unei suprafeţe de spaţiu verde de minim 10% în
natural etc.
zonele de extindere, asigurarea utilităţilor şi a
serviciilor cel puţin la nivelul restului intravilanului
etc.
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9.3. Măsuri preventive generale
În acest capitol se prevăd o serie de măsuri preventive cu caracter general, care nu au o
adresabilitate concretă ci se impun în contextul dezvoltării durabile a comunei Pianu, în scopul
prevenirii oricărui efect negativ asupra factorilor de mediu.

 Întreţinerea şi decolmatarea şanţurilor și a traseelor de scurgere a apelor pluviale. Acţiunile
periodice (de 2 ori pe an – primăvara și toamna) de decolmatare preîntâmpină formarea de
dopuri în scurgerea apelor pluviale. Astfel se previne inundarea gospodăriilor;

 Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la responsabilităţile și restricţiile care
rezultă din legislaţia specifică de mediu (în special Legea protecţiei mediului, Legea gestiunii
deșeurilor, Legea apelor). Aceste acţiuni de informare se adresează tuturor cetăţenilor
comunei. Se au în vedere în principal:
o Apele uzate nu se evacuează în mediu neepurate; bazinele vidanjabile și latrinele se
impermeabilizează prin betonare în scopul evitării infiltrării apelor uzate în sol;
o Deşeurile se gestionează corect. Se interzice arderea deşeurilor vegetale pe sol,
arderea miriştilor. Se prevăd metode de gestionare a fluxurilor speciale de deşeuri:
animalele moarte mari – se predau la firma specializată de ecarisaj cu care primăria
are contract; deşeurile zootehnice se compostează corect până la darea în folosinţă
a platformei locale. Nu se împrăştie pe terenuri agricole deşeuri zootehnice care nu
sunt compostate cel puţin 6 luni etc.
o Utilizarea pesticidelor şi îngrăşămintelor chimice se face conform prescripţiilor de
utilizare;

 Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la necesitatea aplicării codului de bune
practici agricole; promovarea agriculturii în asociaţii; disponibilitatea unui consultant agricol
la nivelul primăriei;

 Acţiuni de informare şi conştientizare cu privire la obligaţiile și responsabilităţile aplicabile
proprietarilor de păduri sau terenuri care susţin habitate naturale importante în scopul
evitării suprapăşunatului, a defrişărilor neautorizate şi a utilizării de substanţe chimice în
exces;

 Acţiuni de igienizare periodică a comunei (de exemplu pe bază de voluntariat) pentru
colectarea tuturor deşeurilor împrăştiate, măturat, curăţat vegetaţie etc;

 Analiza apelor din fântâni (acolo unde se foloseşte freaticul de suprafaţă ca sursă de apă
potabilă) – se face o dată la 3 ani şi se urmăresc indicatorii specifici de potabilitate. În cazul
identificării unei fântâni cu apă nepotabilă, se aplică un semn de avertizare vizibil.
Se recomandă ca măsurile de mai sus să fie incluse într-un plan de acţiune pentru protecţia
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mediului, aprobat de consiliul local.

9.4. Măsuri pentru realizarea construcţiilor
Conform prevederilor NP 074/2014 – Normativ privind documentațiile geotehnice pentru
construcții, pentru orice construcţie se va întocmi, un studiu geotehnic la obiect, în care, pe baza
prospecţiunilor de teren şi a analizelor specifice de laborator, vor fi precizate condiţiile geotehnice
ale amplasamentului, natura terenului de fundare, capacitatea portantă a acestuia, adâncimea
apei subterane şi influenţa acesteia asupra terenului de fundare, respectiv a construcţiei proiectate,
precum și recomandări privind proiectarea și exploatarea construcţiei. Daca este cazul se va solicita,
la emiterea Certificatului de Urbanism, întocmirea unui studiu de stabilitate (studiu de versant) sau
studiu hidrogeologic, pentru zonele cu risc la alunecare, respectiv zonele cu risc de inundații,
specificate în planșa de Reglementări în cadrul P.U.G.
Fundarea se va realiza prin depăşirea obligatorie a stratului de umpluturi şi sol vegetal,
respectându-se condiţiile de încastrare în stratul viu și adâncimea de fundare conform
normativelor în vigoare, funcţie de terenul de fundare și caracteristicile obiectului proiectat.
Se va evita amplasarea construcţiilor pe lucrări de drenare, consolidare, amenajări de suprafaţă în
zonele susceptibile de alunecări, în zonele cu alunecări active sau în zonele inundabile, marcate ca
atare în planșa de Reglementări urbanistice - Zonificare.
în cadrul intravilanului localităților comunei Pianu se pot proiecta, amplasa și construi clădiri cu
regim de înălțime P, P+1, P+2, cu structură de rezistență-zidărie portantă, cadre din beton armat
mixte sau ușoare, cu respectarea recomandărilor din studiul geotehnic.
În zonele în care există o susceptibilitate ridicată de producere a unor procese geomorfologice de
tipul alunecărilor sau eroziunii în adâncime, este necesară amenajarea versanţilor prin terasări,
captări de izvoare și drenaje, plantări de arbuşti, în special salcâmi, pentru a preveni declanşarea
sau evoluţia acestor procese, care pot pune în pericol siguranţa localităţilor, lucrări ce se vor realiza
în urma unor studii şi proiecte de specialitate.
9.5. Măsuri aplicabile în cazul siturilor natura 2000 de pe raza comunei Pianu
A. Rezervaţii ale biosferei, parcuri naţionale sau naturale
Pe teritoriul comunei Pianu nu există nici o rezervație a biosferei și nici un parc național sau natural.
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B. Rezervaţii şi monumente ale naturii
Rezervația Naturală Oul Arșiței - Situaţia administrativă: Comuna Pianu, satul Strungari.
C. Situri Natura 2000
Cuprinde cele mai valoroase bunuri ale patrimoniului natural din interiorul rezervaţiilor naturale şi
a siturilor Natura 2000 SAC (SCI) și SPA.
ROSCI0085 – “Frumoasa” - 137.359 ha ~ 135 ha se suprapun cu teritoriul comunei Pianu,
ROSPA0043 – “Frumoasa” - 130.890 ha ~ 135 ha se suprapun cu teritoriul comunei Pianu.
Orice intervenţie în această zonă se va face respectând OUG 57/2007 actualizată, şi legislaţia în
vigoare.
Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, care se află sub regim
strict de protecţie, inclusiv cele prevăzute în anexa nr. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
57/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie
naţională și care trăiesc, atât pe teritoriul ariei naturale protejate, cât și în afara ei, sunt interzise:
 Orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare;
 Perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de
migraţie;
 Distrugerea şi/sau culegerea intenţionată a cuiburilor şi ouălor din natură;
 Deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
 Recoltarea florilor şi fructelor, culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu
intenţie a acestor plante în habitatele lor naturale;
 Deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de
mediu competente.
Păşunat în interiorul siturilor:

 Păşunatul este permis numai pe islazurile comunale şi proprietăţile particulare destinate
expres în acest sens de comunităţile locale sau deţinătorii legali ai acestora, numai cu
animale domestice, proprietatea membrilor comunităţilor ce deţin păşuni în interiorul ariei
naturale protejate, pe suprafeţele, în perioadele, cu speciile și efectivele aprobate de
custode, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale și speciile de floră și faună
prezente;

 Amplasarea stânelor, a locurilor de târlire, precum și trecerea turmelor și cirezilor de
animale pe raza ariei naturale protejate se face cu avizul custodelui respectivei arii naturale
protejate.
Pe terenurile agricole de pe cuprinsul siturilor se vor respecta următoarele condiţii agricole şi de
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mediu:

 Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/sau să rămână
nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă totală;

 Nu este permisă arderea miriştilor și a resturilor vegetale de pe terenul arabil;
 Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în condiţii de umiditate excesivă a solului;
 Pajiştile permanente vor fi întreţinute prin asigurarea unui nivel minim de păşunat sau prin
cosirea lor cel puţin o dată pe an;

 Nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente;
 Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile
agricole;

 Nu este permis păşunatul pe terenurile agricole, cu excepţia animalelor care aparţin
proprietarului terenului agricol;

 Se interzice aplicarea de tratamente avio pe terenurile cultivate din perimetrul sau
vecinătatea sitului;

 Pe teritoriul ariei naturale protejate este interzisă cultivarea plantelor modificate genetic și
introducerea unor specii alohtone.

10. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU CONDUS LA SELECTAREA VARIANTELOR ALESE ȘI O
DESCRIERE A MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT EVALUAREA, INCLUSIV ORICE DIFICULTĂȚI
ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CERUTE
10.1. Alternative
Elaborarea PUG Comuna Pianu a reprezentat un proces de durată. Procedura SEA a fost demarată
după elaborarea primei versiuni a planului care conținea obiectivele, acțiunile și măsurile de
dezvoltare pentru comuna Pianu.
Alternativa „0” reprezintă punctul de plecare pentru evaluarea potențialelor efecte semnificative,
inclusiv a aspectelor pozitive, asupra mediului produse prin implementarea PUG Pianu.
Alternativa „zero" a fost luată în considerare ca element de referinţă faţă de care se compară
celelalte alternative pentru diferitele elemente ale planului de dezvoltare urbanistică propus.
În tabelul de mai jos se prezintă o comparaţie a formelor de impact asupra mediului
corespunzătoare alternativei „zero" sau „nici o acțiune” cu cu cele ale implementării Planului de
Urbanism General propus.
Tabelul nr. 24. Opțiuni și comentarii privind formele de impact asupra mediului corespunzătoare
alternativei „zero" sau „nici o actiune” cu cu cele ale implementării Planului de Urbanism General
propus.
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Factor de
mediu

Apa

Aer

Opțiuni

Alternativa ”0” fără implementarea
PUG
Existența de mari areale și zone de
intravilan unde nu există alimentare cu
apă și rețea de canalizare.
Existența de numeroase localități și
gospodării care nu sunt branșate la
rețelele centralizate de alimentare cu
apă și canalizare.
Amenajare deficitară sau lipsă a
pofilelor stradale, cu zone extinse fără
rigole pentru scurgerea apelor
meteorice și trotuare pentru pietoni.
Gospodărirea apelor.
Poluare cu praf generată de rețeaua de
drumuri locale, nemodernizate.
Sporirea traficului auto în zonă, din
punct de vedere al numărului
localnicilor posesori de autovehicule mai ales pe drumurile comunale
neasfaltate - prin gazele de eșapament
produse de motoarele mijloacelor din

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

Alternativa ”1” cu implementarea PUG
Realizarea rețelei de canalizare și epurare a
apelor uzate menajare.
Construirea sistemului de captare a apei
acvifere de medie adâncime destinat
consumatorilor izolați (Plaiuri, Purcăreți).
Extinderea rețelei de canalizare menajeră în
satele cu accesibilitate ridicată, aparținătoare
comunei (Pianu de Sus și Pianu de Jos).
Pe teritoriul comunei nu s-au propus prin PUG
lucrări hidrotehnice sau alte lucrări majore de
gospodărirea apelor.

Se vor respecta indicatorii de
calitate la evacuarea apei în
receptori naturali în comuna Pianu.
Realizarea sistemului de colectare ape
uzate
menajere va genera un impact
pozitiv asupra calității factorilor de mediu.
Construirea de branșamente
individuale la rețeaua
de canalizare publică este o soluție
economică suportabilă de către populație.

Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri
județene, comunale și locale.
Reabilitarea și modernizarea DJ 704A, DJ 705B.
Reabilitarea și modernizarea drumurilor
comunale.
Modernizarea drumurilor locale.
Dezvoltare și reabilitarea drumurilor propuse
prin PUG spre zone cu potențial de dezvoltare.

Înlocuirea combustibilului
tradițional - lemnul, cu - gazul
natural va conduce la un
nivel de poluare mai mic, deci
va scădea nivelul de poluare și va crește
calitatea aerului.
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Factor de
mediu

Opțiuni

Alternativa ”0” fără implementarea
PUG
trafic conduc la creșterea concentrației
de particule în suspensie în atmosferă.
Eliminarea poluării atmosferei cu
poluanți generați de agenții economici.
Reducerea emisiilor de compuși
organici volatili (COV) din activitățile
industriale și din comerțul cu
hidrocarburi.
Asigurarea confortului termic se
realizează pe bază de combustibil solid
(lemn) în toate localitățile comunei,
prin utilizarea sobelor clasice. Se mai
utilizează buteliile cu gaze lichefiate
pentru necesitățile gospodăriilor
individuale).

Sol și apă
subterană

Diminuarea poluării solului/apei
subterane din cauza utilizării
îngrășămintelor și pesticidelor în

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

Alternativa ”1” cu implementarea PUG
Îmbunătățirea semnalizării rutiere și montarea
de indicatoare de avertizare.
Amenajarea și reabilitarea circulațiilor
pietonale.
Amenajarea corespunzătoare a rigolelor de
scurgere a apelor pluviale.
Creșterea capacității autorității publice de
implementare a proiectelor de investiții în
infrastructura fizică.
Montarea instalațiilor de reținere a poluanților
(COV) din procesele tehnologice industriale și
din comerțul cu hidrocarburi.
În viitor este necesară schimbarea sistemului
de încălzire prin extinderea încălzirii centrale în
toate unitățile administrative și culturale,
precum și în școlile și grădinițele din satele
comunei.
Controlul riguros al cantităților și calității
îngrășămintelor și pesticidelor utilizate în
agricultură.

Se asigură fundamentul
pentru o dezvoltare socio-economică
durabilă, utilizarea
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Factor de
mediu

Deșeuri

Opțiuni

Alternativa ”0” fără implementarea
PUG
agricultură.
Protecția calității solului și apei
subterane din perimetrele
rezervoarelor de stocare/stațiilor de
distribuție carburanți.
Limitarea suprafețelor afectate de
eroziunea de suprafață.
Menținerea pe termen lung a
condițiilor actuale de utilizare agricolă
a solului.
Eliminarea poluării datorată depozitării
necontrolate a deșeurilor.
Eliminarea poluării datorate depozitării
neconforme a deșeurilor periculoase.
Eliminarea poluării datorată depozitării
necontrolate a deșeurilor industriale.
Diminuarea poluării solului și apelor
subterane determinată de gestiunea
defectuoasă a deșeurilor din
agricultură.

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

Alternativa ”1” cu implementarea PUG
Prevenirea poluării solului și a apei subterane
în perimetrele depozitelor de carburanți prin
măsuri de conformare la normativele de
proiectare și exploatare.
Reducerea suprafețelor afectate de eroziunea
de suprafață.
Impact negativ nesemnificativ datorită
schimbării tipului de folosință a terenului
introdus în intravilan.

optimă a terenurilor și eliminarea surselor
de poluare.

Implementarea Sistemului de management
integrat al deșeurilor (SMID) Alba la nivelul
comunei Pianu (zona II-a de colectare) care
cuprinde următoarele operații: colectare
separată deșeuri menajere, deșeuri reciclabile,
deșeuri verzi din piețe și grădini, deșeuri
speciale (construcții/demolări, electrice și
electronice, periculoase), transportul acestora
la instalațiile de tratare și eliminare (sortare,
tratare mecano-biologică, depozitare) prin

Utilizarea eficientă a
tuturor capacităților tehnice
și a mijloacelor economice de
valorificare a deșeurilor.
Asigurarea celor mai
bune opțiuni de colectare și
transport a deșeurilor
corelate cu activitățile de
reciclare și eliminare finală.
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Factor de
mediu

Opțiuni

Alternativa ”0” fără implementarea
PUG
Poluare în cadrul
gospodăriilor/unităților de producție,
generată de depozitarea gunoiului de
grajd sau a altor tipuri de deșeuri în
locuri și prin metode
necorespunzătoare.

Prevenirea și
combaterea
riscurilor
naturale

Riscul de inundații pe anumite văi ale
râurilor, unde este necesară
implementarea de proiecte de
regularizare și îndiguire.

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

Alternativa ”1” cu implementarea PUG
intermediul stației de transfer Tărtăria sau în
mod direct după caz. Prin proiect s-a construit
o stație de sortare și o instalație de tratare
mecano-biologică, amplasate în cadrul
Centrului de Management Integrat al
Deșeurilor Galda de Jos.
Sistemul include și o componentă de tratare a
deșeurilor organice din gospodării prin
compostare.
Platformă pentru colectarea și tratarea
(compostarea) deșeurilor zootehnice din
gospodării în scopul reducerii vulnerabilității la
nitrați a solurilor.

Combaterea inundațiilor, alunecărilor de
teren și a eroziunii solului.
Regularizarea albiei râului Pianu pe toată
lungimea lui.
Amenajarea albiei afluenților Văii Pianului.

Alternativa este în concordanță
cu legislația națională privind
protejarea populației, a bunurilor și a
solului, ca bun
de interes național.
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Factor de
mediu

Opțiuni

Alternativa ”0” fără implementarea
PUG

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

Alternativa ”1” cu implementarea PUG

Modernizarea
și dezvoltarea
căilor de
comunicație

Utilizarea infrastructurii rutiere în
starea actuală. Nu există alternativă.

Împădurirea dealurilor supuse eroziunii și
alunecărilor de teren.
Realizarea de lucrări de îmbunătățiri funciare în
vederea combaterii alunecărilor de teren,
eroziunii și torenților.
Modernizarea Drumului Județean, a Drumurilor
Comunale și a drumurilor ce fac legătura cu
localitățile de munte pe întreaga lungime a
acestora, în zonele intravilane având grijă ca
profilul lor să cuprindă carosabil, rigole,
trotuare, piste de biciclete, spații verzi/plantații
de aliniament acolo unde este posibil.

Extinderea
intravilanului
și zonare
funcțională

Menținerea actuală a suprafeței
intravilanului.

Creșterea suprafeței intravilanului existent
cu 170.8135 ha.

Monumente

Pe teritoriul comunei nu există nici o

Reabilitarea/restaurarea monumentelor

Dezvoltarea accesibilității,
continuarea extinderii și
modernizării sistemului rutier,
crearea unui sistem de transporturi sunt
obiective specifice de dezvoltare
regională, care decurg din obiectivul
general al Planului de Dezvoltare a
Regiunii Centru 2014-2020.
Prin zonare se permite
dezvoltarea durabilă a
localităților prin stabilirea
funcțiunilor, separarea
zonelor de locuit de celelalte
activități.
Reabilitarea/restaurarea monumentelor
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Factor de
mediu

Opțiuni

Alternativa ”0” fără implementarea
PUG
ale naturii și
rezervație a biosferei și nici un parc
istorice
național sau natural.
Incapacitatea autorităților de a proteja
și conserva obiectivele de patrimoniu
natural și construit și valorificarea
turistică insuficientă a acestora.
Lipsa elementelor de signalistică
necesare pentru localizarea și punerea
în valoare a obiectivelor de patrimoniu
natural și construit.
Lipsa de implicare a instituțiilor
responsabile cu administrarea și
protejarea obiectivelor de patrimoniu.
Aspecte socio- Scăderea calității în ceea ce privește
economice.
mediul cultural și educațional din
Dezvoltarea
comună, ce generează o educație
economică a
deficitară pentru populația tânără.
comunei.
Necesitatea de a înscrie copii/tinerii la
școli din centrele urbane apropiate,
pentru a le asigura un nivel optim de

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

Alternativa ”1” cu implementarea PUG
istorice, instaurarea zonelor acestora de
protecție și includerea lor în circuite turistice
zonale și regionale.

istorice și a siturile arheologice clasate în
LMI 2015, instaurarea zonelor acestora de
protecție și includerea lor în circuite
turistice zonale și regionale.

Reabilitarea și modernizarea infrastructurii de
învățământ a comunei.
Dezvoltarea rețelei de asistență medicală.
Dezvoltarea rețelei de asistență socială.
Dezvoltarea economică a comunei - baza a
creșterii nivelului de trai și a bunăstării
materiale a locuitorilor.

Proiectul oferă beneficii semnificative pe
termen lung comparativ cu alternativa
„zero".
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Factor de
mediu

Opțiuni

Alternativa ”0” fără implementarea
PUG
educație, personal didactic navetist.
Nevoia deplasării în centrele urbane
apropiate pentru acces la servicii
medicale optime.
Slaba dezvoltare economică a
localităților componente în lipsa unor
investiții majore.
Industrie, agro-industrie slab
dezvoltată.
Existența unui potențial uman
important ne-absorbit în economie.
Fragmentarea terenurilor pentru
exploatații agricole.
Potențial turistic ridicat, insuficient
valorificat.

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

Alternativa ”1” cu implementarea PUG
Crearea unui climat favorabil afacerilor.
Asigurarea condițiilor pentru
atragerea și susținerea investitorilor.
Dezvoltarea modernă și competitivă a
agriculturii.
Dezvoltarea turismului.

Pagina 170 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

10.2. Evaluare
Evaluarea strategică de mediu se realizează în baza cerințelor Directivei SEA (Directiva Consiliului
European nr. 2001/42/CE privind evaluarea efectelor anumitor planuri și programe asupra mediului)
și a Hotărârii de Guvern nr. 1076/08.07.2004 de stabilire a procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri sau programe (MO nr. 707/05.08.2004), care transpune prevederile
Directivei menționate în legislația națională. Metodologia utilizată în evaluarea strategică de mediu
include cerințele documentelor mai sus amintite, precum şi recomandările metodologice din:

 „Manualul privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și
programe”, elaborat de MMGA şi ANPM, aprobat prin Ordinul nr. 117/2006;

 Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri şi programe” şi „Ghidul privind
Evaluarea de mediu pentru planuri și programe de amenajare a teritoriului şi urbanism”,
elaborate în cadrul proiectului EuropeAid/121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016 –772.03.03)
„Întărirea capacității instituționale pentru implementarea şi punerea în aplicare a Directivei
SEA și a Directivei de Raportare”.
Procedura SEA (conform HG 1076/2004) presupune parcurgerea următoarelor etape:
a) etapa de încadrare a planului/programului în procedura evaluării de mediu;
b) etapa de definitivare a proiectului de plan/program și de realizare a Raportului de mediu;
c) etapa de analiză a calităţii Raportului de mediu.
Titularul de plan – Primăria comunei Pianu – a depus notificarea în scopul declanşării procedurii de
evaluare strategică de mediu în anul 2019. Planul a fost încadrat la art. 5 din HG1076/2004, fiind
solicitat raportul de mediu. S-a constituit un grup de lucru pentru stabilirea domeniului evaluării.
Echipa SEA a realizat o serie de evaluări, observaţii, interviuri, deplasări în teren etc. cu scopul de a
identifica orice problemă de mediu relevantă. Prezentul raport de mediu include toate observaţiile
și discuţiile din grupurile de lucru anterioare și reprezintă o sinteză a tuturor investigaţiilor
efectuate.

11. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTARII PLANULUI SAU PROGRAMULUI
11.1. Monitorizarea măsurilor propuse la efectele negative identificate
În general, efectele potenţial negative identificate se referă la stresul generat de proiectele
propuse pe raza comunei, asupra factorilor de mediu:
 Perturbarea factorilor de mediu în perioada de execuţie prin emisii de praf, zgomot,
intensificarea traficului, ocupare temporară de teren, decopertări, săpături, perturbarea
traficului rutier și a căilor de transport (prin săpături);
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 Risc de introducere a plantelor invazive odată cu plantarea de arbori în zonele de risc sau
odată cu lucrările de amenajare a malurilor;
 Stres temporar asupra populaţiei prin emisii de zgomot, praf, prezenţă umană în timpul
lucrărilor de modernizare a căilor rutiere;
 Stres asupra factorilor de mediu prin prezenţă antropică, ocupare de teren, emisii în mediu,
modificarea peisajului natural etc. prin extinderea intravilanului.
Aceste proiecte (apă, canalizare, alimentare cu gaz, inclusiv proiectele de reabilitare a drumurilor, a
cădirilor (şcoli, cămine, primărie), sunt supuse procedurilor de obținere a Acordului de mediu
înainte de emiterea autorizaţiei de construire, conform legislaţiei în vigoare. În Acordul de mediu
se prevăd măsuri specifice pentru diminuarea efectelor potenţial negative, inclusiv a celor
identificate mai sus.
La nivelul PUG-ului, măsurile propuse au caracter general şi se referă la respectarea bunelor
practici în construcţii. Această măsură se monitorizează prin verificarea procesului verbal de
recepţie a lucrărilor – încheiat între antreprenor şi titular de proiect (primăria Pianu) și parafat de
dirigintele de şantier. Astfel, se verifică respectarea bunelor practici în construcţie precum şi
respectarea prevederilor acordului de mediu.
11.2. Monitorizarea măsurilor preventive generale
În cadrul raportului de mediu s-au identificat o serie de măsuri/acţiuni necesare a fi implementate
pentru ca factorii de mediu să fie potenţaţi sau protejaţi. Aceste măsuri/acţiuni se identifică cu
obiectivele planului urbanistic general și cu obiectivele de mediu specifice. Monitorizarea
implementării acestor măsuri se face printr-un raport anual întocmit de Primărie şi depus spre
informare la APM Alba.
11.3. Raport anual privind monitorizarea măsurilor de mediu
Se recomandă ca monitorizarea implementării măsurilor din PUG să se facă prin întocmirea unui
raport anual care va fi disponibil tuturor celor interesaţi şi care va fi însuşit de APM Alba.
Raportul va conţine:

 Descrierea modului de implementare a măsurilor specifice, propuse în prezentul raport de
mediu;

 Descrierea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la responsabilităţile legale ce
le revin prin legile de protecţie a mediului, a biodiversităţii, gestiunea deşeurilor și legea
apelor;

 Descrierea stadiului proiectelor propuse pentru comuna Pianu în următoarele domenii de
investiții (se descriu inclusiv procedurile de mediu aferente proiectelor de pe raza comunei):
o Modernizare drumuri;
o Apă - canalizare;
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o Gestiunea deşeurilor;
o Protecţia împotriva riscurilor naturale;
o Modernizare clădiri publice (şcoli, primărie etc.);
o Spaţiile verzi.

 Descrierea acţiunilor de decolmatare şi întreţinere a albiilor râurilor, precum și a acţiunilor
de prevenire și combatere a riscurilor naturale;

 Descrierea acţiunilor de igienizare a comunei;
 Raportul de activitate al departamentului de consultanţă agricolă din cadrul Primăriei;
 Situaţia potabilităţii fântânilor din localitate: buletinele de analize de potabilitate la toate
fântânile din localitate şi descrierea modului de avertizare asupra riscurilor.

 Număr de autorizaţii de construire emise; cu precizarea modului de gestiune a apelor uzate
și a deşeurilor (inclusiv a celor din construcţii / demolări);

 Descrierea evoluţiei situaţiei tranzitorii de gestiune a deşeurilor. Precizarea cantităţilor de
deşeuri gestionate prin soluţia tranzitorie.

 Situaţia animalelor mari din comună; inclusiv a celor din fermele zootehnice de pe raza
comunei;

 Situaţii neprevăzute în domeniul mediului: accidente, incendii etc.
 Orice alt aspect considerat relevant în domeniul mediului.
Planul de monitorizare a acestor măsuri, precum și indicatorii de monitorizare, ţintele,
responsabilităţile și termenele este prezentat în tabelul de mai jos:
Tabel nr. 25. Descrierea programului de monitorizare a măsurilor propuse la efectele negative
identificate
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Măsură/acţiune

Indicator de monitorizare

Ţintă

Raportarea stadiului proiectelor
de investiții în domeniul
echipării edilitare derulate în
comună

Responsabilitate

Termen

Primăria
comunei Pianu

- Modernizare drumuri

km drum modernizat

Toate drumurile comunale din UAT sunt
modernizate (asfaltate, pietruite)

Primăria
comunei Pianu

La finalizarea
perioadei de
valabilitate a
PUG-ului

- Apă potabilă/Canalizare

Procent din populaţie și
agenţi economici racordaţi la
serviciile de apă potabilă și
canalizare

100% din populaţie și agenţi economici
racordaţi la apă curentă și canalizare.

Primăria
comunei Pianu

La finalizarea
perioadei de
valabilitate a
PUG-ului

- Deşeuri (SMID Alba)

Procent din populaţie şi
agenţi economici racordați la
serviciile de colectare a
deseurilor menajere si
asimilabile

100% din populaţie și agenţi economici
beneficiază de SMID

Primăria
comunei Pianu

La punerea în
funcțiune a
SMID Alba

- Modernizare clădiri publice

număr de clădiri publice
modernizate

toate clădirile publice sunt modernizate

Primăria
comunei Pianu

La finalizarea
perioadei de
valabilitate a
PUG-ului
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- Împăduriri, spaţii verzi

Suprafaţă (mp) de spaţii verzi Cel puţin 26 mp spaţiu verde/cap locuitor
nou create

Primăria
comunei Pianu

La finalizarea
perioadei de
valabilitate a
PUG-ului

Suprafaţă plantată cu puiet
arboret

-

Primăria
comunei Pianu

La finalizarea
perioadei de
valabilitate a
PUG-ului

Acţiuni de decolmatare și
întreţinere a albiilor râurilor

Lungime (mL) albie
decolmatată/curăţată

Toate albiile din intravilan/extravilan (inclusiv
a cursurilor de apă nepermanente) sunt
decolmatate 1 dată pe an și curăţate de 2 ori
pe an

Primăria
comunei Pianu

1 dată pe an,
pe perioada de
valabilitate a
PUG-ului

Acţiuni de igienizare a comunei

Număr acţiuni de igienizare a Cel puţin 1 acţiune de igienizare a comunei pe Primăria
comunei (colectare deşeuri,
an
comunei Pianu
înlăturare vegetaţie în exces)

1 dată pe an,
pe perioada de
valabilitate a
PUG-ului

Situaţia potabilităţii fântânilor
din localitate.

Buletin de analiză a calităţii
apelor din fântâni

1 dată la 3 ani,
pe perioada de
valabilitate a
PUG-ului

1 dată la 3 ani – toate fântânile publice de pe
raza comunei

Primăria
comunei Pianu

Buletinele de analize a apei de
la toate fântânile din localitate
utilizate pentru alimentarea cu
apă potabilă și descrierea
modului de avertizare asupra
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riscurilor.
Descrierea evoluţiei situaţiei
tranzitorii de gestiune a
deşeurilor. Precizarea
cantităţilor de deşeuri
gestionate prin soluţia
tranzitorie.

Tipuri şi cantităţi de deşeuri
colectate de la populaţie şi
agenţi economici

Toate fluxurile de deşeuri sunt colectate
corespunzător şi gestionate conform
prevederilor legale în vigoare asigurate de
operatorul specializat.

Primăria
comunei Pianu

Permanent,
raportare
lunară, anuală

Număr de autorizaţii de
construire emise cu precizarea
modului de gestiune a apelor
uzate și a deşeurilor (inclusiv a
celor din construcţii/
demolări)

Număr autorizaţii de
construire emise

-

Primăria
comunei Pianu

Permanent,
raportare
lunară, anuală

Situaţia avicolă și a animalelor
din comună, inclusiv a celor din
fermele avicole și zootehnice de
pe raza comunei

Număr de capete de păsări și
animale, pe categorii

-

Primăria
comunei Pianu

Permanent,
raportare
lunară, anuală

Situaţii neprevăzute în domeniul Număr situaţii neprevăzute:
mediului: accidente, incendii
incendii (inclusiv arderi de
etc.
mirişti), accidente

Toate situaţiile neprevăzute sunt înregistrate
şi documentate.

Primăria
comunei Pianu

Permanent,
raportare
lunară, anuală

Acţiuni de conştientizare a
populaţiei cu privire la
responsabilităţile legale ce le

1 acţiune de conştientizare pe an

Primăria
comunei Pianu

1 dată pe an,
pe perioada de
valabilitate a

Număr de acţiuni de
conştientizare
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revin prin legile de protecţie a
mediului, a biodiversităţii,
gestiunea deşeurilor și legea
apelor

PUG-ului

Număr de persoane
informate

Toată populaţia activă a comunei este
informată cu privire la responsabilităţile
legale ce le revin prin legile de protecţie a
mediului, a biodiversităţii, gestiunea
deşeurilor și legea apelor. Având în vedere
existenţa a 2 situri Natura 2000 pe raza
comunei, se vor aduce la cunoştinţă
proprietarilor de terenuri din situri,
responsabilităţile și beneficiile, conform legii.

Primăria
comunei Pianu
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12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
12.1.1. Informații generale
Lucrarea de față reprezintă Raportul de Mediu pentru Planul Urbanistic General intitulat "Plan
Urbanistic General al comunei Pianu".
12.1.2. Titularul proiectului
COMUNA PIANU
Sat Pianu de Sus, str. Principală nr. 94, comuna Pianu, județul Alba
Telefon: 0258 761 111 Fax:0258 761 111
12.1.3. Proiectantul general
URBAN SYNAPSE si TOTAL BUSINESS LAND SRL
Strada Brândușei nr. 24, biroul nr. 1
Municipiul Alba Iulia, județul Alba
CUI 34090016
J1/125/2015
Telefon: 0744 588 692
Fax: 0358 815 211
Proiectant de specialitate urbanism:
URBAN SYNAPSE S.R.L.
Strada Ardealului nr. 2, bl. 31C, ap. 1
Municipiul Alba Iulia, județul Alba
CUI RO29930206
J01/215/2012
Telefon: 0752 180 390, 0726 786 246
12.1.4. Denumirea proiectului
Proiectul a fost elaborat de către S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L. și se numește „PLAN
URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PIANU, JUDEȚUL ALBA”.
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12.1.5. Autorul raportului
S.C. TOTAL BUSINESS LAND S.R.L., Alba Iulia, Str. Brândușei, nr. 24, județul Alba, atestată pentru
întocmirea RM, RIM, BM, RA, RS, EA, înscrisă în registrul național al elaboratorilor de studii pentru
protecția mediului la poziția 778.
e-mail: office@totalbusinessland.ro; marius.todor@totalbusinessland.ro
Telefon mobil: 0744 588 692
Fax: 0358 7100601
Web: http://totalbusinessland.ro
12.1.6. Conținutul raportului de mediu
Raportul de mediu conține informațiile și concluziile evaluării de mediu pentru acest plan
urbanistic general și a fost realizat în vederea emiterii Avizului de mediu în conformitate cu
cerințele Hotărârii Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri și programe. La elaborarea Raportului de mediu s-a avut, de asemenea, în
vedere:
 Recomandările cuprinse în Manualul pentru aplicare a procedurii de realizare a evaluării de
mediu pentru planuri și programe elaborat de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor,
împreună cu Agenția Națională de Protecția Mediului, Aprobat prin ordinul nr. 117/2006;
 Recomandările cuprinse în “Ghidul generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri și
programe”, în “Ghidul privind Evaluarea de mediu pentru planuri și programe de amenajare
a teritoriului și urbanism” și în “Ghidul pentru Evaluarea de mediu pentru planuri și
programe de dezvoltare industrială” elaborate în cadrul proiectului EuropeAid,
121491/D/SER/RO (PHARE 2004/016/772.03.03) “Întărirea capacității instituționale pentru
implementarea și punerea în aplicare a Directivei SEA și a Directivei de Raportare”;
 Ordonanta de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările
și completările ulterioare;
 Legislația în vigoare privind calitatea aerului, apei și solului, biodiversității, managementul
deșeurilor, controlul poluării industriale și managementul riscului;
 Recomandările prezentate în cadrul Grupului de lucru;
 Conținutul raportului de mediu pentru plan a fost stabilit în conformitate cu cerințele
Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004.
Comuna Pianu este situată în partea sudică a judeţului Alba, pe cursul inferior al râului Pianu, la o
distanță de ~20 km faţă de reşedinţa de judeţ – Alba Iulia şi la 13 km față de Municipiul Sebeș,
respectiv 28 km faţă de orașul Cugir. Coordonatele geografice care definesc aşezarea comunei
sunt: 45°89’ latitudine nordică, şi 23°48’ longitudine estică.
UAT Pianu este delimitată de:
 Municipiul Sebeș (jud. Alba) la nord-est;
 Comuna Săsciori (jud. Alba) la est;
 Comuna Șugag (jud. Alba) la sud-est;
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 Orașul Cugir (jud. Alba) la sud-vest;
 Comuna Săliștea (jud. Alba) la vest;
 Comuna Vințu de Jos (jud. Alba) la nord.
Teritoriul administrativ al comunei este străbătut de la sud la nord de Râul Pianu și de Drumul
Județean 704A-704B. Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 12.267,1463 ha, reprezentând
1.96% din suprafața judeţului Alba (6.242 km2) şi cuprinde un număr de 5 sate: Pianu de Sus reşedinţă de comună, Pianu de Jos, Strungari, Plaiuri, Purcăreți.
Suprafaţa intravilanului existent al comunei PIANU la data începerii elaborării prezentului PUG era
de 640.8283 ha. Suprafaţa intravilanului propus prin prezentul PUG este de 811.6418 ha. Astfel, s-a
propus extinderea suprafețelor de intravilan cu 169.4071 ha pe zonele ce au cunoscut dezvoltare în
ultimii 10 ani.
Populaţia totală a comunei Pianu în anul 2016 era de 3611 persoane conform datelor celor mai
actuale oferite de INS, față de o populație de 3082 persoane conform recensământului din 2011.
Sub aspectul structurilor de guvernanţă și cadrelor de proiectare a dezvoltării, pentru comuna
Pianu sunt relevante:
 Experienţa Comunei Pianu în atragerea de fonduri europene şi alte finanţări din exerciţiul
financiar 2007-2013 şi cel curent;
 Parteneriatul şi Strategia şi Planul de Dezvoltare Locală al Grupului de Acțiune Locală GAL
Valea Ampoiului-Valea Mureşului în care este partener alături de alte UAT precum şi alături
de alte entităţi publice, private şi ale societăţii civile;
 Cooperarea în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Munţii Șureanu” din care
fac parte primăriile din Cugir, Sebeş, Şugag, Pianu, Săliştea şi Săsciori;
 Strategii și planuri de dezvoltare ale judetului Alba;
 Strategii și planuri de dezvoltare ale Regiunii Centru;
 Strategii și planuri privind aspectele de mediu;
 Strategii și planuri naţionale care vizează agricultura, zonele rurale şi rurale montane;
 Strategii și planuri naţionale care vizează dezvoltarea turismului
Dintre obiectivele planului urbanistic general, s-au selectat 7 obiective specifice care să fie supuse
evaluării de mediu, deoarece acestea pot avea o influenţă semnificativă asupra factorilor de mediu.
Acestea sunt:
Obiectivul nr. 1 – Creşterea gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă și extinderea
sistemului de evacuare/canalizare a apelor uzate a populaţiei din mediul rural. Dezvoltarea şi
îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane şi
rurale. Exploatarea și întreținerea/mentenanța sistemului de alimentare cu apă și canalizare:
acţiuni de întreţinere a conductelor, curăţare periodică, revizii, extinderi.
Obiectivul nr. 2 - Alimentarea cu gaze naturale și energie termică.
Obiectivul nr. 3 - Prevenirea și combaterea riscurilor naturale. Măsuri împotriva alunecărilor de
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teren. Combaterea eroziunii malurilor. Lucrări de îndiguire. Măsuri în zone inundabile.
Obiectivul nr. 4 - Modernizarea și dezvoltarea căilor de comunicație rutieră. Reabilitarea și
modernizarea infrastructurii intrajudețene (drumuri județene și comunale). Refacerea
îmbrăcăminţii asfaltice pe drumurile comunale și săteşti şi întreținerea curenta a podurilor,
pasajelor, podețelor. Rezolvarea aspectelor conflictuale apărute din analiza situației existente și
anume: amenajarea unor intersecții, dimensionarea tramei stradale, refacerea îmbrăcămintei
asfaltice pe drumurile comunale și sătești, întreținerea curentă a pasajelor, podețelor, podurilor,
asigurarea scurgerii apelor pluviale prin executarea de rigole sau șanțuri în lungul
drumurilor/străzilor, care să preia şi să dreneze apele pluviale, etc.
Obiectivul nr. 5 - Extinderea intravilanului şi zonarea funcţională. Comuna cuprinde 5 de localități
cu un nivel mediu (Pianu de Sus) și mic (restul localităților componente, Pianu de Jos, Strungari,
Purcăreți, Plaiuri) de dotare din punct de vedere al funcțiunilor publice și sociale de bază.
Gestionarea spațială a localităților componente.
Obiectivul nr. 6 - Surse regenerabile de energie. Se recomandă:
 Extinderea utilizării energiei eoliene/solare de către instituţiile publice, dar şi încurajarea
utilizării pentru clădirile de locuit;
 Extinderea utilizării panourilor fotovoltaice în cadrul proiectelor de modernizare a
sistemului de iluminat public;
 Introducerea surselor regenerabile de energie în sistemul energetic.
Obiectivul nr. 7 - Managementul deşeurilor. Implementarea Sistemului de management integrat al
deşeurilor (SMID) Alba la nivelul comunei Pianu (zona II-a de colectare) care cuprinde următoarele
operații: colectare separată deşeuri menajere, deşeuri reciclabile, deşeuri verzi din pieţe și grădini,
deşeuri speciale (construcţii/demolări, electrice și electronice, periculoase), transportul acestora la
instalațiile de tratare și eliminare (sortare, tratare mecano-biologică, depozitare) prin intermediul
stației de transfer Tărtăria sau în mod direct după caz. Platformă pentru colectarea și tratarea
(compostarea) deşeurilor zootehnice din gospodării în scopul reducerii vulnerabilităţii la nitraţi a
solurilor. Colectarea și transportul celorlalte categorii de deşeuri: cu risc biologic, epizootii.
Obiectivul nr. 8 - Gospodărirea apelor.
Obiectivul nr. 9 – Telecomunicaţii. Pe viitor vor fi necesare investiţii pentru extinderea rețelei în
zonele de extindere a intravilanului, conform unor proiecte tehnice de specialitate.
Obiectivul nr. 10 - Monumente ale naturii şi istorice.
Obiectivele planului sunt în concordanţă cu obiectivele de mediu stabilite pentru judeţul Alba,
inclusiv strategia de dezvoltare socio-economică a judeţului Alba și Planul local de acţiune pentru
mediu. În cadrul evaluării s-a făcut o descriere detaliată a stării actuale a factorilor de mediu, faţă
de care se evaluează influenţa obiectivelor PUG Pianu. În funcţie de starea actuală a factorilor de
mediu şi de obiectivele de mediu stabilite la nivel superior, s-au definit obiectivele SEA.
Potenţialele efecte semnificative generate de obiectivele/măsurile/proiectele propuse în PUG
Pianu au fost evaluate calitativ și cantitativ utilizând o metodologie pe bază de matrice, în raport cu
obiectivele de mediu stabilite mai sus. S-au evaluat și efectele cumulative asupra mediului. La
Pagina 181 dijn 184
RRAPORT DE MEDIU ELABORAT PENTRU PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA PIANU, JUDEȚUL ALBA

SC Total Business Land SRL
Str. Brândușei, Nr. 24, Birou 1
Alba Iulia, AB 510216
CUI: RO34090016
Reg. Com.: J1/125/2015

efectele negative identificate, s-au propus măsuri pentru prevenirea, reducerea și compensarea
efectelor acestora:

Tabel nr. 26. Măsuri propuse pentru prevenirea, reducerea şi compensarea efectelor negative
identificate
Măsuri propuse pentru prevenire, reducere sau
Efect negativ identificat
compensare
Perturbarea factorilor de mediu în perioada Proiectele propuse pe raza comunei Pianu (apă
de execuţie prin organizarea de șantier, emisii potabilă, canalizare, inclusiv proiectele de
de praf, zgomot, intensificarea traficului, reabilitare a drumurilor, a cădirilor instituționale
ocupare temporară de teren, decopertări, (primărie, dispensar, şcoli, cămine), au fost și vor fi
săpături, perturbarea traficului rutier și a supuse procedurilor de mediu conform legislaţiei
căilor de transport (prin săpături).
în vigoare, în vederea emiterii acordului de mediu;
Lucrările de şantier se vor realiza cu respectarea
bunelor practici în construcţii: reducerea emisiilor
de praf prin metode specifice, utilaje conforme,
program de lucru agreat cu populaţia, corelarea
lucrărilor astfel încât stresul să fie de durată cât
mai scurtă;
Efectuarea simultană a diverselor lucrări aferente
diverselor proiecte, în această manieră durata
impactului se reduce semnificativ.
Risc de introducere a plantelor invazive odată Materiile prime brute (nisip, balast, pământ
cu plantarea de arbori în zonele de risc sau vegetal) utilizate la construcţii vor fi preluate din
odată cu lucrările de decolmatare a albiilor.
surse locale sau zonale, astfel încât să se
minimizeze apariţia plantelor invazive;
Speciile de arbori propuse pentru împăduriri vor fi
în acord cu specificul pedologic și climatic al zonei
Pianu.
Stres temporar asupra populaţiei prin emisii Lucrările de şantier se vor realiza cu respectarea
de zgomot, praf, prezenţă antropică în timpul bunelor practici în construcţii: reducerea emisiilor
lucrărilor de modernizare a căilor rutiere
de praf prin metode specifice, utilaje conforme,
program de lucru agreat cu populaţia, corelarea
lucrărilor astfel
încât stresul să fie de durată cât mai scurtă.
În general, extinderea spaţiului construibil Construcţiile se vor realiza exclusiv numai în baza și
generează stres asupra factorilor de mediu după obținerea autorizaţiei de construcţie;
prin prezenţă antropică, ocupare de teren, Respectarea indicatorilor urbanistici, asigurarea
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emisii în mediu, modificarea peisajului unei suprafeţe de spaţiu verde de minim 10% în
natural etc.
zonele de extindere, asigurarea utilităţilor şi a
serviciilor cel puţin la nivelul restului intravilanului
etc.

În cadrul raportului de mediu s-au identificat o serie de măsuri/acţiuni necesare a fi implementate
pentru ca factorii de mediu să fie potenţaţi sau protejaţi. Aceste măsuri/acţiuni se identifică cu
obiectivele planului urbanistic general și cu obiectivele de mediu specifice. Monitorizarea
implementării acestor măsuri se face printr-un raport anual întocmit de Primăria Pianu şi depus
spre informare la APM Alba.
Raportul va conţine:

 Descrierea modului de implementare a măsurilor specifice, propuse în prezentul raport de
mediu;

 Descrierea acţiunilor de conştientizare a populaţiei cu privire la responsabilităţile legale ce
le revin prin legile de protecţie a mediului, a biodiversităţii, gestiunea deşeurilor și legea
apelor;

 Descrierea stadiului proiectelor propuse pentru comuna Pianu în următoarele domenii de
investiții (se descriu inclusiv procedurile de mediu aferente proiectelor de pe raza comunei):
o Modernizare drumuri;
o Apă - canalizare;
o Gestiunea deşeurilor;
o Protecţia împotriva riscurilor naturale;
o Modernizare clădiri publice (şcoli, primărie etc.);
o Spaţiile verzi.

 Descrierea acţiunilor de decolmatare şi întreţinere a albiilor râurilor, precum și a acţiunilor
de prevenire și combatere a riscurilor naturale;

 Descrierea acţiunilor de igienizare a comunei;
 Raportul de activitate al departamentului de consultanţă agricolă din cadrul Primăriei;
 Situaţia potabilităţii fântânilor din localitate: buletinele de analize de potabilitate la toate
fântânile din localitate şi descrierea modului de avertizare asupra riscurilor.

 Număr de autorizaţii de construire emise; cu precizarea modului de gestiune a apelor uzate
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și a deşeurilor (inclusiv a celor din construcţii / demolări);

 Descrierea evoluţiei situaţiei tranzitorii de gestiune a deşeurilor. Precizarea cantităţilor de
deşeuri gestionate prin soluţia tranzitorie.

 Situaţia animalelor mari din comună; inclusiv a celor din fermele zootehnice de pe raza
comunei;

 Situaţii neprevăzute în domeniul mediului: accidente, incendii etc.
 Orice alt aspect considerat relevant în domeniul mediului.

12.1.7. Concluzie
Planul urbanistic general al comunei Pianu, prin obiectivele propuse, răspunde problemelor de
mediu identificate la nivel local. Implementarea planului generează efecte pozitive prin
ameliorarea stării factorilor de mediu şi prin potenţarea calităţii vieţii.
S-au identificat și efecte negative, însă acestea sunt temporare sau cu extindere locală şi cu
semnificație redusă şi sunt remediabile prin măsuri specifice. Ocuparea permanentă de teren prin
extinderea intravilanului nu generează impact semnificativ asupra mediului biotic.
ANEXE
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