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Lista prescurtărilor
ANPM – Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
APM – Agentia pentru Protectia Mediului
BH – Bazin hidrografic
CF – Carte Funciara
CJ – Consiliul judetean
CMA – Concentratie maxima admisa
CSC – Comitetul special constituit pentru efectuarea etapei de incadrare
DA – Directia apelor
DSP – Directia de Sănătate Publica
EIM – Evaluarea impactului asupra mediului
EM – Evaluare de mediu
EA – Evaluare adecvata
GA – Gospodarirea apelor
GL – Grup de lucru
HG – Hotarare de guvern
ISU – Inspectoratul pentru situatii de urgenta
L – Lege
MMDD – Ministerul Mediului și Dezvoltarii Durabile
ONG – Organizatie nongurvernamentala
Ord – Ordin
OUG – Ordonanta de urgenta
PLAM – Plan local de actiune pentru mediu
PM – Plan de management
POS – Plan operational sectorial
P/P – planuri si/sau programe
PUG – Plan urbanistic general
PUD – Plan urbanistic de detaliu
RLU – Regulament local de urbanism
RM – Raport de mediu
ROSCI – Sit de importanta comunitara
ROSPA – Arie de protectie speciala avifaunistica
SEA – Evaluarea de mediu pentru planuri și programe (evaluare strategica de mediu)
SGA – Sistemul de gospodarirea apelor
UAT – Unitate administrativ teritoriala
UE – Uniunea Europeana
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Glosar de termeni și expresii
Aviz de mediu pentru planuri și programe – act tehnico-juridic scris, emis de catre
autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor
privind protectia mediului în planul sau în programul supus adoptarii.
Arii protejate – zone în care s-a pus la punct o serie de instrumente de gestionare care sa
raspunda cerintelor de supraveghere, protectie și asigurare a valorii ecologice a spatiului
natural.
Evaluare de mediu – elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului și a
autoritatilor publice interesate de efectele implementarii planurilor și programelor, luarea
în considerare a raportului de mediu și a rezultatelor acestor consultari în procesul
decizional și asigurarea informarii asupra deciziei luate;
Planuri și programe – planurile și programele, inclusiv cele cofinantate de Comunitatea
Europeana, ca și orice modificari ale acestora, care:
se elaboreaza si/sau se adopta de catre o autoritate la nivel national, regional sau local ori
care sunt pregatite de o autoritate pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de
catre Parlament sau Guvern; si
sunt cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative.
Public – una sau mai multe persoane fizice ori juridice si, în concordanta cu legislatia sau
cu practica nationala, asociatiile, organizatiile ori grupurile acestora.
Raport de mediu – parte a documentatiei planurilor sau programelor care identifica,
descrie și evalueaza efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicarii acestora
și alternativele lor rationale, luand în considerare obiectivele și aria geografica aferenta.
Rezervatii naturale – Zone în care se asigura conditii naturale necesare protejarii
speciilor semnificative la nivel national, comunitatilor biotice sau caracteristicilor fizice
de mediu.
Poluarea atmosferica – Consta în modificarea compozitiei chimice a aerului datorata, în
principal, proceselor industriale, producerii energiei electrice și termice și circulatiei
autovehiculelor. Una din caracteristicile poluarii aerului în mediul urban consta în faptul
ca poate varia considerabil nu numai de la o localitate la alta dar și în interiorul aceleiasi
zone urbane.
Substante poluante – reprezinta acele substante rezultate în urma desfasurarii activitatii
economice sau de trafic rutier, emise în atmosfera, care, datorita caracterului lor nociv,
pot inrautatii calitatea aerului.
Titularul planului sau programului – orice autoritate publica, precum și orice persoana
fizica sau juridica care promoveaza un plan sau un program.
Zona protejata – Unitate teritoriala naturala sau construita, delimitata geographic si/sau
topografic, care cuprind valori de patrimoniu natural si/sau construit.
Zona turistica – Unitate teritoriala delimitata, caracterizata printr-o mare complexitate
de resurse turistice, care pot genera dezvoltarea unor variate forme de turism.
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1. CERINȚE LEGALE
Raportul de mediu pentru PUG și RLU comuna Poplaca, județul Sibiu, s-a
elaborat conform cerințelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European nr.
2001/42/CE) privind efectele anumitor planuri și programe asupra mediului, directivă
transpusă în legislația romanească de HG nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe. Conținutul Raportului de
Mediu respectă prevederile din Anexa 2, HG nr. 1076/2004.
Metodologia utilizată în evaluarea de mediu include și recomandarea Manualului
privind aplicarea procedurii SEA elaborat de MMGA și ANPM, și aprobat prin Ord. nr.
117/2006 și recomandările Ghidului privind evaluarea de mediu pentru planuri și
programe de amenajare a teritoriului și urbanism (MMDD, 2007).
RM a urmărit prezentarea aspectelor generale ale PUG, suprafața și propunerile
de folosință ale terenurilor în UAT Poplaca, precum și direcțiile de dezvoltare ale
comunei.
În RM s-au prezentat metodele și tehnicile utilizate în evaluarea de mediu, s-a
realizat corelarea obiectivelor PUG cu obiectivele stabilite în P/P relevante pentru plan și
s-au determinat aspectele de mediu care trebuie evaluate din perspectiva elementelor
cheie ale PUG. S-au analizat efectele potențiale ale planului asupra componentelor de
mediu din zonă. S-a analizat inclusiv starea actuală a mediului și evoluția în absența și în
cazul implementării PUG. S-au stabilit măsurile de reducere sau de întărire a efectelor
implementării PUG asupra mediului, s-au facut recomandări și s-a propus programul de
monitorizare.

2. PREZENTAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL
2.1. Conținutul și obiectivele planului
PUG s-a întocmit în conformitate cu L. nr. 350/6.07.2001 privind amenajarea teritoriului
și urbanismului şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism, republicată
cu modificările și completările ulterioare, Ord. M.D.R.A.P. nr. 233/2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a L. nr.350/2001, indicativ GP.038/1999 şi
cuprinde:
- Volumul I: Memoriul general și cu Partea desenată
- Volumul II: Regulament Local de Urbanism
- Volumul III: Strategia de dezvoltare spațială a localității
- Volumul IV: Planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții
publice.
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Planul Urbanistic General al comunei Poplaca reprezintă principalul instrument
de direcţionare şi coordonare a amenajării teritoriului comunei pe termen lung şi a fost
întocmit cu acest scop, urmând a asigura:
- stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi
de dezvoltare urbanistică;
- utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor pe diverse funcţiuni urbanistice;
- gestionarea corespunzătoare a zonelor cu riscuri naturale (identificarea zonelor de
risc şi stabilirea măsurilor ce se impun pentru limitarea şi controlul acestora);
- evidenţierea imobilelor valoroase, conservarea şi punerea lor în valoare;
- asigurarea suportului de reglementări pentru eliberarea certificatelor de urbanism
şi a autorizaţiilor de construire.
Corespunzător scopului propus, pe perioada de valabilitate a PUG-ului se vor
putea atinge obiective orizontale astfel:
- stabilirea modului de ocupare a terenului;
- stabilirea cerinţelor de conformare a construcţiilor;
- identificarea deţinătorilor de terenuri;
- delimitarea zonelor funcţionale;
- delimitarea zonelor construibile/neconstruibile ;
- optimizarea căilor de comunicaţie şi a relaţiilor în teritoriu;
- valorificarea potenţialului natural, uman, economic.
Atingerea scopului Planului Urbanistic General se face prin efortul comun al
populaţiei şi administraţiei şi asigură conturarea unei personalităţi proprii a comunei ce se
va integra în ansamblul economico-social şi urbanistic al judeţului Sibiu şi totodată, se va
diferenţia prin trăsături specifice, proprii.

-

-

Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior PUG:
Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu,corelat cu noua Strategie de
dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2010-2013 și direcțiile de dezvoltare
a județului Sibiu pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HCJ nr. /2010;
Raportul de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu;
Strategia de dezvoltare a județului Sibiu;
Strategia de dezvoltare a comunei Poplaca, județul Sibiu;
PUZ „ Arena Platoș” și PATZIC Păltiniș-Cindrel.

În continuare se prezintă o sinteză ale principalelor propuneri ale planului
urbanistic general, în raport cu situația existent a localității.
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PUG COMUNA POPLACA
CAP. 2 – STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. Evoluţie
Teritoriul administrativ al comunei Poplaca este situat în partea de sud-vest a judeţului
Sibiu, pe linia de contact a podişul Transilvaniei cu poalele munţiilor Cindrel, dar și pe culmile
lor.
- Teritoriul Poplaca I, se află într-o prelungire îngustă spre sud-vest a depresiunii Sibiului,
generată de Pârâul Valea Poplăcii, afluent de dreapta al râului Cibin, cuprinde trupul de
bază, satul Poplaca situat la poalele dealurilor Dumbrava și Sterp.
- Zona montană Poplaca II, cuprinde:
o zona II A, Platoș, situată pe plaiul Vălari până spre stațiunea Păltiniș și
o zona II B, vârful Bătrâna Mare.
Localitatea Poplaca s-a dezvoltat de-o parte și de alta a pârâului Valea Poplăcii. Vatra
satului este înconjurată de dealuri, având ca punct central intersecția dintre drumurile care vin
dinspre Sibiu, Rășinari și Orlat. Pe malul drept străzile sunt paralele cu valea, preluând în
amfiteatru curbele cu diferențe mari de nivel, iar pe malul stâng, în lungul drumului ce face
legătura dintre Sibiu şi Orlat, o rețea stradală specifică satelor de munte cu străzi relativ strâmte
și întortocheate. Locuinţele sunt aliniate la stradă, unificate prin porţi înzidite […].
2.3. Relaţii în teritoriu
Teritoriul administrativ al comunei Poplaca nu are prevăzute prin PATN sau PATJ,
proiecte care să aibă implicaţii directe asupra acestuia.
Comuna Poplaca este situată în partea de sud-vest a judeţului Sibiu şi are în componenţă
două zone distincte, ce formează teritoriul administrativ al comunei:
- Poplaca I, cu trupul de bază satul Poplaca, înconjurat de dealurile Obrejei şi Muscalilor
(est), Dumbrăviţei (sud-est), Dosul (sud-vest) şi are o deschidere spre vest, nord şi nordest.
- Poplaca II, zonă montană. Acesta se învecinează cu următoarele teritorii administrative:
Sibiu, Rășinari, Gura Râului, Cristian. Localitatea Poplaca se află: la 12 km de Sibiu; la
3 km de Rășinari; la 5 km de Gura Râului, Orlat.
Relaţiile comunei cu localităţile învecinate au fost condiţionate de infrastructura
existentă. Relaţia comunei cu reşedinţa de judeţ, municipiul Sibiu, este preponderent
administrativă dar şi pentru nevoi legate de învăţământ, sănătate, justiţie, locuri de muncă, de
asemenea cu oraşul Sălişte, dar şi tradiţionale, acesta fiind „capitala Mărginimii Sibiului”. Cu
satele din jur s-au stabilit atât relaţii de rudenie, cât şi de afaceri (comerţ, parteneriate, locuri de
muncă, altele) sărbători.
Infrastructura existentă în zonă asigură derularea relaţiilor comunei cu teritoriul judeţului Sibiu:
- autostrada A1 (sector Sibiu – Sebeş),
- drumul naţional DN 1 (sector Brașov - Sibiu – Sebeş),
- drumurile judeţene: DJ 106 R (Sibiu - Poplaca), DJ 106 D (Rășinari – Orlat), DJ 106E
(Cristian – Jina), DJ 106A (Sibiu – Rășinari – Poplaca II – Păltiniș),
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2.4. Activităţi economice
Profilul economic al teritoriului şi al comunei Poplaca pe baza potenţialului natural al
solului este zootehnic, agricol, exploatarea și prelucrarea lemnului, respectiv activități
industriale, unitate de prelucrare a cărnii, unitate de construcții metalice, activități comerciale,
turistice.
2.4.1. Păstoritul, zootehnia și agricultura
Activităţile economice, s-au desfăşurat din cele mai vechi timpuri, având trăsături
generale comune satelor din Mărginime […]. Principala resursă naturală, pădurile, păşunile şi
fâneţele, au făcut din păstorit şi creşterea animalelor, oi şi bovine, ocupaţia tradiţională şi
principala sursă de venituri a populaţiei. Creşterea lor se face pe plaiurile locale, în transhumanţa
mică în judeţ și transhumanță mare în țară. Terenul de păşunat se închiriază, iar pentru păşunile
montane se face „licitarea munţilor” după reguli tradiţionale. Oieritul nu este o caracteristică
specifică satului Poplaca, această activitate fiind preluată de vecinii lor rășinerenii, tilișcanii,
jinarii, posesori ai unor teritorii administrative mari.
Terenul comunei este structurat astfel:
Teren agricol
teren arabil
păşuni
fâneţe
Teren neagricol
păduri
alte categorii
TOTAL:

1245 ha
436 ha
595 ha
214 ha
2044 ha
1815 ha
229 ha
3289 ha

37,85 %
13,26 %
18,09 %
6,50 %
62,15 %
55,19 %
6,96 %
100,00 %

Terenul arabil este reprezentat de parcele mici, grădini, aflate la marginea satului, este de
slabă calitate, asigurând cantităţi minimale de produse necesare fiecărei gospodării, plante
cerealiere, porumb, cartofi, legume, plante furajere.
Pomicultura se practică izolat, pe suprafeţe mici.
Legumicultura se practică doar în gospodăriile populaţiei, pentru propiile necesități.
Au apărut noi domenii de activitate agricolă: cultivarea și comercializarea florilor, sera
de flori, cultivarea și comercializarea ciupercilor, în ciupercării.
Exploatarea pădurilor, este o activitate specifică unei categorii de muncitori forestieri ce
asigură exploatarea lemnului (material de construcţie şi combustibil) pe plan local, prelucrarea
lui se face în unităţile de prelucrare din Orlat şi Gura Râului. Vânătoarea, culesul ciupercilor şi
fructelor de pădure (afine, zmeură, mure) sunt activităţi conexe ale locuitorilor.
2.4.2. Industrie, construcții, meșteșuguri
Comuna Poplaca nu are vocaţie industrială sau resurse, o mare parte a populației
lucrează în Sibiu, totuşi aici s-au rezervat spaţii destinate acestei activităţi și s-a constituit baza
tehnică şi organizatorică pentru susţinerea activităţilor de construcţii rezidenţiale o fabrică de
construcții metalice, părți componente ale structurilor metalice, o fabrică de prelucrare a cărnii.
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Atelierele meşteşugăreşti tradiţionale, de prelucrare a pieilor şi lânei, au dispărut odată
cu meşterii şi cu scăderea cererii pentru produse manufacturiere. Moara existentă asigură servicii
pentru săteni.
Fostele construcții ale fermei au primit destinații noi: ateliere, sevicii, ele au generat o
adevărată zonă investițională în nordul satului: unitatea de prelucrare a cărnii Mânzat Prod SRL
și uitatea de construcții metalice Easy Service SRL.
2.4.3. Comerțul, serviciile și transporturile
Comerţul reprezintă un segment de activitate economică reprezentat de sedii de firmă
pentru comerţ alimentar şi mixt, servicii.
Transporturile auto de persoane şi mărfuri sunt susţinute de reţeaua stradală, drumul
judeţean DJ 106D, DJ 106R, DJ 106 A, iar transportul pe calea ferată este asigurat de staţia
Sibiu.
Disfuncţionalităţi: serviciile comerciale nu sunt reprezentate în cadrul comunei,
apropierea de municipiul Sibiu captează atenţia şi interesul locuitorilor în toate domeniile.
2.4.4. Turismul, domeniul schiabil
În zona montană, Poplaca II, turismul are o reprezentare rezonabilă pe Vălar, Poiana
Poplăcii, respectiv, zona Platoș. Casele de vacanță din plai sunt utilizate în cadru familial, asigură
necesităţile proprietarilor şi mai puţin cerințele unui turism montan/rural autentic, în formă
organizată. Pensiunile sunt solicitate în sezonul de schi și vacanțe în:
- resortul de schi „Arena Platoș” dezvoltat în jurul Vf. Comanda,
- sațiunea Păltiniș dezvoltată în jurul Vf. Oncești și Păltiniș, aparținând de Sibiu,
- pârtia de schi Bătrâna-Poiana Găujoara-Valea Dănesii prevăzută a fi dezvoltată în
vecinătatea Vârfului Bătrâna Mare, este nefinalizată și abandonată, traseul pârtiei s-a
reîmpădurit.
Zona „Platoș”, cuprinsă în intravilanul comunei, a avut și va avea conform Planului
urbanistic zonal „Arena Platoș” o dezvoltare unitară. Relieful accidentat şi drumurile existente
sunt favorabile dezvoltării şi practicării sporturilor de iarnă. Lipsa utilităților însă, este o
problemă gravă și un factor decisiv în dezvoltarea zonei. Asocierea primăriilor localitățiilor
Sibiu, Poplaca, Rășinari, Cristian în dezvoltarea zonei este esențială și inevitabilă.
Planul de Amenajare a Teritoriul Zonal Inter Comunitar (P.A.T.Z.I.C.) Păltiniș Cindrel, pr. nr. 11963/2012, proiectant Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului: Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă
„URBAN –INCERC”, beneficiar Consiliul Județean Sibiu, stă la baza dezvoltării domeniului
schiabil resortului de schi Arena Platoș - Păltiniș - Cindrel, dezvoltate specifică marilor stațiuni
montane.
2.5. Populaţia. Elemente demografice și sociale
2.5.1. Numărul de locuitori (date conform RPL 2011: recensământul populaţiei şi al
locuinţelor efectuat de I.N.S. în anul 2011)
Total comună,
1802
din care
sat Poplaca
1802
Densitatea: 51.58 loc. / kmp.
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2.5.4. Fondul locuibil
POPULAŢIE, GOSPODĂRII, CLĂDIRI Conf. tabel 2. RPL – 2011
Nr. gospodării:
600
Nr. mediu de persoane / gospodărie 2,92
Nr. clădiri
711
LOCUINŢE CONVENŢIONALE DUPĂ DOTAREA CU INSTALAŢII ŞI DEPENDINŢE
Conf. tabel 12. RPL – 2011
Nr. locuinţe convenţionale:
709
Locuinţe care dispun de:
alimentare cu apă
412 locuinţe = 58,1 %
canalizare
303 locuinţe = 42,7 %
instalaţie electrică
708 locuinţe = 99,9 %
încălzire centrală
98 locuinţe = 13,8 %
Locuinţe care au:
bucătărie în locuinţă
522 locuinţe = 73,6 %
baie în locuinţă
290 locuinţe = 40,9 %

-

2.5.5. Resurse de muncă și populație ocupată
Populaţie activă: 656, din care în sectorul
agricol 89
industrial 89
comerţ 70
servicii 408.
În comună actualmente figurează 200 angajaţi şi 20 şomeri.

2.5.2. Tendințe privind evoluţia populației
Conform PATJ al județului Sibiu, comuna Poplaca face parte din grupul de comune cu o
creștere semnificativă a populaţiei, cu 33%.
2.6. Circulaţia
Circulaţia rutieră în comuna Poplaca este asigurată de:
- drumul judeţene D.J. 106 R, Sibiu – Poplaca, face legătura prin Sibiu cu reţelele
majore de circulaţie rutieră: cu drumul naţional DN1 sector Brașov - Sibiu – Sebeş; Autostrada
A1 sector Sibiu – Sebeş;
- DJ 106 D, Rășinari – Poplaca – Orlat, face legătura cu satele din Mărginimea Sibiului,
iar prin DJ 106 E de la Sălişte la Şugag cu „Drumul Regelui” și cu jud. Alba, DN 67C SebeşNovaci. „Transalpina”.
- DJ 106 A Sibiu – Rășinari - Păltiniș, face legătura cu Poplaca II.
Pe plan local infrastructura existentă este constituită din drumuri de exploatare agricolă
şi forestieră neamenajate, iar în intravilan de reţeaua stradală parţial modernizată.
Circulaţia feroviară nu este prezentă pe teritoriul comunei, transportul feroviar este
asigurat de gara Sibiu (linia 200, sector Brașov - Sibiu–Vinţu de Jos).
Transportul public de persoane este asigurat de autobuzele firmei „Transmixt”, ruta
Sibiu- Poplaca.

Page 11 of 159

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

noiembrie 2019

Reţeaua stradală a comunei Poplaca, este formată din străzi de categoria a III-a şi a IV-a
după cum urmează:
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Denumire stradă
Principală
Vasile Alecsandri
Şesului
Dobaşului
Eroilor
Mircea
Varului
Câmpului
Fagilor
Dosului
Brâncoveanu
Fântânii
Libertăţii
Scurtă
Tudor Vladimirescu
Vălii
Dealului
Bisericii
Gheorghe Lazăr
Crihina
Mare
Unirii
Andrei Şaguna
Mestecenilor
Merilor
Teilor
Fâneţelor
Traian
Roman
Prunilor
Răşinarilor
Gruiului
Lii
Brazilor
Mică
Nucilor
Sibiului
Mihai Viteazul
Poiana
Pinilor
Total
TOTAL

lungimi (ml)
categoria străzii
III
IV
201
284
95
95
366
348
325
170
124
100
260
210
235
77
361
127
164
120
240
153
382
481
625
425
105
161
300
403
183
75
199
235
110
150
40
145
589
187
80
240
1968
7202
9170

lungimi (ml)
tipul de îmbrăcăminte
asfalt
piatră
pământ
201
284
95
95
366
348
325
170
124
100
260
210
235
77
361
127
164
120
240
153
382
481
625
425
105
161
300
403
183
75
199
235
110
150
40
145
589
187
80
240
1968
6503
699
9170

Aspecte critice: drumul spre stațiunea Păltiniș este o adevărată speranţă de dezvoltare a
zonei montane, dar aceasta nu a fost însoţit de o modernizare a lui în intravilanul localităţii
Rășinari, dar şi pe unele zone dificile din traseu, curbe, declivităţi, intersecţii, profile. Străzile şi
intersecţiile din intravilan, necesită modernizări adaptate la gabaritul lor.
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2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial.
2.7.1. Intravilan existent
Conform PUG pr. 26114/1994 aprobat cu HCL nr. 34/15.08.1996 comuna Poplaca avea
teritoriul administrativ format din 2 zone:
- Zona Poplaca I, S = 1637 ha, cuprinde Trupul de bază 1 – satul Poplaca, dezvoltat pe
DJ 106 D, R şi străbătut de pârâul Valea Poplăcii.
Înaintea delimitării UAT Păltiniș între municipiul Sibiu și comuna Poplaca zona
cuprindea:
- Zona Poplaca II, S = 1652 ha + 25,00 ha (pârtia de schi Oncești care se afla pe UAT
Sibiu) dezvoltată pe DJ 106 A, cuprinde zona montană împădurită din vecinătatea
stațiunii Păltiniș, Platoș, Păltiniș – pârtia Oncești, pârtia vf. Bătrâna Mare.
Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei Poplaca este de = 3289 ha, din
care suprafaţa totală a intravilanului existent era de 189,69 ha, formată din:
localitatea de reşedinţă
Trup 1 - sat Poplaca
trupuri intravilan izolate, Poplaca I
Trup 2 – Groapa gunoi (dezafectată)
trupuri intravilan izolate, Poplaca II
Trup 3 – Zona turistică I
Trup 4 – Zona turistică II
Trup 5 – Pârtie schi Oncești (trecută în intravilan Păltiniș-Sibiu)
Trup 6 – Pârtie schi Bătrâna, Poiana Găujoara, Valea Dănesii
Trup 7 – Tabără de vară
Trup 8 – Stâna Valea Dănesii
Trup 9 – Punct de colectare fructe Valea Dănesii
Trup 10 – Stâna Găujoara
Trup 11 – Stâna Poiana Poplăcii
Total trupuri intravilan izolate
Total

S = 103,26 ha

S=

0,20 ha

S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=
S=

4,00 ha
5,00 ha
25,00 ha
52,00 ha
0,09 ha
0,02 ha
0,10 ha
0,01 ha
0,01 ha
86,43 ha

S=

189,69 ha

2.7.2. Zone funcţionale
a) Zona centrală, zona construită protejată
Satul Poplaca: este amplasată în partea centrală, are obiective de interes public: Biserica
ortodoxă (1793) cu hramul „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul”; monumentul eroilor (1939).
Primăria, Școala (1905)
În această zonă, funcţiunea dominantă este locuirea, fondul construit existent delimitat
ca zonă protejată, se compune din locuinţe cu specific rural (gospodării individuale), dar şi
locuinţe de factură urbană, construite după 1990, în anii 1960-70, cu regim de înălţime parter sau
parter şi un nivel, iar ca funcţiune complementară majoră, deservirea generală a comunei.
Locuinţele sunt aliniate la stradă cu porţi înzidite şi au regim închis. Printre funcţiunile
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complementare existente se pot enumera: dotări de cultură, culte, învăţământ, comerţ, circulaţie,
spaţiile verzi, echiparea edilitară.
b) Zona de locuire şi funcţiuni complementare – acoperă cea mai mare suprafaţă a
satelor şi are ca funcţiune de bază locuirea, cu o serie de dotări cămin cultural, dispensar,
grădiniţă şi funcţiuni complementare, admise cum ar fi: activităţi agrozootehnice pe lângă
gospodăriile populaţiei, circulaţie. Fondul construit existent se compune din locuinţe cu specific
rural (gospodării individuale) cu regim de înălţime parter; în Poplaca sunt zone cu fondul
construit existent nou, compus din locuinţe cu specific urban cu regim de înălţime parter sau
parter şi un nivel.
c) Zona activităţilor industriale, depozitare, servicii – este prezentă în nordul
localității cu firmele MÂNZAT PROD și EASY SERVICE; ateliere, servicii amenajate în fostele
grajduri.
d) Zona activităţilor agricole, zootehnice – nu este o zonă concentrată de ferme,
caracterul individual al activităţilor, determină desfăşurarea lor în aproape fiecare gospodărie, iar
în perioada verii, la colibele şi stânile din plaiuri.
e) Zona pentru căi de comunicaţie şi construcţii aferente: este reprezentată de DJ
106D, care face legătura cu localităţile învecinate, reţeaua stradală.
f) Zona de sport, agrement, spaţii verzi: este reprezentată de zona terenului de sport
din sat. Zona Poplaca II, față de PUG–ul din 1996, a pierdut în disputa teritorială cu Sibiul,
trupul 5, pârtia Oncești de 25 ha., astfel că pentru sezonul hibernal, Poplaca și-a dezvoltat
propria zonă de agrement resortul de schi „Arena Platoș”, care printr-un PUZ v-a beneficia de
amenajări și dotări corespunzătoare. Pârtia de schi, Bătrâna, Poiana Găujoara, Valea Dănesii a
fost în anii 75-80, marcată, defrișată, introdusă în intravilan ca trup 6, dar din lipsă de inițitive,
investiții, idei și conlucrare intercomunală, pârtia a fost abandonată și s-a reîmpădurit. Pentru
sărbători câmpeneşti şi pastorale, târguri ce se ţin anual, pentru sărbători sau evenimente
ocazionale, intersecțiile din faţa căminului cultural, școală, biserică; zonele verzi din lunca
pârâurilor Poplaca, Trestia, „Parcul îngerilor” cu locul de joacă.
g) Zona de gospodărire comunală – este reprezentată de cimitire;
h) Zona de echipare edilitară – este reprezentată de reţeaua edilitară de alimentare cu
apă formată din staţii de pompare, rezervor de apă și stație de tratare, SRM. Canalizarea se face
în sistem individual în bazine vidanjabile etanşe, până la executare rețelei proiectate a se lega la
canalizarea municipiului Sibiu.
i) Zona ape: pârâul Valea Poplăcii, Trestia
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2.7.3. Bilanț teritorial
Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrative
Teritoriul
administrativ
al unităţii de
bază
EXTRAVILAN
INTRAVILAN
Sat Poplaca
TOTAL
% din total

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ [ha] conf. PUG 1996
Agricol
Neagricol
Arabil Păşuni Fâneţe

Vii

Livezi Păduri

Ape

Drum CC1 Nepr.

TOTAL

418

590

180

-

-

1815

7

22

86

68

3186

18

5

34

-

-

-

1

10

35

-

1032

436

595

214
37,85

-

-

1815

8

32
62,15

121

68

3289
100

BILANŢ TERITORIAL
al suprafeţelor cuprinse în intravilanul existent
Suprafața intravilan existent (ha)
%
Sat Poplaca Trupuri TOTAL
din total
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INT. PUBLIC
1,00
1,00
0,53
LOCUINŢE DE TOATE TIPURILE
78,91
0,75
79,66 41,99
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI SERVICII
2,00
2,00
1,05
UNITĂŢI AGROZOOTEHNICE
7,00
0,23
7,23
3,81
CAI DE COMUNICAŢIE3, din care:
10,00
0,25
10,25
5,40
rutier
10,00
0,25
10,25
5,40
feroviar
aerian
naval
SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT
2,00
85,00
87,00 45,87
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE
1,35
0,20
1,55
0,82
DESTINAŢIE SPECIALĂ
TERENURI LIBERE
TERENURI AGRICOLE
APE
1,00
1,00
0.53
PĂDURI
TERENURI NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT
103,26
86,43 189,69 100,00
Zone funcţionale

2.8. Zone cu riscuri naturale
În urma analizei şi informaţiilor, pe teritoriul comunei Poplaca, unele evenimente şi
manifestări ale factorilor de risc de mică amploare, semnalate de-a lungul timpului în anumite
zone, se prezintă astfel:
- conform hărții de risc la Poplaca este marcată o zonă de alunecări la intrarea în sat
dinspre Rășinari, pe partea dreaptă a pârâului ce curge paralel cu DJ 106D, zone afectate
de alunecări de teren pot, fi totuşi identificate în sectorul pârâului Trestia, unele surpări
de maluri se datorează eroziunii exercitate de pârâu şi a pantelor mari la verticală;

CC – Curţi Construcţii
Suprafaţa totală din intravilan se calculează însumând Curţi Construcţii din extravilan cu Suprafaţa Totală din
intravilan
1
2

3

Căile de comunicaţie însumează suprafeţele de la rutier, feroviar, aerian, naval
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studiul de inundabilitate indică faptul că la o asigurare de 5% în zona centrală a
localității, la viituri, unele zone devin inundate, se semnalează mici zone inundate la
ploi sau ape mari, în albia pârâului Valea Poplăcii în special la trecerile prin vaduri,
zonele cu maluri joase şi lipsite de diguri şi invadate de vegetaţie, respectiv zone
necurăţate şi neîngrijite ce îngreunează scurgerea apelor mari, fiind necesare şi
lucrări de decolmatare a albiei, de redimensionare poduri şi podeţe existente,
realizarea de apărări de mal locale, de asemenea la ieşirea Văii Poplaca din localitate
are loc inundarea zonei în aval

2.9. Echipare edilitară
2.9.1. Gospodărirea apelor
▪ bazin hidrografic Olt , sub bazin Cibin;
▪ cursuri de apă:
▪ p. Valea Poplăcii – cod cadastral
▪ p. Trestia – cod cadastral
Reţeaua hidrografică de pe teritoriul comunei Poplaca este formată din Valea Poplăcii şi
Valea Trestiei.
Trasarea zonei de risc la inundaţii se realizează pentru un debit cu asigurare de 5%.
Debitul maxim de asigurare de 5% pe Valea Poplăcii este de 14,7 mc/s iar pe Valea Trestiei este
de 10,4 mc/s.
Desfăşurarea pârâului Valea Poplăcii are o specificitate mai aparte, deoarece în partea de
sud a localităţii cursul acesteia este chiar partea carosabilă a drumului. Pe acest sector casele de
pe ambele păţi sunt în zona inundabilă pentru un debit cu asigurare de 5%. De asemenea cursul
pârâului face o cotitură sub un unghi de cca 90 grade existând posibilitatea ca la debite mai mari
apa să înainteze pe stradă.
În aval apa iese din vale inundând o anumită suprafaţă.
Pentru stoparea fenomenelor de inundabilitate sunt necesare lucrări de recalibrare a albiei
şi protejare a malurilor. Alte măsuri specifice în scop de protecţie:
- asigurarea distanţei de protecţie de 15,00 m de-a lungul cursurilor de apă în zona
localităţilor, conform Legii apelor
- realizarea sistemelor de canalizare centralizată
- refacerea podurilor şi a podeţelor
Pentru zona studiată pârâul Valea Trestiei nu iese din albie.
2.9.2. Alimentarea cu apă
Sistemul de alimentare cu apa a localitatii Poplaca (Trup 1) cuprinde:
a. Conducta de aductiune apa cu preluarea apei din conducta de apa bruta a mun. Sibiu.
Alimentarea cu apa a localitatii Poplaca (trup I) este asigurata din conducta de apa bruta
PREMO 1000 mm ce alimenteaza statia de tratare a mun. Sibiu. Conducta de aductiune din
PEHD Dn 200 x 18,2 mm, PN 10, L = 1390 transporta apele pana la statia de pompare apa.
Conducta de refulare din statia de pompare din PEHD Dn 180 x 20,1 mm, PN 20, L = 1970 m
conduce apele la rezervorul de acumulare.
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b. Statie de pompare echipata cu 2 pompe si rezervor tampon cu V = 7 mc.
c. Conducta de refulare din PEHD 180 x 20,1 PN 20, L = 1970 m de la statia de
pompare la rezervor
d. Rezervor V = 300 mc si statie de tratare
Rezervorul este amplasat in partea de est a localitatii la circa 500 m de zona locuita. Este
executat din beton armat cu dimensiunile 9,0 x 9,0 x 4,5 m prevazut cu o camera structurata pe 3
nivele cuprinzand urmatoarele:
- camera vanelor
- camera de manevra a vanelor si pompa hidrofor pentru apa necesra
clorinarii si instalatiei de filtre.
- camera de clorinare si camera de depozitare a buteliilor cu clor.
Statia de tratare de tip monobloc cuprinde o instalatia de filtrare care are scopul de
indepartare a tuturor suspensiilor si a resturilor organice din apa. Dupa filtrare apa este trecuta
printr-o instalatie de ultrafiltrare prin care se face o separare pur fizica obtinandu-se filtrantul (apa
curata) si apa in care sunt concentrate toate impuritatile.
e. Retea de distributie apa
- conducta principala de distributie rezervor - localitate din PEID 180 x 10,2 PN6 cu L =
720 m
- retele distributie din PEID PN 6 si PN 10 (2 zone de presiune) cu lungimi totale de
aprox. 10350 m
Sistemul de alimentare cu apa zonei Poplaca II (Trup 2 – Zonele Platos, Platos extindere
si Valari) cuprinde un sistem de alimentare cu apa de la o sursa locala. Sistemul de alimentare
existent deserveste cateva proprietati din zona turistica respectiva. Atat gospodaria de apa
existenta, cat si retelele existente sunt neconforme, subdimensionate si nu pot asigura in conditii
optime necesarul de apa pentru zona turistica in continua expansiune.
2.9.3. Canalizare
Sistemul de canalizare a localitatii Poplaca (Trup 1) cuprinde:
a. Retea canalizare menajera cu scurgere gravitationla
Reteaua de canalizare menajera nu este inca functionala. Apele uzate menajere sunt
preluate prin tuburi PVC KGM cu diametrele 250 mm, 300 mm si 400 mm in lungime totala L =
7585 m. Pe reteaua de canalizare menajera cu scurgere gravitationala sunt executate 180 de
camine de vizitare.
b. Statii de pompare ape uzate menajere
Sunt montate 7 statii de pompare si 8 camine de vane in intravilan si 2 statii de pompare
in extravilan. Statiile de pompare sunt echipate cu cate 2 pompe cele in intravilan si 3 pompe cele
in extravilan.
Lungimea conductelor de refulare este de 1735 m si sunt din tuburi din polietilena cu
diametrele Dn 125 mm si Dn 160 mm.
Nu este inca executat colectorul de canalizare intre localitatea Poplaca si mun. Sibiu,
prevazut a fi din tuburi PAFSIN Dn 400mm.
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In ceea ce priveste canalizarea apelor uzate a zonei Poplaca II (Trup 2 – Zonele Platos, Platos
extindere si Valari) nu exista un sistem centralizat de colectare a apelor menajere.
2.9.4. Alimentarea cu energie electrică
Comuna este racordată la rețeau de alimentare cu energie electrică.
2.9.5. Telefonie
Comuna dispune de reţea de telefonie, ce facilitează racordarea atât a locuitorilor cât şi a
agenţilor economici şi instituţiilor de interes public la serviciile de telecomunicaţii. Localitatea
dispune de asemenea de centrală telefonică digitală proprie.
2.9.6. Alimentarea cu căldură
Gospodăriile populaţiei şi instituţiile se încălzesc în sistem individual, sobe, centrale
termice şi asigură apa caldă menajeră, utilizând drept combustibil lemnul.
2.9.7. Alimentarea cu gaze naturale
Comuna nu este legată la reţeaua magistrală de gaz. Satul dispune la limita nordică a
intravilanului de SRM. Reteaua de distributie a gazului natural este executata de peste 20 de ani,
dar nu este functionala si nu mai corespunde normativelor actuale.
2.9.8. Gospodărie comunală
Primăria Poplaca face parte din ECO SIBIU conform Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Poplaca cu nr. 59/25.09.2008 privind aderarea la asociație.
Colectarea deșeurilor menajere în comună, se face în europubele individuale la nivelul
fiecărei gospodării, acestea fiind ridicate de firma de salubritate S.C. SOMA S.R.L cu sediul în
Cisnădie, în baza Contractului de prestare a serviciului de salubritate încheiat cu Primăria
Poplaca. Societatea ridică deşeurile provenite de la populaţie, de la institutiile publice și de la
agenții economici, de pe intreg teritoriul comunei şi le transportă la depozitul ecologic de pe raza
comunei Cristian.
Cu privire la obligațiile administrațiilor locale în domeniul gestiunii deșeurilor, cerințele
Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, art. 59, pct. (1), autoritățile administrației publice
locale au obligația de a asigura spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor și de a
asigura colectarea, transportul, neutralizarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor conform
prevederilor legale în vigoare. În acest sens, la nivelul UAT Poplaca s-au asigurat
- 13 puncte de colectare selectivă a deșeurilor cu urmatoarele fractiuni: hartie-carton,
sticla, plastic si metal, rezidual. Punctele de colectare selectivă a deșeurilor sunt situate în
următoarele zone:
o Școala Mare, Școala Mică, Vasile Alecsandri nr. 193, Cimitir, Mihai Viteazu
(stație autobuz) nr. 366, Mircea nr. 285, Fântânii nr. 298, Văii nr. 65, Gruiului nr.
550, Traian nr. 483, Merilor nr. 634, Mesteacănului nr. 646, Cămin Cultural.
La nivelul comunei exista:
- 340 unitati de compostare individuală pentru deșeurile biodegradabile din gospodării,
care au fost distribuite in sat.
Cadavrele de animale de pe raza comunei, sunt depozitate temporar intr-o o constructie
– cameră frigorifică, amplasată in vecinătatea cimitirului din localitatea Poplaca. Cadavrele de
animale sunt preluate de S.C. PROTAN S.A. - Suc. Codlea in baza Contractului de prestari
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servicii nr. 1052/04.07.2016
In teritoriul comunei nu a fost amenajat pana la aceasta data un punct pentru colectarea
deseurilor electrice, Primaria intentionand sa achizitioneze containere pe care la va amplasa în
satla adresa:
- loc. Poplaca: curte Primarie, numar administrativ 572;
2.10. Probleme de mediu
Monumente naturale: ecosisteme, biodiversitate, specii protejate
Teritoriul administrativ al comunei Poplaca suprapune în proporție de 15 % peste
perimetrele siturilor Natura 2000 ROSCI0085 Frumoasa, ROSPA0043 Frumoasa.
ROSCI0085/ROSPA0043 Frumoasa sunt administrate in prezent de catre Consiliul Judetean Alba
in baza unui contract incheiat cu Ministerul Mediului si Pădurilor pe o durata de 10 ani.
Monumente istorice
Monumente istorice: Comuna Poplaca figurează în L.M.I. din 2015 cu un număr de 4
monumente istorice de importanţă naţională şi locală, prezentate în tabel:
Lista monumentelor istorice din comuna Poplaca – 2015
Nr.
Cod LMI
Denumire
Adresă
Datare
Crt.
SB-II-a-B848.
Casă de lemn
Sat Poplaca nr. 69
sec. XIX
12504
Ansamblul bisericii
SB-II-a-BSat Poplaca
sf. Sec. XVIII
849.
„Nașterea Sf. Ioan
12505
Str. Principală nr. 341
-inc. Sec. XIX
Botezătorul”
SB-II-a-B- Biserica „Nașterea Sf.
Sat Poplaca
850.
1793
12505.01
Ioan Botezătorul”
Str. Principală nr. 341
SB-II-a-BSat Poplaca
851.
Zid de incintă
1818
12505.02
Str. Principală nr. 341
Conform datelor din „Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu” şi studiilor arheologice
effectuate în teritoriul administrativ al comunei Poplaca, pe marginea stângă a drumului

de țară, Lângă Drum, ce leagă localitățile Poplaca și Orlat, aproximativ la mijlocul
distanței dintre acestea se găsește, pe o întindere apreciabilă, o așezare preistorică, pe o
pantă înclinată către Pârâul Lupului. Materialele ceramice se pot încadra în epoca
eneolitică (cultura Petrești) și epoca timpurie a bronzului.
Notă: acest sit este situat pe UAT Gura Râului. Conform L. Nr. 422/2001, art. 18 (4),
erorile materiale din LMI(RAN) pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicitării oricărei
persoane interesate; confrom adresei Muzeului Național Brukenthal coordonatele geografice ale
sitului sunt: 45⁰44'52,18.
Evaluarea generală a aşezării umane
Teritoriul administrativ al comunei Poplaca are satul Poplaca, bine conturat, în lungul
văii în cadrul natural închis între dealurile ce mărginesc localitatea, cu deschidere la est spre
depresiunea Sibiului, aşezare simplă din punct de vedere urbanistic, organizatoric şi
administrativ.
Conform L. Nr. 351 / 6.10.2001, Poplaca este o localitate de rangul IV, sat reşedinţă de
comună.
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amplasament – comuna se încadrează în sud-vestul teritoriului administrativ al judeţului
Sibiu şi este integrată în acest teritoriu prin DJ 106 D, R, A.
mărime – comunitatea umană ocupă şi valorizează o suprafaţă de 3517 ha, din care,
intravilan, 189,69 ha. Cu aceste suprafeţe, comuna se încadrează în rândul comunelor
mici ale judeţului;
populaţia, în număr de 1802 locuitori, are un spor migrator pozitiv, resursa umană este
de calitate bună: oameni harnici, disciplinaţi, organizaţi care au contribuit la propăşirea şi
bunăstarea locuitorilor, la faima produselor de Poplaca, cu o densitate de 51,58
locuitori/kmp, aproape egală cu media judeţului Sibiu – 51 locuitori/kmp de intravilan şi
asigură dezvoltarea urbanistică, socială şi economică a localităţii.
mod de ocupare a teritoriului intravilan – se remarcă constituirea în timp a unei
zonificări funcţionale, cu preponderenţă în favoarea funcţiunii de locuire.
fond construit – se remarcă existenţa unui fond construit de bază corelat cu cerinţele de
desfăşurare a tuturor funcţiunilor şi în stare tehnică mediocră (cult, cultură, administraţie,
comerţ şi altele) ce trebuie îmbunătăţit, refacerea căminului cultural;
activităţi de bază – păstoritul şi creşterea animalelor.

Din punct de vedere al morfologiei urbanistice, se remarcă îmbinarea mai multor tipuri
de construcţii din zidărie sau lemn şi stiluri arhitectonice. În satul Poplaca, zona centrală
protejată, are construcţii vechi, de factură rurală parter cu porţi înzidite, intercalate cu construcţii
mai noi, cu influenţe urbane cu acces la dotările edilitare, apă, canal, se păstrează în majoritate
casele tradiţionale.
Zone de sport, recreere şi agrement
Zona de sport este reprezentată de terenul de fotbal, nedotat cu vestiare și tribună iar
zona de agrement, Zona Platoș este o zonă de agrement cu case de vacanţă, pensiuni și Resort de
ski (pârtii, instalații de transport pe cablu, bazin de apă).
Obiective cu impact asupra mediului
Pe teritoriul comunei Poplaca desfăşoară activităţi industriale, depozitare şi servicii
nepoluante.
Activităţile agrozootehnice desfăşurate în gospodăriile din intravilan sunt de mică
amploare. Păstoritul, văratul, iernatul se desfăşoară cu predilecţie în zona montană şi în zona
plaiurilor, acolo unde terenurile sunt închiriate. Transhumanţa şi proprietăţile din diferite zone,
favorabile creşterii animalelor dispersează această activitate pe un areal foarte mare, la nivel
interjudeţean.
Căi de comunicaţie, depozite
Zona pentru căi de comunicaţie şi construcţii aferente: este reprezentată de DJ 106 D, DJ
106 R, DJ 106 A , ce fac legătura cu localităţile învecinate Orlat, Rășinari, Păltiniș.
Pe teritoriul comunei nu sunt spaţii destinate depozitării deşeurilor, acestea sunt colectate
organizat de o firmă de specialitate şi transportate la Depozitul ecologic de deşeuri de pe raza
comunei Cristian.
2.10.2. Disfuncţionalităţi
Disfuncţionalităţile privind zonarea utilizării teritoriului, sunt cauzate de lipsa terenului
liber, satul s-a dezvoltat în lungul văii înguste. Acest fapt a generat intercalarea unor funcţiuni în
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zona de locuit şi uneori pe aceeaşi parcelă, gospodăria fiind pregătită să preia diferite activităţi
agro-pastorale.
2.11. Disfuncţionalităţi la nivelul teritoriului administrativ
[…] Se semnalează următoarele disfuncţionalităţi:
Infrastructura rurală trebuie completată prin: construirea reţelei de canalizare
racordată la canalizarea Sibiului, extinderea reţelelor edilitare în zonele introduse anterior în
intravilan. La nivelul infrastructurii rutiere se semnalează disfuncţionalităţi de circulaţie, prin
lipsa străzilor cu structură rutieră definitivă, a trotuarelor şi a lucrărilor de colectare şi dirijare a
apelor pluviale.
În domeniul gestionării resurselor umane:
- structura profesională incompletă;
- creştere demografică negativă;
- nivel de educaţie (scolarizare) mediu;
- nivel de educaţie cetăţenească mediu (existenţa infracţiunilor, conflicte civile etc.),
respectul faţă de lege, respectul faţă de instituţiile statului;
- acces dificil la recreere şi distracţie în principal datorită infrastructurii; se simte lipsa
unui parc de distracţie, a unei săli de sport;
- sediu Primărie și cămin cultural reabilitate;
- structura necorespunzătoare a locurilor de muncă faţă de resursele şi nevoile
comunităţii.
Zona turistică - este insuficient pusă în valoare. Accesul şi urcuşul relativ greu, DJ 106
A, la zona Platoș și Păltiniș selectează vizitatorii. O condiţie importantă pentru dezvoltarea
turismului montan o constituie asigurarea unor căi de acces şi obiective cu dotări turistice.
Dezvoltarea zonei turistice trebuie facută în baza unor studii complexe, sociale şi urbanistice,
vezi PUZ „Arena Platoș”, PATZIC Păltiniș - Cindrel.
2.12. Necesităţi şi opţiuni ale populației
În principiu, necesităţile şi opţiunile populaţiei se referă la modernizarea infrastructurilor
specifice în domeniile: circulaţie, cultural, învăţământ, sănătate, social, sport, turism, agrement.
Populaţia comunei aşteaptă din partea administraţiei publice locale, în afară de proiecte
de investiţii în domeniile menţionate mai sus, şi derularea unor proiecte sociale care să contribuie
la îmbunătăţirea vieţii economico - sociale sub toate aspectele:
- educarea populaţiei, de orice vârstă, în spiritul grijii faţă de mediul înconjurător, mai
ales în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor;
- educarea tineretului, prin acţiuni organizate la nivelul administraţiei locale în spiritul
valorilor reale ale poporului român;
- educarea cuplurilor nou intrate în viaţa de familie;
- creşterea nivelului de preocupare a administraţiei faţă de persoanele în vârstă şi faţă
persoanele cu dizabilităţi.
Opţiuni ale populaţiei referitoare la programele de investiţie:
- promovarea brandului Mărginimea Sibiului, alături de „Drumul Regelui”Transalpina, DJ 106 R, DJ 106 D, DJ 106 E, fiind variante de acces în zonă dinspre
Sibiu cu trecere prin Poplaca, Orlat Săliște;
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dezvoltarea zonele Platoș și Vf. Bătrâna-Păltiniș, crearea de puncte turistice de
informare, a locurilor de popas în zone reprezentative arhitecturale, istorice sau
naturale ale satului, D106 R, DJ 106 D, DJ 106 E, DJ 106 A, fiind variante de acces
în zonă dinspre Sibiu cu trecere prin Poplaca și Gura Râului;
- reabilitare sediu Primărie Cămin Cultural;
- construirea unei săli de sport, centru comercial;
- amenajarea locului de desfăşurare a sărbătorilor câmpeneşti tradiţionale.
Planul Urbanistic General însoţit de Regulamentul Local de Urbanism reprezintă două
instrumente de lucru la îndemâna Consiliului Local Poplaca, care să permită dezvoltarea
echilibrată şi armonioasă a comunei, pentru următorii 10 ani.
-

P.U.G.
CAP. 3 – PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
3.1. Studii de fundamentare
Fundamentarea propunerilor s-a realizat pe baza studiilor de fundamentare existente la
data elaborării PUG, dar și pe baza celor întocmite concomitent cu PUG, prin care s-a analizat și
propus soluționarea problemelor teritoriului și localității, pe domenii, rezultatele acestora având
drept scop susținerea propunerilor de reglementare a modului de dezvoltare a UAT Poplaca.
a. Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu, realizat anterior PUG, corelat
cu noua Strategie de dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2010-2013 și direcțiile de
dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HCJ nr. /2010.
b. Raportul de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu,
realizat anterior PUG.
c. Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic General al comunei Poplaca, județul
Sibiu, realizat în cadrul PUG, conține procesul de evaluare a calității mediului și a consecințelor
implementării PUG.
d. Strategia de dezvoltare a județului Sibiu, realizată anterior PUG, cuprinde
propunerile de amenajare și dezvoltare a teritoriului, prevăzute în planurile PATN, Master
Planuri, a căror caracteristici, ca instrument de gestionare spațială, sunt: coordonator, strategic,
neradical, potențial și dinamic.
e. Strategia de dezvoltare a comunei Poplaca, județul Sibiu, realizată anterior PUG, de
o echipă de specialiști, cuprinde analiza unor date culese din teren, chestionare completate de
către locuitori, culegere de date statistice din anuare, monografii, consultarea unor studii de
fezabilitate existente. Strategia sintetizează propunerile de amenajare și dezvoltare a UAT
Poplaca, prin stabilirea domeniilor de interes, identificarea actorilor implicaţi în diferite grade
într-un domeniu, analiza SWOT a domeniilor de interes stabilite, analiza nevoilor, analiza
financiară a comunităţii, propunerea proiectelor, analiza capacităţii de creditare a comunităţii,
indicatori de evaluare a strategiei.
f. Strategia de dezvoltare spațială a comunei Poplaca, județul Sibiu, realizată în
cadrul PUG, cuprinde o analiză a situației existente, prin care s-au indentificat disfuncționalități și
oportunități, marcându-se potențialul de dezvoltare în principalele structuri: teritoriale, sociodemografice, economice. Viziunea de dezvoltare, cu priorități și măsuri pe domenii de activități și
zone funcționale, referitoare la amenajarea teritoriului comunei pe termen lung, face parte din
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conceptul de dezvoltare rurală durabilă. Obiectivele strategiei spațiale: priorități de dezvoltare
locală, măsuri, scop, proiecte de dezvoltare, sursa de finanțare.
g. Studiul Istoric General al comunei Poplaca, județul Sibiu și de delimitare a zonei
construite protejate și a zonelor de protecție a monumentelor istorice, realizate în cadrul
PUG, cuprinde propunerile de delimitare și protecție până la întocmirea unui P.U.Z.C.P.
prevăzute până la includerea arhitecturii vernaculare într-un program coerent şi eficient de
protecţie, conservare, restaurare şi punere în valoare, singura modalitate aflată la îndemână este
instituirea regimului de protecţie şi întocmirea unui regulament local de urbanism eficient. Este
necesară conştientizarea locuitorilor cu valorile de patrimoniu existente, deoarece majoritatea lor
îşi reneagă arhitectura tradiţională moștenită.
h. Studiul hidrologic de inundabilitate a comunei Poplaca județul Sibiu, realizat în
cadrul PUG, evidenţiază zonele cu risc de inundabilitate şi se referă la determinarea valorilor
debitelor maxime de apă cu probabilităţile de 1% şi 5% pe pârâul Poplaca şi unii afluenţi mai
importanţi, cu scopul determinării nivelului maxim care se poate înregistra la producerea unei ape
mari cu debit maxim cu probabilitatea de 5 % implicit pentru determinarea zonei inundabile.
i. Studiul cadastral al comunei Poplaca județul Sibiu,realizat în cadrul PUG, cuprinde
suportul topografic,analogic și digital avizat și recepționat de OCPI cf. Ord.MAI/ANCPI
108/2010.
Concluzii:
Analizele prospective ale studiilor PATJ, surprind o serie de fenomene demografice
negative care ar putea afecta evoluţia populaţiei Judeţului Sibiu în următorii 20 de ani. Cele mai
importante sunt: scăderea numărului populaţiei urbane, scăderea ponderii populaţiei tinere şi
îmbătrânirea demografică. Ele evidenţiază menţinerea şi accentuarea fenomenelor demografice
negative: scăderea progresivă a ponderii populaţiei tinere şi îmbătrânirea demografică prin
creşterea simultană a ponderii populaţiei vârstnice.
Strategia de dezvoltare spațială a comunei Poplaca are la bază:
1. Viziunea de dezvoltare a comunei Poplaca
Dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei Poplaca va fi asigurată prin crearea și
susținerea unui mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure
creșterea economică continuă și creșterea calității vieții cetățenilor.
Strategia de dezvoltare a comunei reprezintă o viziune asupra dezvoltării comunității
pentru întreaga perioadă planificată și stabilește obiectivele prin care se va implementa această
viziune.
Implementarea strategiei de dezvoltare se realizează prin intermediului planului de
măsuri și acțiuni.
Prin instituirea unui sistem de monitorizare a strategiei se poate realiza adaptarea
acesteia la modificările care apar pe parcurs în urma implementării acțiunilor, sau pe parcursul
întregii perioade planificate. Aici s-au stabilit: direcții strategice, obiective, măsuri.
2. Priorități și măsuri de dezvoltare pentru perioada 2018 – 2028
Studiile de fundamentare cu caracter prospectiv reprezintă elaborarea în cadrul
punctelor din capitolele 2 și 3, situația existentă și propuneri de organizare urbanistică, a unor
prognoze, scenarii sau alternative pentru diferite domenii sectoriale, privind evoluția socio-
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demografică, evoluția activităților economice, a deplasării și reconversiei forței de muncă,
mobilitate și transport.
Demersul elaborării lor a fost structurat pe analiza critică a situației existente,
evidențierea disfuncționalităților și priorităților de intervenție, propuneri de eliminare/diminuare a
disfuncționalităților, măsuri strategice, măsuri în continuare. Toate acestea sunt tratate în punctele
următoare: evoluție posibilă, priorități, pct. 3.2.; optimizarea relațiilor în teritoriu,pct. 3.3.;
dezvoltarea activităților, pct. 3.4.; evoluția populației – perspectiva, prognoza, pct. 3.5.1,2.;
organizarea circulației, pct. 3.6.
3.2. Evoluţie posibilă, priorităţi
Elaborarea propunerilor de dezvoltare urbanistică a comunei Poplaca pe următorii 10 ani
a urmărit eliminarea sau diminuarea disfuncţionalităţilor şi dezechilibrelor sesizate, în
dezvoltarea economico-socială a comunei.
Totodată propunerile reprezintă punctul de vedere al administraţiei locale cu care aceste
propuneri s-au discutat la momentul oportun.
Studierea situaţiei existente, concluziile studiilor de fundamentare privind stadiul actual
al evoluţiei comunei, nivelul de dezvoltare economică, potenţialul economic, analiza
principalelor activităţi, evoluţia populaţiei, resursele de muncă a permis identificarea
problemelor şi a unor soluţii de rezolvare ale acestora:
▪ completarea infrastructurii de bază cu reţele edilitare,
▪ modernizarea reţelei stradale;
▪ extinderea reţelei de utilităţi: alimentare cu apă, curent electric, canalizare, în
conformitate cu cerinţele populaţiei şi asigurarea tuturor componentelor
infrastructurii de bază în zona Platoș, Vălar, înainte de a se începe construcţia
caselor;
▪ stimularea dezvoltării economice, în principal a activităţilor de servicii şi menţinerea
celor agro-pastorale;
▪ asigurarea dezvoltării durabile, prin promovarea activităţilor şi tehnologiilor
prietenoase cu mediul, şi în scopul protejării resurselor de care dispune comunitatea;
▪ asigurarea cadrului normativ local pentru acordarea autorizaţiilor de construire în
deplin acord cu interesele comunităţii, în ceea ce priveşte:
▪ utilizarea terenurilor intravilan şi extravilan;
▪ zonificarea funcţională a intravilanului;
▪ zonele de protecţie;
▪ conformarea construcţiilor;
▪ protecţia mediului înconjurător.
Elaborarea propunerilor de dezvoltare s-a bazat pe informaţii şi documente privind:
▪ stadiul actual al dezvoltării comunei,
▪ aspecte demografice şi sociale;
▪ echipare edilitară;
▪ stadiul actual al factorilor de mediu;
▪ cerinţele populaţiei privind: învăţământul, cultura, cultul, timpul liber.
La elaborarea propunerilor de dezvoltare economico-urbanistică şi socială a comunei s-a
avut în vedere corelarea acestora cu măsurile stabilite în Planul de Amenajare a Teritoriului
judeţului Sibiu

Page 24 of 159

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

noiembrie 2019

Stadiul actual al dezvoltării umane, resursele de care dispune comuna precum şi
tendinţele de dezvoltare economico-socială în mediul rural constituie premise importante pentru
asigurarea unei evoluţii pozitive a comunei. Astfel este posibilă o evoluţie care, să transforme
comuna pe următorii 10 ani astfel încât aceasta să se caracterizeze astfel:
▪ zonificare funcţională închegată corespunzătoare populaţiei de perspectivă;
▪ infrastructura rurală de bază funcţională la nivel de calitate european, în toate
componentele sale;
▪ dezvoltare economică preponderentă a activităţile industriale, de servicii şi
agrozootehnice;
▪ nivel ridicat de educaţie cetăţenească;
▪ infracţionalitate redusă;
▪ populaţie în creştere şi cu grad mediu de școlarizare.
Măsurile ce se propun în actuala documentaţie, detaliat pe fiecare sector de activitate, se
vor ierarhiza şi se vor pune în aplicare conform planurilor de acţiune proprii. Consiliul Local va
decide următoarele tipuri de măsuri:
a) Măsuri de interes strategic cu o perioadă de perspectivă de peste 10 ani care să
asigure dezvoltarea pe termen lung a comunei:
- stimularea dezvoltării economice (în special în agrement – sport – turism dar şi o
dezvoltare constantă şi echilibrată dacă este posibil a industriei mici meşteşugăreşti
şi agriculturii);
- stoparea trendului scăzut al indicatorilor demografici şi migraţiei tinerilor.
b) Măsuri în continuare – care să urmărească punctual desfăşurarea unor investiţii sau a
unor acţiuni pe termen scurt, complementare măsurilor de interes strategic.
Implementarea măsurilor strategice este de o importanţă capitală pentru dezvoltarea de
perspetivă a comunei şi se face în cel puţin trei etape:
Etapa I – Etapa pregătitoare
▪ pregătirea cadrului normativ local;
▪ asigurarea infrastructurii specifice;
Etapa a II-a – Lansarea măsurii şi alocarea resurselor
Etapa a III-a – Evaluarea rezultatelor obţinute prin aplicarea măsurii.
3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Regulile de urbanism ce se vor institui prin Regulamentul Local de Urbanism vor avea în
vedere amplasarea şi conformarea viitoarelor construcţii.
În zona Platoș, prin regulile propuse se va asigura înlănţuirea logică a construcţiilor
(infrastructură urmată de construirea de clădiri cu diverse funcţiuni) precum şi adaptarea
(conformarea) construcţiilor la funcţiunea dominantă propusă a zonei.
Deoarece la această dată, relaţiile în teritoriu s-au stabilizat la un anumit nivel
corespunzător intereselor şi dorinţelor populaţiei, optimizarea relaţiilor în teritoriu rămâne
responsabilitatea administraţiei locale, care va putea implementa o serie de măsuri, dintre care se
precizează:
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a. Măsuri strategice
▪ dezvoltarea infrastructurii de accesare a zonei turistice, Păltiniș: Platoș,
Găujoara-Bătrâna permiţând astfel punerea în valoare a cadrului natural şi
atragerea turiştilor;
▪ elaborarea şi implementarea unui plan de popularizare a informaţiilor, pe termen
lung, menite să consolideze relaţia comunei cu oraşul Sibiu şi cu localităţile
vecine.
b. Măsuri în continuare
▪ continuarea şi îmbunătăţirea relaţiilor cu comunele învecinate: Rășinari, Orlat,
Gura Râului, Cristian, cu oraşul Sălişte, municipiul Sibiu; organizarea de acţiuni
comune în domeniile: cultură, învăţământ, sănătate, comerţ şi petrecerea timpului
liber;
▪ dezvoltarea transportului local de legătură cu localităţile vecine;
▪ organizarea unor acţiuni cultural-educative comune.
Primăria şi Consiliul Local vor avea în vedere buna reprezentare a comunei în cadrul
organismelor colective de conducere a judeţului prin persoane pregătite şi devotate comunei care
să fie capabile să ridice probleme semnificative pentru dezvoltare.
Se va pune accent pe consolidarea relaţiilor cu comunele învecinate. Relaţiile cu acestea
pot fi benefice, iar infrastructura existentă asigură desfăşurarea unor asemenea relaţii. Este de
competenţa administraţiei locale să iniţieze acţiuni sau investiţii comune, în măsură să
îmbunătăţească relaţiile în teritoriu.
3.4. Dezvoltarea activităţilor
Dezvoltarea economică a comunei este marcată puternic de resursele de care dispune
colectivitatea: cadrul natural şi cadrul antropic. S-au evidenţiat o serie de disfuncţionalităţi în
dezvoltarea economică care, fiind fundamentale se pot rezolva doar pe termen lung.
a. Măsuri strategice
1. Crearea infrastructurii şi a cadrului normativ local în vederea stimulării şi atragerii
producătorilor din domeniul zootehnic. Prin măsuri concentrate pe o perioadă lungă de timp, se
va putea trece la o agro-zootehnie de performanţă.
În contextul actual, infrastructura fizică poate fi gestionată de administraţia locală mai
ales, în contextul programelor de dezvoltare susţinute de fonduri europene. Această infrastructură
va putea atrage investitori privaţi în măsura să constituie celulele productive: fermele.
Cadrul normativ local – permisiuni, restricţii, taxe, avize, acorduri, autorizaţii – este
extrem de important şi se poate asigura prin:
▪ Rezervarea de spaţii în gospodării de terenuri cu această funcţiune;
▪ Punerea la dispoziţia spre concesionare a unor terenuri în extravilan,
proprietate a comunei;
▪ Acordarea de permisiuni conforme cu normele europene;
▪ Acordarea de facilităţi la plata taxelor şi impozitelor;
▪ Simplificarea documentelor;
▪ Susţinerea în mod special a investitorilor care asigură servicii
complementare activităţii fermelor;
▪ Spaţii de depozitare;
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▪ Servicii de colectare şi distribuţie a produselor;
▪ Servicii de mecanizare;
▪ Servicii sanitar-veterinare;
▪ Servicii de consultanţă agricolă.
2. Sprijinirea activităţilor de servicii, în baza unui plan de măsuri pe termen lung care să
faciliteze exploatarea şi prelucrarea lemnului, prelucrarea producţiei agrozootehnice.
3. Stimularea activităţii turistice: alocarea de terenuri cu funcţiune turistică dominantă,
domeniul schiabil şi funcţiuni complementare corespunzătoare; stabilirea unei număr de cerinţe
de conformare a construcţiilor deja existente: în zona centrală arhitectura unitară, tradiţională;
amplasarea judicioasă în parcelă/lot, aliniament; stabilirea unei politici de dispersare uniformă în
teritoriu a unităţilor turistice; rezervarea unor suprafeţe de teren pentru amenajarea speciale în
zona montană (trasee turistice, zone de picnic, campare, zone de belvedere);
b. Măsuri în continuare
Cazurile critice în dezvoltarea economică a comunei sunt: turismul şi agrementul care se
pot rezolva numai prin aplicarea unor strategii pe termen lung. Celelalte aspecte ale activităţii
economice se pot stimula prin măsuri punctuale, în continuare, care pot avea efecte imediate:
1. Completarea infrastructurii rurale de bază: extinderea reţelelor de distribuţia apei,
alimentare cu energie electricăşi a gazelor naturale, cât şi a reţelei de canalizare menajeră pe
suprafaţa nou introdusă în intravilan în urma realizării unor documentaţii P.U.Z., modernizarea
străzilor, noi, atragerea de investitori în zona agro-indusriale din nordul localității:
Prin aceste măsuri se va crea cadrul minim de dezvoltare economică a comunei, creşterea
confortului populaţiei, favorizând amplasarea în gospodării a unor unităţi de producţie
meşteşugăreşti, servicii, comerţ.
2. Stimularea dezvoltării serviciilor şi comerţului:
a). destinate populaţiei: îngrijire personală, reparaţii inventar gospodăresc, accesare IT,
comunicaţie, transport local, sănătate, cult, cultură, învăţământ, comerţ cu produse de
larg consum.
b). destinate sectorului productiv: industriei alimentare, agriculturii pe suprafeţe mici de
teren, reparaţii utilaje, echipamente, colectarea şi distribuirea producţiei, depozitare
materiale diverse, comerţ en-gros şi en-detail cu materii prime şi materiale de factură
agro-zootehnică şi manufacturieră tradiţională în zonă.
3.5. Evoluţia populaţiei
Comuna Poplaca face parte din grupul de comune cu o creștere semnificativă a
populaţiei, cu 33 %.
Cum populaţia tânără va cunoaşte o scădere în următorii ani, ar trebui găsite soluţii
pentru încurajarea natalităţii şi reducerea migraţiei. Măsurile destinate reducerii fenomenelor
demografice negative trebuie să se bazeze pe relansarea economică. Deşi dezvoltarea economică
nu conduce, în mod necesar, la o creştere demografică bazată pe spor natural, ea ar stimula, într-o
mai mare măsură, imigraţia în zonă.
Creşterea volumului populaţiei de vârstă activă trebuie să fie însoţită de programe
capabile să absoarbă această forţă de muncă. În consecinţă, ar trebui găsite soluţii în sensul
dezvoltării de activităţi economice care să facă faţă cererii de locuri de muncă, în special în mediu
rural, ceea ce se intenţionează prin politicile reţelei de localităţi.

Page 27 of 159

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

noiembrie 2019

3.6. Organizarea circulaţiei
a.Infrastructură pentru circulația auto
Relaţiile comunei Poplaca cu localităţile învecinate au fost condiţionate de infrastructura
existentă, de afinităţile şi de legăturile care s-au format în timp între cetăţeni comunei, pe de o
parte şi cetăţenii altor unităţi administrativ pe de altă parte. Relaţia comunei cu reşedinţa de judeţ
Sibiu este preponderent administrativă dar şi pentru nevoi legate de economie, comerţ,
învăţământ, sănătate, justiţie. Cu comunele din jur s-au stabilit atât relaţii de rudenie,cât şi de
afaceri (comerţ, parteneriate, locuri de muncă). Infrastructura existentă, care asigură derularea
relaţiilor în teritoriul judeţului Sibiu se compune din:
- în contextul relației de vecinătate cu municipiul Sibiu accesul principal în partea de
vest a municipiului se face prin intermediul drumului DJ106R, iar de aici cu:
Autostrada A1 (sector Sibiu – Sebeş);
Drumul Naţional DN 1 (sector Sibiu – Sebeş, Sibiu Veștem);
Drumul Naţional DN 7 (sector Sibiu – Mediaș);
In contextul relatiei de vecintate cu comunele din „Mărginimea Sibiului” și zonele
Poplaca II și de agrement, aceasta se face astfel:
• Drumul Judeţean DJ 106D (Rășinari – Poplaca – Orlat);
• Drumul Judeţean DJ 106E (Cristian –Jina - DN 67C);
• Drumul Judeţean DJ 106N (Orlat – DJ106J (Orlat – Gura Râului – DJ106A)
• Drumul Judeţean DJ 106A (Rășinari - Vălari – Arena Platoș - Schit - Păltiniș);
Suplimentar se propune si o dezvoltare a retelei stradale din localitate, datorita măririi
intravilanului propus. Străzile din intravilanul existent sunt în proporție de 90% modernizate,
având partea carosabila cu imbrăcăminți asfaltice și trotuare pietonale.
a.1. Rețeaua majoră stradală de circulație auto și pietonală este formată din urmatoarele
trasee:
- DJ106R – str. Sibiului
- DJ106D – str. A. Șaguna – str. Principală – str. M. Viteazu – str. Eroilor
a.2. Străzi principale:
- str. Libertății – Bisericii;
- str. Mircea - Varului;
- str. Merilor – Teilor – Traian – Roman;
a.3. Străzi secundare: restul rețelei stradale.
a.4. Spatiile de parcare: acestea sunt asigurate după cum urmează:
- în lungul DJ106D (str. A. Șaguna, M. Viteazu) pentru toata zona centrală a
localitătii;
- fiecare obiectiv de industrie și servicii are asigurate locurile de parcare, atât în
incintă cât și în zona adiacentă drumului;
- principalele dotări (primărie, școală, cămin cultural, teren de sport) asigură
locurile de parcare necesare.
b.Transport public
Transportul public este constituit dintr-un singur component:
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•

Transportul cu autobuze asigurat de: ruta Sibiu – Poplaca cu întoarcere din fața
sediului școlii, deservite de către societatea Transmixt SRL.
Actualmente există o stație de autobuz și se propune realizarea de facilități suplimentare
pentru călători: statie de autobuz care să aibă toate dotările necesare pentru protecție la
intemperii, facilități pentru informare, bănci și iluminat corespunzator, utilizând soluții cu consum
redus de energie. În perspectiva se poate analiza introducerea transportului ecologic/electric de
călători, în legătură cu PMUD al municipiului Sibiu.
c. Transport de marfă
Transportul de marfă nu afecteaza zona centrală a localității, acesta fiind concentrat în
zona industrială Poplaca, zonă în care transportul de marfă este asigurat foarte rapid prin
intermediul drumului județean. În aceasta zonă se propune realizarea de platforme logistice,
pentru o mai bună gestiune a folosirii spațiului.
În ceea ce privește transportul local de aprovizionare se propune promovarea utilizării
vehiculelor electrice și vehiculelor de gabarit mic.
d. Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos și deplasarea
persoanelor cu mobilitate redusa).
Infrastructura pentru pietoni este în general corect dimensionată (gabarit, marcaje, treceri
pietonale) în intravilanul existent al localității. Pistele pentru bicicliști lipsesc datorită
prospectului insuficient al străzilor, este însă posibilă circulația pe majoritatea străzilor principale
vechi pe suprafața carosabilă.
Dezvoltarea infrastructurii pietonale în zonele de extindere a intravilanului: se propune
realizarea de trotuare și piste de bicicliști aferente pe drumului județean intravilan.
Pentru traversarea străzilor prin locurile marcate, trotuarele existente sunt prevăzute cu
borduri înclinate.
Se propune marcarea traseelor pietonale turistice spre obiectivele turistice: biserica
ortodoxă, , școală, zona centrala a localitatii, casa nr. 69, nr. 570, căminul cultural și primărie,
centru info-rural, schitul Rășinari, prelungirea traseului cicloturistic Emil Cioran.
I. Măsuri strategice
Modernizarea sistemului de circulaţie existent:
▪ modernizarea străzilor (recalibrare, sistem rutier modern, scurgerea apelor
pluviale);
▪ amenajarea intersecţiilor, marcarea şi semnalizarea străzilor;
▪ amenajarea trotuarelor şi podeţelor de acces în gospodăriile populaţiei;
▪ realizarea infrastructurii de circulaţie în zona de extindere, înainte de începerea
construcţiilor.
II. Măsuri punctuale, în continuare
▪ accesarea unor fonduri europene, pentru reabilitarea unor drumuri sau
întreţinerea căilor de circulaţie în stare corespunzătoare; această măsură se
impune pentru a valorifica oportunităţile oferite de derularea programelor
finanţate din surse europene, în situaţia în care, bugetul local nu suportă
cheltuieli de investiţie mari.
▪ asigurarea spaţiilor necesare pentru amenajarea de parcuri, refugii, piste de
biciclişti, trasee turistice pietonale). Acţiunile ce se desfăşoară pentru
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implementarea acestei măsuri se vor desfăşura concomitent cu acţiunile aferente
măsurii strategice de modernizare a sistemului de circulaţie.
3.7. Intravilan propus. Zonificarea funcţională. Bilanţ teritorial
Comuna Poplaca are teritoriul administrativ format din 2 zone:
Zona Poplaca I, S = 1637,06 ha: cuprinde Trupul de bază 1 – satul Poplaca, dezvoltat pe
DJ 106 D, R şi străbătut de pârâul Valea Poplăcii,
După delimitarea UAT Păltiniș între municipiul Sibiu și comuna Poplaca (când suprafața
de 25,00 ha, pârtia de schi Oncești a revenit Sibiului), situația propusă cuprinde:
Zona Poplaca II, S = 1652,10 ha, dezvoltată pe DJ 106 A, cuprinde zona montană
împădurită din vecinătatea stațiunii Păltiniș, Platoș, pârtia vf. Bătrâna Mare;
- zona Poplaca II A, Platoș, situată pe plaiul Vălare până spre stațiunea Păltiniș,
cu trupurile 6,7;
- zona Poplaca II B, vârful Bătrâna cu trupurile 8, 9, 10, 11
Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei Poplaca este de 3289,16 ha din
care suprafaţa totală a intravilanului propus este de 284,72 ha, formată din:
ELEMENTE DE BILANȚ TERITORIAL
localitatea de reşedinţă
Trup 1 - sat Poplaca

S=

165,85 ha

trupuri intravilan izolate, Poplaca I
Trup 2 – SRM
Trup 3 – Rezervor de apă
Trup 4 – Prestări servicii industria lemnului
Trup 5 – Pepiniera silvică

S=
S=
S=
S=

0,02 ha
0,09 ha
0,86 ha
0,52 ha

S=
S=

65,00 ha
0,25 ha

trupuri intravilan izolate, Poplaca II A, Platoș
Trup 6 – Zona turistică Platoș și agrement Arena Platoș
Trup 7 – Stația de epurare Platoș
trupuri intravilan izolate, Poplaca II B, Vf. Bătrâna
Trup 8 – Pârtie de schi Bătrâna-Poiana Găujoara-Valea Dănesii
Trup 9 – Stâna Poiana Găujoara
Trup 10 – Stâna Valea Dănesii
Trup 11 – Punct de colectare fructe Valea Dănesii
Total trupuri intravilan izolate
Total

Sat Poplaca
Trupuri
TOTAL

S= 52,00 ha
S=
0,01 ha
S=
0,02 ha
S=
0,10 ha
S = 118,87 ha
S=

284,72 ha

Centralizator intravilan com. Poplaca
Existent
Propus
103,26 ha
165,85 ha
86,43 ha
118,87 ha
189,69 ha
284,72 ha
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Modificarea intravilanului:
Mărirea intravilanului comunei, pe ansamblu, cu suprafaţa de: 95,03 ha, din care:
- mărirea intravilanului satului Poplaca cu suprafața de: 62,59 ha;
- mărirea intravilanului în trupuri izolate cu suprafața de: 32,44 ha.
Reglementările urbanistice pentru zone din intravilan cu modificări, vor fi elaborate prin
Planuri Urbanistice Zonale sau de detaliu şi vor respecta prevederile din Regulamentul local de
Urbanism prezentat în Volumul II.
3.7.2.Zone funcționale propuse
3.7.2.1. Zona pentru locuinţe
a) Zona construită protejată, centrală, – ZCP, C –
Este amplasată în partea centrală a trupului de bază, Poplaca, cu obiective de interes
public: Primăria, monumentul eroilor (1937).
În această zonă, funcţiunea dominantă este locuirea, fondul construit existent delimitat ca
zonă protejată, se compune din locuinţe cu specific rural (gospodării individuale) cu regim de
înălţime parter sau parter şi un nivel, iar ca funcţiune complementară majoră, deservirea generală
a comunei. Printre funcţiunile complementare existente se pot enumera: dotări de cultură, culte,
învăţământ, comerţ, circulaţia, spaţiile verzi, echiparea edilitară. Locuinţele sunt aliniate la stradă
au regim închis
Funcţiunea dominantă a zonei este locuirea, instituţii de interes general.
Cuprinde cea mai mare parte a teritoriului intravilan:
Funcţiuni complementare admise:
▪ deservire generală (învăţământ, comerţ, cultură, cult); circulaţie; gospodărire
comunală;
▪ spaţii verzi; echipare edilitară.
UTR 1:
Cîe 1
- Şcoală gimnazială V-VIII, existentă
Cîe 2
Şcoală generală I-IV, grădiniță, existentă
Cme
- Monumentul eroilor 1914 – 1918, existent
Cte
- Troiță, existentă
Cbe
- Sediu birouri, existent
Cpoe
- Sediu poliție, existent
Ansamblul bis. ortodoxe „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” LMI –
Cboe
1793, existent
Cîp
- Centru copii cu dizabilități, propus
Ccle
- Casa de lemn – LMI, existentă
Tpe1
- Parc și loc de joacă, existent
Lrcpe
- locuințe de tip rural, zona construită protejată, existent
a') Zona centrală, inclusă în ZCP - C,
În cadrul acestei zone s-au delimitat următoarele subzone:
Instituţii de interes general, şi anume:
UTR2:
Cae
- Primăria, remiza de pompieri, existentă
Ccce
- Cămin cultural, existent
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locuinţe de tip rural, existente

Monumente istorice:
▪ Ansamblul , Biserica ortodoxă, zid de incintă LMI – 811, 812, 813:
▪ Casa de lemn nr. 69 Troiță LMI – 810:
Zonele de protecție ale monumentelor istorice: cf. Pl. Reglementări
urbanistice-zonificare
Zonele de protecție ale monumentelor istorice cf. Pl. Reglementări urbanisticezonificare:
▪ limita nordică: str. Poiana, str. Libertății nr. 40, 365; str Crihina nr. 366 – 354, str Valii
nr. 388, 437;
▪ limita estică: Valii, nr. 437 - 409;
▪ limita sudică: str. Valii nr. 335 - 409; str. Tudor Vladimirescu nr. 333, 76; str. Pinilor nr.
81, 313;
▪ limita vestică: str. Pinilor nr. 313 – 304; str. Fântânii nr. 303; str. Brâncoveanu nr. 287 293, 103; str. Gh. Lazăr, nr. 154, 163 – 169;
Zone de belvedere și perspective protejate:
- spre biserica ortodoxă: de la nord, str. Libertății; de la vest, str. Brâncoveanu, str.
Fântânii; de la sud, str. Bisericii, str. Scurtă.
- spre str. Mihai Viteazul: de la est și de la vest.
Clădiri cu valoare istorică și arhitecturală în zona A, (susceptibile a de fi clasate):
str. Traian nr. 570; str. A. Saguna nr. 682 (UTR2); str. Pinului nr. 309, 312, 313; str.
Brâncoveanu nr. 97, 103, 287; str. M. Viteazu nr. 373; str. Vălii nr. 397 (UTR 1);
Clădiri cu valoare ambientală:
- fronturi de case din străzile: M. Viteazu nr. 22-28, Libertății nr. 43-48, nr. 344-347,
Mare nr. 380-385 și fronturi de șuri 379-386, A. Șaguna nr. 675-684 și fronturi de
șuri 681-684, Brâncoveanu nr. 287-292;
- casele de la nr: 17, 22, 34, 39, 44, 45, 46, 73, 90, 94, 102, 157, 159, 169, 288, 295,
336(locul unde s-au descoperit oseminte și pristolul bisericii de lemn), 346, 347, 355,
361, 371, 380, 384, 385, 395, 410, 443, 688, 748-Școala (UTR 1), 450, 569, 574,
576, 577, 675, 676, 681, 683, 684, 685, (UTR 2); (case din lemn menționate în
proiectul: „Case de lemn uitate din Mărginimea Sibiului”)
- troița, monumentul eroilor din str. M. Viteazu, adăpatoare str. Vălii, făntâni.
b) Zona de locuinţe de tip rural – Lr
Cuprinde cea mai mare parte a teritoriului intravilan:
Funcţiunea dominantă: locuirea;
Funcţiuni complementare admise:
▪ deservire generală (învăţământ, comerţ, cultură, cult); circulaţie; gospodărire
comunală;
▪ spaţii verzi; echipare edilitară.
În cadrul acestei zone s-au delimitat următoarele subzone:
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Instituţii de interes general, şi anume:
Poplaca:
UTR3
Lre
- locuinţe de tip rural, existente
Le 1
- Locuinţe noi, existente
Lp 1-7
- Locuințe propuse, reparcelare PUZ
Due
- dispensar uman, existent
c) Zona de locuinţe noi existente și propuse – Le, Lp
Cuprinde cea mai mare parte a teritoriului intravilan:
Funcţiunea dominantă: locuirea;
Funcţiuni complementare admise:
▪ deservire generală (învăţământ, comerţ, cultură, cult); circulaţie; gospodărire
comunală;
▪ spaţii verzi; echipare edilitară.
UTR 6
Le 2
Lp 6
SPp
SAe, p
Eae 1
Gcce 2
Tpe 2
Cte

-

locuinţe noi, existente
locuinţe, propunere
Servicii, pensiuni, propunere, întocmire PUD
Servicii, pensiune, ciupercărie, existentă, propunere
Stație pompare apă, existentă
Cimitir neoprotestant, existent
Zonă verde, parc, DJ 106 R, propunere
Troiță, existentă

UTR 7, 7'
Le 3
Le 7
Lp9

-

Lcv1

-

locuinţe noi, existente, conf. PUZ aprobat
Locuințe propuse, întocmire PUZ
Locuințe propuse, întocmire PUZ condiționat de MapN, UTR 7'
Locuințe tip case de vacanță întocmire PUZ condiționat de MapN,
UTR7'

Clădiri cu valoare istorică și arhitecturală în zona B (susceptibile de a fi clasate):
- str. Unirii nr. 705; str. Pinului nr. 318; str. Mircea nr. 270; str. Eroilor nr. 186; str
Șesului nr. 221 (UTR 3).
Clădiri cu valoare ambientală:
- fronturi de case din străzile: Sibiului nr. 761-766; Traian nr. 487-492, Brâncoveanu
nr. 286, Mircea nr. 277-280 cu frontul de șuri 277-281;
- casele de la nr: 319, 326, 327, 329, 401(locul unde s-au așezat primele familii), 408,
411, 413, 473, 489, 491, 492, 502, 508, 511, 522, 530, 531, 558, 560, 597, 611, 617,
621, 633, 670, 671, 699, 703, 711, 731, 732, 733, 8, 107, 108, 116, 145, 153, 170,
199A, 204, 222, 238, 239, 240, 286, 763, 764, 765, (UTR 3); (case din lemn
menționate în proiectul: „Case de lemn uitate din Mărginimea Sibiului”)
- 2 troițe str. A. Șaguna, adăpătoare str. Mircea.
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Zone de belvedere și perspective protejate:
- spre biserica ortodoxă: de la est str. Brazilor; de la vest, str. Varului.
d) Zona Turistică I cu case de vacanţă și pensiuni – Cv –
Cuprinde zona de intrare în localitate vest DJ 106 R, zona „Platoș” situată în partea de
nord DJ 106 A Poplaca II A
Funcţiunea dominantă: locuirea;
Funcţiuni complementare admise:
▪ deservire generală, servicii, pensiuni; circulaţie; spaţii verzi; echipare edilitară.
Lcv, Pe
- Locuinţe tip case de vacanţă existente, Platoș, trup 6, UTR 17;
Lcv, Pp - Locuinţe tip case de vacanţă, propuse Platoș, conf. PUZ, trup 6, UTR 17.
3.7.2.2. Zona pentru unități industriale, depozitare, servicii – IS, S –
Este o zonă concentrată, unități industriale/prestări servicii, caracterul individual al
activităţilor, determină desfăşurarea lor în hale de producție zona nord, est, sau complex
comercial.
Ie 1
- „Mânzat Prod” fabrică produse din carne, existentă, UTR 8
Ie 2
- „Easy service” confecții metalice, existentă, UTR 8
ISe 1
- Moară existentă, UTR 4
ISe 2
- Atelier, sevicii existente, UTR 8
ISe 3
- Servicii, existente, UTR 8
Sip
- Centru info-rural propus, UTR 3
SIAp
- Zonă unități servicii, industriale, agricole, propusă, UTR 8
ISp
- Prestari servicii in industria lemnului, propunere, UTR 9, trup 4
3.7.2.3. Zona pentru unități agricole, servicii – A, AS –
Nu este o zonă concentrată, adăposturi de animale/ferme, caracterul individual al
activităţilor, determină desfăşurarea lor în aproape fiecare gospodărie, iar în perioada verii, la
colibele şi stânile din plaiuri.
SAe
- Sera de flori „Camelia's”, existentă, UTR 8
Ase/p - Pepinieră silvică, existentă, trup 5, UTR 10
Ae 1
- Stână Poiana Găujoara, existentă, trup 9, UTR 13
Ae 2
- Stână Valea Dănesii, existentă, trup 10, UTR 13
Ase 2
- Punct de colectare fructe de pădure, existent, Valea Dănesii trup 10, UTR
13
SAPp
- Ciupercărie, pensiune, UTR 6
3.7.2.4. Zona căilor de comunicaţie şi construcţii aferente – Ccr –
Zona include următoarele subzone:
▪ Ccrj 1, 2, 3 - Subzona drum judeţean (DJ 106 D, DJ 106 R, DJ 106 A;
▪ Ccrs1, 2 - Subzona străzi Poplaca I, II;
3.7.2.5. Zona de sport, turism, agrement, spaţii verzi – Ts/a/v –
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Pentru serbărilor câmpeneşti şi pastorale, sport sunt: parcuri, zone verzi de-a lungul
apelor, terenul de sport; zonele de agrement cu case de vacanță, pensiuni, terenuri pentru
sporturi de iarnă sunt amenajate trupul 6, Platoș cu resortul de schi „Arena Platoș” și trupul 8,
pârtia Bătrâna-Poiana Găujoara-Valea Dănesii. Dezvoltarea lor se va face conform: PUZ „ Arena
Platoș” și PATZIC Păltiniș-Cindrel.
Funcţiune dominantă: sport, turism, agrement, protecţie;
Funcţiuni complementare admise: circulaţie; echipare edilitară; construcţii în domeniul
sport - turism - agrement.
În cadrul acestei zone s-au delimitat următoarele subzone:
Tpe 1
- Parc cu loc de joacă, existent, trup 1, UTR 1
Tsmp
- Teren sport multifuncțional, trup 1, UTR 3
Tpe 2
- Zonă verde, existentă, UTR 6
Tse/p
- Zonă teren de sport, existent, propus, trup 1, UTR 8
Tzve 1-4 - Teren zonă verde, existentă, UTR 3,6
Tase/p 1 - Teren zonă agrement sporturi de iarnă „Arena Platoș” trup 6, UTR 12
Hoe
- Hotel existent, zona case de vacanță Platoș, trup 6, UTR 12
Hop
- Hotel propus, zona agrement, sporturi de iarnă „Arena Platoș” trup 6,
UTR 12
Bite
- Birou de informații turistice Platoș, trup 6, UTR 12
Pe/Pp
- Pensiuni existente Platoș, trup 6, UTR 12
Tase/p 2 - Teren pârtia de schi „Bătrâna - Poiana Găujoara - valea Dănesii” trup 8,
UTR 13
3.7.2.6. Zona de gospodărire comunală – GC –
Zona de gospodărire comunală este formată din cimitire existente
Funcţiunea dominantă: cimitir, depozitarea deşeurilor, piaţă.
Funcţiuni complementare admise:- zone verzi de protecţie; circulaţie; echipare
edilitară; construcţii de cult, capelă.
Zona include următoarele subzone:
Gcce 1
- Cimitir ortodox, existent; UTR 5
Gcce 2
- Cimitir neoprotestant, existent; UTR 6
3.7.2.7. Zona de echipare edilitară – E –
Zona de echipare edilitară este formată din subzone existente atât în intravilan, cât şi în
trupurile izolate: în satul Poplaca este reprezentată de reţeaua edilitară de apă-canal, staţii de
pompare, asigurată alimentare cu apă din Sibiu, iar canalizarea este legată la staţia de epurare din
Sibiu, sau în sistem individual în bazine vidanjabile etanşe.
Funcţiune dominantă: activităţi de stocare a apei şi de epurare a apelor uzate menajere.
Funcţiuni complementare admise: circulaţie; spaţii verzi.
Zona include următoarele subzone:
Eae 1
- Stație pompare apă, existentă, trup1, UTR 6
Eae 2
- Rezervor apă, existent, trup 3, UTR 11
Ege
- SRM, existentă, trup 2, UTR 11
Esep
- stație epurare Platoș, propunere, trup 7, UTR 11
3.7.2.8. Zona ape: – Ar
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subzone:
Ar 1 – pârâul Valea Poplăcii, trup 1;
Ar 2 – pârâul Trestia, trup 1;
Ar 3 – pârâul Comenzii, Poplaca IIa;
Ar 4 – pârâul Dăneasa, Poplaca IIb;
3.7.2.9. Zona situri arheologice TPa, cu zone de protecție a monumentelor
Poplaca
TPa 1 – Zona „Lângă Drum”, extravilan Pârâul Lupului, sit arheologic
nedelimitat;
RAN 14351.03, neînscris în LMI/2010.
Conform datelor din „Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu” şi studiilor arheologice
efectuate:
▪ în teritoriul administrativ al comunei Poplaca, pe marginea stângă a drumului de țară,
Lângă Drum, ce leagă localitățile Poplaca și Orlat, aproximativ la mijlocul distanței
dintre acestea se găsește, pe o întindere apreciabilă, o așezare preistorică, pe o pantă
înclinată către Pârâul Lupului. Materialele ceramice se pot încadra în epoca eneolitică
(cultura Petrești) și epoca timpurie a bronzului.
Notă: acest sit este situat pe UAT Gura Râului. Conform L. Nr. 422/2001, art. 18 (4), erorile
materiale din LMI(RAN) pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicitării oricărei
persoane interesate, fapt pentru care sesizez această situație, pentru îndreptarea ei.
▪

▪

Zonele cu patrimoniu arheologic reperat, menționate în S.I.G. unde sunt necesare
„cercetări arheologice preventive” . conform Ordin 43/2000, art. 2. pct.1.:
Tpa 2 - nr. 401, str. Vălii, zona de așezare a primilor locuitori și edificare case, UTR 3;
Tpa 3 - nr. 336, str.Bisericii colț cu str. Vălii, locul în care s-au identificat urme ale
primei biserici, UTR 1;
Tpa 4 - nr. 341 str.Bisericii colț cu str. Libertății: Ansamblul Bisericii ortodoxe
LMI 2015 SB-II-a-B-12505, UTR 1.
Zonele cu patrimoniu arheologic, menționate în Contribuții la repertoriul arheologic
al județului Sibiu unde sunt necesare „cercetări arheologice preventive”. conform Ordin
43/2000, art. 2. pct.1.:
1 - Pe partea dreaptă a drumului Poplaca - Orlat, între două pâraie, la o distanță de 1,6 km
de Poplaca, a fost descoperită ceramică din epoca bronzului;
2 - De la sud-est de Poplaca provin 2 topoare, unul celt și un topor cu gaură de
înmănușare transversal din epoca bronzului;
3 - În urma activităților de detecție metal în anul 2015 au fost descoperite două inele cu
șaton din bronz, datate în secolele XIV - XV, pe dealul din estul localității.
3.7.2.10. Zona cu valori de patrimoniu natural
Zone naturale: - în zona extravilan
TPn 1
- Poplaca II, Natura 2000: ROSCI 43, ROSPA 85, parțial;
TPn 2
- Poplaca I, Parcul Natural Dumbrava Sibiului, parțial.
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3.7.2.11. Zone aviz AACR
▪ ZA– Zonele pe care se instituie regimul de protecție adecvat pentru terenurile în zonele
cu servituți aeronautice civile (condiții, limitări, restricții).
a) Zonele cu servituți aeronautice Aeroport Sibiu zona III: UTR 1 (Trup 1), UTR 2 (Trup
1), UTR 3 (Trup 1), UTR 4 (Trup 1), UTR 5 (Trup 1), UTR 6 (Trup 1, 4, 5), UTR 7, 7'
(Trup 1), UTR 8 (Trup 1), UTR 9, UTR10 , UTR 11 (Trup 2, 3).
b) Zonele cu servituți aeronautice Aerodrom Măgura Cisnădie: parțial UTR 3, parțial
UTR 6, 7, 7', UTR 9 (Trup 4), parțial UTR 10 (Trup 5).
3.7.2.12. Zone cu destinatie specială
- în intravilan trup 1, UTR 3,
Cpoe - sediu Poliție str. Brâncoveanu;
- în zona extravilan (vezi TS)
TS
- Zona militară restricționată poligon Calea Poplăcii Sibiu
3.7.3. Bilanţul teritorial al suprafeţelor cuprinse în limita teritoriului administrativ propus
Teritoriul
CATEGORII DE FOLOSINŢĂ [ha] conf. PUG 2017
administrativ
Agricol
Neagricol
al unităţii de
TOTAL
Arabil Păşuni Fâneţe Vii Livezi Păduri Ape Drum CC4 Nepr.
bază
EXTRAVILAN 356
570
180
1802
7
21 119 68
3123
INTRAVILAN
80
5
34
1
11
35
1665
Sat Poplaca
TOTAL
436
575
214
1802
8
32 154 68
3289
% din total
37,25
62,75
100
3.7.4. Bilanţul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus
Suprafata intravilanului propus (ha)
Zone funcţionale
%
Sat Poplaca Trupuri TOTAL
din total
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INT. PUBLIC
1,00
1,00
0,35
LOCUINŢE DE TOATE TIPURILE
107,00
2,50 109,50 38,46
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI SERVICII
26,02
1,00
27,02
9,49
UNITĂŢI AGRICOLE
12,76
0,65
13,41
4,71
6
CAI DE COMUNICAŢIE , din care:
11,00
1,00
12,00
4,21
rutier
11,00
1,00
12,00
4,21
feroviar
aerian
naval
SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT
5,70
113,36 119,06 41,83
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE
0,02
0,36
0,38
0,13
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE
1,35
1,35
0,47
DESTINAŢIE SPECIALĂ
CC – Curţi Construcţii
Suprafaţa totală din intravilan se calculează însumând Curţi Construcţii din extravilan cu Suprafaţa
Totală din intravilan
6
Căile de comunicaţie însumează suprafeţele de la rutier, feroviar, aerian, naval
4
5
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TERENURI LIBERE
TERENURI AGRICOLE
APE
1,00
1,00
0,35
PĂDURI
TERENURI NEPRODUCTIVE
TOTAL INTRAVILAN PROPUS
165,85
118,87 284,72 100,00
3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale
Pentru Planul Urbanistic General actual s-au întocmit:
a. „Studiu hidrologic de debite maxime de apă, cu diferite probabilităţi de
producere pe pârâul Valea Poplăcii, care se referă la valorile debitelor maxime de apă, cu
probabilităţile de 1%, 5% şi 10%, în secţiunea solicitată.
Datele morfometrice necesare secţiunilor de studiu, respectiv suprafaţa bazinului de
recepţie (F – km2), şi altitudinea medie a acestui bazin (Hm – m) au fost calculate pe baza
hărţilor topografice în scara 1 : 50.000 şi 1 : 25.000, verificate cu valori din Atlasul Cadastrului
Apelor din România şi a studiilor hidrologice elaborate în zonă. Valorile obţinute sunt arătate în
tabelul ce urmează.
Debitele calculate pentru scurgerea maximă, determinate pentru probabilităţile
menţionate mai sus au următoarele valori:
b. „Studiu de gospodărire a apelor pentru ape mari”
1. p. Valea Poplăcii
Fenomenului de inundabilitate se datoreaza colmatarii in timp a albiei, prezentei
vegetatiei si a depozitelor de deseuri ce obtureaza sectiunea de scurgere, precum si a locuintelor
ce au fost realizate in zona de protectie a cursurilor de apa.
Pentru apararea impotriva inundatiilor sunt necesare urmatoarele tipuri de lucrari:
▪ decolmatare albie, indepartare vegetatie si intretinere a albiilor minore pe raza
localitatii;
▪ redimensionare poduri si podete existente;
▪ realizarea de aparari de mal locale, îndiguiri şi înălţarea zidurilor existente;
▪ reprofilare si recalibrare a albiilor minore pentru asigurarea tranzitarii debitului
de calcul cu asigurarea de 1% sau construire a unor zone inundabile controlat.
Situaţia existentă din P.U.G. în care nu sunt marcate zone inundabile, reflectă situaţia prin
care, pentru intravilan s-a făcut calculul de tranzitare a debitului de calcul cu asigurarea de 1%.
Cerinţele actuale de asigurare cu 5%, duc la constatarea că localitatea ar fi afectată mai mult de
jumătate din suprafaţă şi deci este necesar a fi protejată contra apelor de acest volum, prin
îndiguiri pe ambele cursuri de ape. În timp nu a fost menţionat un asemenea eveniment
catastrofal, se amintesc doar ape mari în 1927.
Interdicţii temporare: în zonele adiacente cursurilor de apă marcate pe planşa de
reglementări ca zone cu riscuri naturale previzibile, inundaţii, până la realizarea de îndiguiri şi
refaceri podeţe, pentru zonele adiacente cursurilor de apă marcate pe planşele de reglementări,
conform Aviz A.N. „Apele Române”, S.G.A. Sibiu: în zonele inundabile se interzice amplasarea
de lucrări sau construcții, inclusiv cele de locuit. Execuția acestor categorii de lucrări se poate
face numai pe baza avizului de amplasament eliberat de autoritățile de gospodărire a apelor,
conform competențelor acordate și execuția anticipată a lucrărilor de apărare împotriva
inundațiilor, corespunzător clasei de importanță și categoriei obiectivului, conform STAS 4273-
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83 și STAS 4068/2-87 pentru probabilitățile anuale ale debitelor și volumelor maxime în condiții
normale de exploatare.
Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate şi delimitate în planuri, respectiv zone
inundabile, măsurile ce pot conduce la eliminarea sau diminuarea efectelor lor sunt:
a. luarea de măsuri conform studiului de ape mari, interdicţia de construire în zonele ce
pot fi afectate de inundaţii unde cerinţele actuale de asigurare cu 5%, până la data
eliminării producerii lor;
b. promovarea rapidă a unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc
(acumulări pentru controlul debitelor, diguri de apărare, diverse amenajări);
c. includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor respective şi solicitarea
de fonduri pentru realizarea lor.
3.9. Dezvoltarea echipării edilitare
3.9.1. Gospodărirea apelor
Rezultatele simulării scenariului hidrologic corespunzator clasei de importanta a
lucrărilor ne arată că pârâul Valea Poplăcii, nu produce revărsări semnificative pe ambele maluri
ale sectorului de albie situate în Poplaca. Caracterul extins al fenomenului de inundabilitate se
datoreaza colmatării în timp a albiei, prezenţei vegetaţiei şi a depozitelor de deşeuri ce obturează
secţiunea de scurgere, precum şi a locuinţelor ce au fost realizate în zona de protecţie a cursurilor
de apă.
Pentru apărarea împotriva inundaţiilor se recomandă realizarea următoarele tipuri de
lucrări:
▪ decolmatare albie, îndepărtare vegetaţie şi întreţinere a albiilor minore pe raza
localităţii;
▪ redimensionare poduri şi podeţe existente;
▪ realizarea de apărări de mal locale, îndiguiri;
▪ reprofilare şi recalibrare a albiilor minore pentru asigurarea tranzitării debitului
de calcul cu asigurarea de 1% sau construirea unor zone inundate controlat.
3.9.2. Alimentarea cu apă
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa a localitatii Poplaca (Trup
1) avem urmatoarea situatie:
Prin programul POS Mediu II se propune realizarea unei aductiuni de apa Sibiu-SalisteTilisca ce va deservi mai multe localitati.
Se propune dezafectarea conductei de aductiune ce preia apa din conducta de apa bruta
PREMO 1000 mm a mun. Sibiu si alimentarea cu apa a loc. Poplaca din conducta de aductiune
Sibiu-Saliste, al carei traseu strabate zona de nord a localitatii. Se va realiza un cuplaj intre
conducta de aductiune si statia de pompare existenta. De la statia de pompare existenta toate
obiectele sistemului de alimentare cu apa se vor pastra.
Alimentarea cu apa a zonelor de extindere a intravilanului trup I se va face prin cuplarea
noilor conducte la cele existente pe terenurile invecinate.
Reteaua de distributie propusa pe zonele de extindere a intravilanului are lungimea totala
L = 5.800 m si un grad de acoperire al tramei de strazi de aprox. 100%. Materialul din care sunt
realizate conductele este PEHD, SDR 17, PN10, iar diametrele variaza intre 63 - 110 mm.
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Reteaua de distributie va fi echipata cu vane de aerisire si golire precum si cu hidranti stradali
pentru stingerea incendiilor.
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de alimentare cu apa a zonei Poplaca II (Trup 2
– Platos, extindere Platos si Valari) avem urmatoarea situatie:
In baza unui proiect tehnic comandat de Comuna Poplaca (cu Nr. 19225/2019) se
propune infiintarea unei retele de alimentare cu apa dimensionata corespunzator, care sa satisfaca
atat nevoile menajere, cat si cele pentru securitate la incendiu. Astfel in apropierea sursei de apa
existente, identificata in apropierea zonei Platos se va realiza un rezervor de apa potabila
suprateran cu o capacitate de 200mc, in vederea asigurarii rezervei de apa pentru incendiu, a
rezervei de zi si de compensare si rezerva necesara in caz de avarie la sursa de apa. Deasemena se
va realiza un sistem de tratare apa bruta cu statie de tratare cu hipoclorit de sodiu
Reteaua de distributie propusa pentru zona Poplaca II va avea o lungime totala de
4.240ml. Conductele vor fi realizate din PEHD, SDR 17, PN10, iar diametrele variaza intre 63 si
110mm. Reteaua de distributie va fi echipata cu vane de aerisire si golire, preocum si cu hidranti
stradali pentru stingerea incendiilor.
Pentru viitor este gandit un alt rezervor de apa, ce urmeaza a fi situat intre partiile Platos
si Schitul Paltinis pe un teren ce apartine domeniuleui public al comunei Poplaca. Alimentarea cu
apa a acestui rezervor de apa ce va deservi zona Platos, se va face din alimentarea cu apa ce va
deservi intreaga statiune turistica Paltinis.
3.9.3. Canalizare
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de canalizare menajera a localitatii Poplaca
(Trup 1) avem urmatoarea situatie:
Prin programul POS Mediu II se propune realizarea colectorului de canalizare (conducte
refulare) intre localitatea Poplaca si mun. Sibiu. Acesta urmeaza a fi pozat in lungul drumului
judetean.
In zonele de extindere a intravilanului trup 1 se vor realiza noi retele de canalizare ape
uzate menajere. Apele uzate care satisfac cerintele NTPA 002/2002 pentru evacuarea in retelele
de canalizare, vor fi colectate si apoi dirijate printr-o retea de canalizare din tuburi PVC KG Dn
250 dezvoltata pe trama stradala si care va evacua apele uzate menajere (gravitational sau prin
pompare in functie de configuratia terenului) in reteaua existenta de canalizare. Lungimea totala a
canalizarii din zonele de extindere este de L = 5.570ml.
Reteaua de canalizare ape uzate menajere se va monta ingropat, cu pante care sa asigure
viteza minima de autocuratire de 0,7 m/s.
La schimbari de directie, de pante si la intersectii se vor executa camine de vizitare
corespunzatoare.
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de canalizare menajera a zonei Poplaca II (Trup 2 –
Platos, extindere Platos si Valari) avem urmatoarea situatie:
In baza unui proiect tehnic comandat de Comuna Poplaca (cu Nr. 19225/2019) se
propune realizarea unui sistem de canalizare in sistem separativ. Apele menajere vor deversa
gravitational in statia de epurare propusa Platos (trup 7). Locatia statiei de epurare a fost propusa
initial prin programul de dezvoltare POS Mediu II.
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Apele uzate care satisfac cerintele NTPA 002/2002 pentru evacuarea in retelele de
canalizare, vor fi colectate si apoi dirijate printr-o retea de canalizare din tuburi PVC KG Dn 250
dezvoltata pe trama stradala si care va evacua apele uzate menajere (gravitational sau prin
pompare in functie de configuratia terenului) la statia de epurare nou propusa. Lungimea totala a
canalizarii propuse din zona Poplaca II este de 1.380ml, iar a conductei de refulare din PEHD
DE90 de 250ml.
3.9.4. Alimentarea cu energie electrică
Construirea de noi posturi de transformare în localitatea Poplaca şi trupurile aferente si
dezvoltarea retelei electrice in extinderile propuse.
3.9.5. Telefonie
Comuna dispune de centrală telefonică digitală proprie, de reţea de telefonie, ce
facilitează racordarea atât a locuitorilor cât şi a agenţilor economici şi instituţiilor de interes
public la serviciile de telecomunicaţii şi date.
3.9.6. Alimentare cu căldură
Gospodăriile populaţiei şi instituţiile se vor încălzi şi asigura apa caldă menajeră în
sistem individual, sobe, centrale termice.
3.9.7. Alimentare cu gaze naturale
Se propune infiintarea unei retele de distributie gaze naturale in localitatea Poplaca.
Astfel se va realiza un racord de inalta presiune si un modul SRMP dimensionate corespunzator
pentru alimentarea cu gaze naturale a localitatii, un acord de la Transgaz fiind obtinut in acest
sens. Reteaua de distributie va functiona in regim de mediu presiune.
SRMP propus are capacitatea de Q=2.800 mcs/h, P=40bar si P iesire=6bar.
Lungimea totala a conductei de repartitie presiune medie – necesara pentru alimentarea
optima a consumatorilor este de 10.317ml, conducta urmarind trama stradala a stazilor si
drumului judetean.
3.9.8. Gospodărie comunală
Cu privire la gestiunea deşeurilor pe teritoriul UAT, conform Legii 211/2011 privind
regimul deşeurilor, art. 59, pct. (1), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a
asigura spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor și de a asigura colectarea,
transportul, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor. În acest domeniu, administratia
locala trebuie sa respecte obligaţiile conform Legii 211/2011, art. 59, pct. (1):
a) asigură implementarea la nivel local a obligaţiilor privind gestionarea deşeurilor
asumate prin Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeană;
b) urmăresc şi asigură îndeplinirea prevederilor din PRGD şi PJGD;
c) elaborează strategii şi programe proprii pentru gestionarea deşeurilor;
d) hotărăsc asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, cu
persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri
sociali pentru realizarea unor lucrări de interes public privind gestiunea deşeurilor, în
condiţiile prevăzute de lege;
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e) asigură şi răspund pentru colectarea separată, transportul, neutralizarea, valorificarea şi
eliminarea finală a deşeurilor, inclusiv a deşeurilor menajere periculoase, potrivit
prevederilor legale în vigoare;
f) asigură spaţiile necesare pentru colectarea separată a deşeurilor, dotarea acestora cu
containere specifice fiecărui tip de deşeu, precum şi funcţionalitatea acestora;
g) asigură informarea prin mijloace adecvate a locuitorilor asupra sistemului de
gestionare a deşeurilor din cadrul localităţilor;
h) acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului;
i) asigură şi răspund pentru monitorizarea activităţilor legate de gestionarea deşeurilor
rezultate din activitatea medicală.
Administraţia locală, va trebui să treacă la implementarea unor măsuri strategice de
rezolvare a unor aspecte esenţiale pe următoarele direcții:
1. Mentinerea si continuarea implementării sistemului de colectare selectivă a deşeurilor
la nivelul întregii comune. Se va asigura mentinerea punctelor de colectare selectiva a deseurilor
in localitate; se va incheia contract cu o societate autorizata pentru preluarea deseurilor pe
fractiuni separate si pentru valorificare, sau pentru transfer la o societate autorizata pentru
valorificarea acestora.
Termen pentru mentinerea sistemului de colectare selectiva: permanent.
Termen pentru semnare contract pentru valorificare deseuri: un an, de la data aprobarii
PUG.
2. Asigurarea unor puncte pentru colectarea deseurilor electrice. Se vor achizitiona
containere pentru colectarea acestor deseuri, care vor fi amplasate in curtea Primariei din sat si se
va incheia un contract de ridicare a acestor deseuri de catre o societate autorizata. Puncte pentru
colectare DEE propuse:
- loc. Poplaca: curte Primarie;
Termen de realizare: 2 ani, de la data aprobarii PUG.
3. Se va asigura informarea locuintorilor comunei, cu privire la gestiunea deseurilor la
nivelul comunei, cu privire la sistemul de colectare selectiva a deseurilor, cu privire la punctele
de colectare a deseurilor electrice si cadavrelor de animale si cu privire la obligativitatea
colectarii selective a deseurilor la nivelul tuturor localitatilor.
Termen de realizare: permanent.
4. O altă măsură de perspectivă care trebuie pregătită din timp este salubrizarea străzilor
care, în acest moment, se realizează pe plan local. Reglementarea intravilanului, asfaltarea
străzilor şi în general dezvoltarea urbanistică, economică şi socială impune acordarea unei atenţii
sporite salubrizării, ca proces permanent şi organizat.
Se recomandă, de asemenea afilierea la un operator zonal în domeniu pentru măturatul şi spălatul
străzilor şi a domeniului public, în general.
5. Ca o componentă importantă a gospodăririi comunale, înhumarea cadavrelor umane
trebuie dimensionată corespunzător cerinţelor de cult şi de protecţie a mediului. Administraţia
locală va avea în vedere infrastructura specifică: alocarea de terenuri.
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3.10. Protecţia mediului
a) Zonarea funcţională
In vederea aplicării în practică a principiilor conceptului global de dezvoltare durabilă, se
propune ca dezvoltarea zonei de locuit să se realizeze pe terenuri care să nu fie scoase din
circuitul agricol sau, în anumite cazuri justificate, să nu scoată din circuitul agricol soluri fertile.
De asemenea, viitoarele amplasamente ale clădirilor vor trebui alese pe terenuri
care, în urma lucrărilor de construcţie, să nu sufere modificări structurale capabile să
producă procese de versant.
În vederea reducerii riscului pentru siguranţa locuitorilor, pentru îmbunătăţirea stării de
sănătate şi a confortului populaţiei prin diminuarea surselor de poluare şi ameliorarea calităţii
mediului se vor moderniza drumurile locale de acces şi cele comunale, prin executarea unei
îmbrăcăminţi asfaltice.
Modernizarea acestor sisteme rutiere va cuprinde si executarea amenajărilor
corespunzătoare pentru colectarea, dirijarea şi evacuarea apelor pluviale prin şanţuri şi rigole
betonate, podeţe laterale şi podeţe transverale.
Pentru menţinerea curăţeniei si esteticii drumurilor modernizate se vor amenaja cu
îmbrăcăminte asfaltică şi intrările drumurilor laterale şi de exploatare.
b) Diminuarea până la eliminare a surselor de poluare
Pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu aer, apă şi sol, pentru diminuarea
impactului negativ produs de zgomot şi de colectarea şi depozitarea necorespunzătoare a
deşeurilor, se propun unele măsuri, astfel:
▪ Creşterea suprafeţelor spaţiilor plantate.
▪ Racordarea gospodăriilor la reţelele centralizate de apă şi canalizare în proporţie
de 100%,.
▪ Prin lucrările existente, dar mai ales prin cele propuse spre realizare în următorii
10 ani, se urmăreşte şi îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi a pânzei
freatice, astfel:
▪ canalizările şi staţia de epurare contribuie la protecţia calităţii apelor;
acestea se vor menţine în stare de funcţionare perfectă, evitându-se pe cât
posibil riscurile de accidente
▪ respectarea regimului deşeurilor conduce la îmbunătăţirea calităţii apelor,
prin desfiinţarea depozitelor haotice şi evitarea infiltraţiilor.
▪ În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi
îmbunătăţirii regimului de curgere a apelor, conform Legii 107/1996, se instituie
zone de protecţie pentru albia minoră a cursurilor de apă, respectiv pentru
cursurile de apă cu lăţimea între 10 – 50 m, o zonă cu lăţimea de 15 m, începând
de la limita albiei minore.
▪ Se asigură calitatea apei tratate la cerinţele standardelor existente pentru apa
potabilă (Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile).
▪ Se asigură igiena, sănătatea populaţiei şi protecţia mediului, în general şi a
apelor în special.
▪ Prin faptul că apele uzate menajere şi industriale vor fi epurate se va realiza o
protecţie a calităţii apelor subterane şi de suprafaţă mai ales diminuând
impurificarea acestora.
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Se va pune accent pe organizarea de dezbateri publice, acţiuni de informare şi
educare a cetăţenilor comunei, referitoare la problematica din domeniul
protecţiei mediului, în privinţa diferitelor programe care se vor derula la nivelul
unităţii teritorial-administrative.

c) ecuperarea terenurilor degradate
Măsurile pentru consolidarea terenurilor instabile vor consta în terasări înierbate, acolo
unde pantele permit realizarea acestor lucrări; în zonele mai accidentate este indicată fixarea
acestora cu plantaţii de specii arboricole repede crescătoare şi împăduriri, în continuarea
lucrărilor deja efectuate.
Pentru protejarea calităţii solului, legislaţia în vigoare prevede că organele şi
organizaţiile de stat, orice alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care au în
proprietate sau folosinţă terenuri agricole, sunt obligate să urmărească, în procesul de producţie,
să nu se deterioreze calitatea solului şi, oricând apar fenomene de degradare a acesteia, să ia
măsuri de combatere a acestora, iar în cazul când măsurile necesare le depăşesc posibilităţile, să
sesizeze urgent, direcţia judeţeană pentru agricultură asupra fenomenelor respective de
degradare.
d) Organizarea sistemelor de spaţii verzi-zone de agrement
Zona străzilor, în conformitate cu regimul juridic al drumurilor, va cuprinde şi spaţii
verzi, ca şi zonele de siguranţă şi de protecţie a drumului judeţean de pe teritoriul localităţii,
spaţii verzi care se vor îmbunătăţi, după realizarea şi modernizarea lor, permanent, din fonduri
prevăzute în bugetul local.
Pe lângă rolul de protecţie, aceste amenajări contribuie la îmbunătăţirea esteticii zonei şi
la creşterea stării de confort a populaţiei.
g) Măsuri pentru protejarea arilor naturale protejate ți patrimoniul natural
(conform aviz de mediu nr. SB 01 din 05.06.2015)
Se vor respecta masurile pentru protectia biodiversitatii, care sunt impuse prin
Avizul custodelui ariei naturale protejate (CJ Alba), cu nr. 05/03.04.2015, emis pentru
PATZIC Paltinis-Cindrel, doar pentru zona trupurilor 8, 9 si 10, dupa cum se prezinta:
- excluderea dezvoltării infrastructurii turistice în zona PATZIC Păltiniş - Cindrel care se
încadrează în limitele SCI şi SPA Frumoasa cu excepţia domeniului schiabil prevăzut în
PATZIC, condiţie necesară pentru a nu fi afectat statutul favorabil de conservare al
speciei Campanula Serata şi a habitatelor 4070*· Tufărişuri cu Pinus mugo şi
Rhododendron myrtifolium, 9410 Păduri acidofile de Picea Abies din regiunea montană
(Vaccino Piceetea) 6520 Fâneţe montane;
- proiectele specifice propuse în arealul PATZIC Păltiniş - Cindrel, vor fi supuse avizării
administratorului sitului ROSCI0085 Frumoasa;
- scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor prevăzute pentru practicarea schiului
şi a altor activităţi, precum şi a instalaţiilor de suport pe cablu aferente, se realizează prin
compensare cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate, potrivit legislaţiei silvice în
vigoare;
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zonele destinate reîmpăduririi se vor alege în interiorul sitului şi vor fi stabilite de comun
acord cu ocoalele silvice care administrează fondul forestier din zonă şi administraţia
sitului Frumoasa;
corelarea planului cu dezvoltările din zonele adiacente: Valea Sebeşului, Valea Sadului,
Gura Râului;
planul va ţine cont de avizele emise de administraţia sitului Natura 2000 pentru planurile
şi proiectele din arealul PATZIC;
conform avizului favorabil nr. 10676/20.03.2015, emis de Directia Silvică Sibiu,
custodele Rezervaţiei "Parcului Natural Dumbrava Sibiului", se impune:
neafectarea limitelor fondului forestier, rară a exista restricţii ulterioare implementării
PATZIC Cindrel- Păltiniş asupra Rezervaţiei "Parcul Natural Dumbrava Sibiului".

Se vor respecta masurile pentru protectia biodiversitatii, care sunt impuse prin
Avizul de mediu nr. SB01/05.06.2015 emis pentru PATZIC Paltinis-Cindrel, doar pentru
zona trupurilor 8, 9 si 10, dupa cum se prezinta:
- în conformitate cu Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional - Secţiunea III - Zone protejate, valorile de patrimoniu natural şi construit vor beneficia
de distanţe minime de protecţie, precum şi de reglementări corespunzătoare zonei cu privire la
felul investiţiilor, activităţi permise, obligativităţi, servituţi şi restricţii;
- pentru asigurarea măsurilor speciale de ocrotire şi conservare in situ a bunurilor patrimoniului
natural se instituie un regim diferenţiat de ocrotire, conservare şi utilizare, respectiv: rezervaţii
ştiinţifice, monumente ale naturii, rezervaţii naturale şi parcuri naturale, coroborate cu O.U.G. nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinul nr. 1964/2007 privind
instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România. Alături de aceste arii naturale
protejate vor fi ocrotite şi conservate în regim de protecţie cu rol de coridoare ecologice
următoarele arii naturale:
- perdelele forestiere;
- tufişurile naturale;
- vegetaţia malurilor şi a lucrărilor din lungul râurilor şi de pe malurile lacuri lor;
- zonele umede naturale;
- pajiştile naturale;
- vegetaţia de pe terenurile marginale ale culturilor agricole;
- vegetaţia din lungul căilor de comunicaţie rutieră şi feroviară.
- -se impune respectarea interdicţiilor privind ariile protejate în momentul realizării de noi
investiţii; conservarea ariilor protejate prin măsuri specifice;
- este obligatorie respectarea planurilor de management şi a regulamentelor pentru
administratorii ariilor naturale protejate, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice
care deţin sau care administrează terenuri şi alte bunuri şi/sau care desfăşoară activităţi în
perimetrul şi în vecinătatea ariilor naturale protejate;
- având în vedere obiectivele de conservare a habitatelor pentru care au fost desemnate
siturile de importanţă comunitară, orice plan şi/sau proiect care ar putea afecta în mod
semnificativ ariile, singur sau în combinaţie cu alte planuri ori proiecte, se supune unei
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evaluări adecvate şi/sau evaluării impactului asupra mediului a efectelor potenţiale asupra
ariei protejate;
- la proiectarea lucrărilor care pot modifica cadrul natural al unei arii naturale protejate este
obligatorie procedura de evaluare a impactului asupra acesteia, urmată de avansarea
soluţiilor tehnice de menţinere a zonelor de habitat natural, de conservare a funcţiilor
ecosistemelor şi de protecţie a speciilor sălbatice de floră şi faună, inclusiv a celor
migratoare, cu respectarea alternativei şi a condiţiilor impuse prin acordul de mediu,
automonitorizarea, precum şi monitorizarea de către structurile de administrare, până la
îndeplinirea acestora;
- se vor evita activităţi ce pot afecta semnificativ habitatele şi speciile pentru care sunt
desemnate ariile protejare se vor lua măsuri pentru a menţine sau a aduce speciile şi
habitatele într-o stare favorabilă de conservare, evitarea pierderilor ireversibile,
asigurarea protecţiei şi reducerea fragmentării;
- sunt interzise activităţile din perimetrele ariilor naturale protejate de interes comunitar
care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor, precum şi perturbări ale
speciilor pentru care au fost desemnate ariile, atunci când aceste activităţi au un efect
semnificativ, având în vedere obiectivele de protecţie şi conservare a specii lor şi
habitatelor;
- orice intervenţie realizată în interiorul sau în imediata vecinătate a ariilor protejate se va
realiza cu avizul administraţiilor acestora;
- se vor lua măsurile necesare ca exploatarea forestieră să se facă cu respectarea
principiilor dezvoltării durabile;
- se vor lua măsuri de protejare a pajiştilor şi fâneţelor naturale; nu se va arde vegetaţia;
- plantarea de arbuşti se va realiza cu evitarea introducerii în zonă a unor specii invazive;
- minimizarea impactului activităţilor de turism şi agrement asupra ariilor protejate;
- se impune elaborarea şi implementarea unor programe specifice pentru conştientizarea
publicului asupra necesităţii protejării şi conservării valorilor naturale; realizare de
campanii de informare şi de conştientizare a publicului referitoare la rolul şi importanţa
ariilor protejate ca elemente de patrimoniu;
- se impune implementarea de proiecte privind promovarea unor instrumente eficiente de
monitorizare asupra biodiversităţii;
- se vor interzice cu desăvârşire depozitări neconforme de deşeuri şi se impune colectarea
selectivă a acestora;
- realizarea unui parc cu centrale eoliene nu face obiectul planului, existenţa acestora în
zona de studiu fiind evaluată prin prisma unui eventual impact sinergie, însă o evaluare
completă a impactului generat de acestea asupra mediului va fi realizată prin
documentaţii separate, conform legislaţiei de mediu în vigoare;
Se vor respecta masurile pentru protectia biodiversitatii, care sunt impuse prin
Regulamentul ariilor naturale protejate si prin Planul de Mnagement Integrat, doar pentru
zona trupurilor 8, 9 si 10, pentru habitatele si pentru speciile identificate fiind prezente sau
potential prezente in zona Poplaca II.
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3.11. Reglementări urbanistice
Reglementările urbanistice pentru zona introdusă în intravilan, sau zone cu modificări,
vor fi elaborate prin Planuri Urbanistice Zonale sau de detaliu şi vor respecta prevederile din
Regulamentul local de Urbanism prezentat în Volumul II.
▪ Soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor
Se menţine actuala formă de organizare a comunei, impusă de formele de relief şi de
aşezarea tradiţională a satelor din Mărginime, satul Poplaca solicitând o dezvoltare a zonei de
agrement Platoș și Bătrâna cu servicii turistice specific montane.
▪ Modificarea intravilanului:
- mărirea intravilanului comunei, pe ansamblu, cu suprafaţa de: 95,03 ha, din care:
- mărirea intravilanului satului Poplaca cu suprafața de: 62,59 ha;
- mărirea intravilanului în trupuri izolate cu suprafața de: 32,44 ha;
Modificările de intravilan se datorează măririi zonei de locuit și zonei industriale spre
nordul localității, Poplaca I; mărirea zonei de servicii turistice, agrement Platoș și sporturi de
iarnă Arena Platoș din Poplaca II.
▪ Organizarea căilor de comunicaţie
Se menţin actualele trasee ale DJ 106R, D, A şi ale reţelei stradale, cu propunerea de
modernizare a lor.
▪
▪

▪
▪

▪

Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale rezultate
Se menţin zonele funcţionale menţionate la pct. 3.7.2., şi destinaţia terenurilor.
Zonele protejate cu valoare istorică şi limitele acestora
Zonele protejate cu valoare istorică şi arheologică din zonele centrale şi trupurile
3,5 sunt descrise în studiile de specialitate: Studiu de delimitare zone protejate
Zonele protejate sanitar
Trup 3: rezervor de apă, – 100 m;
Protejarea unor zone din extravilan
Natura 2000/Arii naturale protejate
- Conform HG 1284/24.10.2007 – hotărâre privind declararea ariilor de
protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000 în România, în anexa 1 – lista ariilor de protecţie specială
avifaunistică la poziţia 43.ROSPA0043 Frumoasa apare comuna Poplaca cu
suprafaţa de ˃ 99%;
- Conform ordinului nr. 776/06.05.2007 privind declararea siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrată a reţelei ecologice europene Natura
2000, anexa nr. 1, poziţia 85. ROSCI0085 Frumoasa apare comuna Poplaca,
15%.
- Teritoriul administrativ al comunei Poplaca se suprapune peste perimetrele
siturilor Natura 2000 ROSCI0085, ROSPA0043 Frumoasa
- Parcul Natural Dumbrava, 8,06 ha, este situat tangențial în estul UAT
Poplaca.
- Impactul pozitiv/negativ al aplicării PATZIC Păltiniș-Cindrel în UAT
Poplaca II.
Interdicţii temporare de construire: pentru zonele care prezintă riscuri
naturale (inundaţii) : conform aviz SGA Sibiu.

Page 47 of 159

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

noiembrie 2019

Luarea de măsuri, conform studiului de ape mari, respectiv: Interdicţie totală de
construire, în zonele ce pot fi afectate de inundaţii unde cerinţele actuale de asigurare cu 5%,
până la data eliminării producerii lor.
▪ Interdicţii definitive de construire - nu este cazul
3.12. Obiective de utilitate publică
3.12.1. Lista obiectivelor de utilitate publică
Obiective
Bunurile imobile ce aparţin domeniului public, existente în prezent în comuna Poplaca,
au fost inventariate şi certificate prin H.C. L. nr.14/2001:
1. Primărie, curte, Poplaca,
2. Şcoală cl. I-VIII, curte,
3. Şcoală, cl. I-IV curte, grădiniţa,
4. Şcoala cl. I-IV, curte,
5. Cămin cultural,
6. Podeţe de lemn şi fier, intravilan
7. Poduri din beton; Poplaca
8. Fântâni, adăpători Poplaca,
9. Drumuri comunale, străzi, Poplaca,
10. Sediu birouri
În afara acestor construcţii din patrimoniul public, deservirea generală a comunităţii din
Poplaca se face cu infrastructura specifică aflată în proprietate privată. Obiective de utilitate
publică în curs, sau propuse a se realiza se vor amplasa, în teren proprietate publică.
3.12.2. Identificarea regimului juridic al terenurilor din intravilan
(conf. L. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia)
a. Proprietate publică: conf. plan
b. Proprietate privată: conf. plan

a.
b.
c.
d.

3.12.3. Determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea
realizării noilor obiective de utilitate publică.
terenuri ce se inteţionează a fi trecute în domeniul public: - nu este cazul
terenuri ce se inteţionează a fi trecute în domeniul privat: - nu este cazul
terenuri aflate în domeniul public destinate cedării administraţiei, concesionării sau
închirierii: - nu este cazul
terenuri aflate în domeniul privat destinate schimbului: nu este cazul.

3.12.4. Tabel cu obiective de utilitate publică prevăzute în PUG.
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OBIECTIVELE DE UTILITATE PUBLICĂ PROPUSE A SE REALIZA
ÎN PERIOADA 2017-2027
cu amplasamentul pe terenuri proprietate publică
nr.
suprafaţa
denumirea lucrării
categoria de interes
crt.
teren
1. ÎNDIGUIRE CURSURI DE APĂ
INTERES LOCAL
2. REŢEA CANALIZARE
INTERES LOCAL
3. MODERNIZARE SISTEM STRADAL
INTERES LOCAL
4. ACCESE ŞI UTILITĂŢI ZONE EXTINDERI
INTERES LOCAL
ZONA AGREMENT ARENA PLATOŞ,
INTERES
5.
GĂUJOARA
JUDETEAN
6. SEDIU PRIMĂRIE, RECONSTRUIRE
INTERES LOCAL
7. CĂMIN CUTURAL, RECONSTRUIRE
INTERES LOCAL
8. AMENAJARE TEREN FOTBAL
INTERES LOCAL
INTERES
9. AMENAJARE TRASEE CICLOTURISM
JUDETEAN

P.U.G.
CAP. 4 – CONCLUZII, MĂSURI ÎN CONTINUARE
4.1.Analiză privind poziționarea comunei la nivel județean și național, concluzii
Teritoriul României este organizat în unități administrativ – teritoriale: județul, orașul și
comuna, conform Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României
republicată cu modificările și completările ulterioare.
Conform definiției din art. 5. comuna este unitatea administrativ – teritorială care
cuprinde populația rurală unită prin comunitate de interese și tradiții, fiind alcătuită din unu sau
mai multe sate, în funcție de condițiile economice, social - culturale, geografice și demografice.
Prin organizarea comunei se asigură dezvoltarea economică, social culturală și gospodărească a
localităților rurale.
Județul Sibiu cu reședința în municipiul Sibiu cuprinde (conform Anexa 2 Strategia de
dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2012-2020): 2 municipii, 9 orașe, 53 de comune.
Ierarhizarea funcțională a localităților urbane și rurale, potrivit prevederilor Legii nr.
351/2001 este următoarea: ... e) rangul IV – sate reședințe de comune; f) rangul V – sate
componente ale comunelor și sate aparținând municipiilor și orașelor.
Comuna Poplaca face parte din județul Sibiu și este formată din:
- sat reședință de comună, rangul IV: Poplaca,
- sat component ale comunei, rangul V: - nu este
Conf. tabel 2. RPL – 2011
Județul Sibiu:
nr. populației: 375.992
nr. gospodării: 137.503
nr. mediu de persoane / o gospodărie: 2,71
nr. clădiri:
93.092
Comunele (53) Județului Sibiu:
nr. populației: 130.070
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nr. gospodării: 43.000
nr. mediu de persoane / o gospodărie: 3,02
nr. clădiri:
51.611
Comuna Poplaca, Ponderea: în cadrul comunelor Județului Sibiu; în cadrul județului
Sibiu:
nr. populației:
1802
1,385 %, 0,479 %
nr. gospodării:
600
1,395 % 0,821 %
nr. mediu de persoane / o gospodărie: 2,92
3,02
2,71
nr. clădiri:
711
1,377 %
0,763 %
spor natural:
-1,1
spor migrator:
16,5
Comuna Poplaca - instituții publice, activitați economice:
număr instituții publice: 5
număr societăți ce dețin bunuri în Poplaca : 23 cu 152 angajați
obiect de activitate:
industria confecții metalice, materiale de construcție, servicii,
comerț cu amănuntul, en gros, agricultură și creșterea animalelor,
transporturi, comerț turism, prelucrarea materialului lemnos, etc.
Conform Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, potențialul socioeconomic de dezvoltare din 2861 de comune, Comuna Poplaca ocupă locul 692 la nivel național
și locul 26 la nivel județean.
La nivel național comuna Poplaca ca parte integrantă din judeţul Sibiu se bucură de o
prezență remarcabilă, pe măsura faimei și puterii economice a unui județ aflat în provincia
istorică Transilvania și în centrul țării, în imediata vecinătate a municipiului Sibiu, a zonei
„Mărginimea Sibiului” cu ample posibilități de legătură cu localitățile situate în bazinele
hidrografice ale Secașului Mare, Mureșului, Cibinului, Oltului și marile culoare de transport ale
României care o străbat: circulație rutieră A1, E 81, (culoar IV European), DN1, DN 7 și
magistrale feroviare 200, 300 spre vest, nord și sud.
La data elaborării prezentului PUG, comuna Poplaca, ca parte integrantă din judeţul
Sibiu administrează o suprafaţă totală de 3289 ha. Din punct de vedere urbanistic, social şi
economic, comuna a evoluat în ritm lent (locul 25) în comparaţie cu alte comune ale judeţului,
datorită atragerii populației și a activităților economice de factorul polarizator Sibiu.
a. Amenajarea şi dezvoltarea comunei:
▪
dezvoltare urbanistică şi funcţională stabilă, conform cerinţelor populaţiei;
▪
relaţii stabile în teritoriul judeţului Sibiu, susţinute de o infrastructură ce
necesită îmbunătăţiri faţă de cerinţele populaţiei (populație urbanizată), dar
mai ales cu necesitățile zonelor industriale, est și vest (în dezvoltare) ;
▪
o dezvoltare economică în ramuri specifice activităţilor economice
industriale și de servicii, complementare zonei industriale vest a municipiului
Sibiu, pastorale agrozootehnice, turism şi de servicii (Poplaca I, II);
▪
dotare de interes general (fond construit, utilaje, echipamente, personal),
asigurând derularea funcţiunilor de cult, cultură, învăţământ, sport şi
petrecere a timpului liber la un nivel mediu, pe ansamblul mediului rural;
b. Şansele de menținere și relansare economico-socială în corelare cu programul
propriu de dezvoltare:
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Puncte tari:
▪ administraţie proprie competentă care dispune de resurse umane şi
compartimentele specializate necesare funcţionării sale în condiţii bune;
▪ cadru natural favorabil, mediu practic nepoluat şi insuficient pus în valoare
pentru activităţile turistice complementare în Poplaca, II, față de vecinul
pârtia Păltiniș;
▪ gospodării închegate, cele mai multe de tip individual de tip săsesc (casă plus
anexe gospodăreşti cu inventar agricol, în scădere), parcelări de tip urban cu
un nivel calitativ bun, pentru afluxul populației cu putere financiară mare a
unei categorii de locuitori;
▪ populaţie în creștere, (spor natural – 1,1; spor migrator 16,5), cu densitate
mai mare decât media judeţului;
▪ infrastructura rurală de bază, existentă şi în curs de evoluție spre cea urbană,
dezvoltată;
Puncte slabe:
▪ insuficiența resurselor financiare la volumul de dezvoltare și de conservare a
specificului urbanistic al localității;
c. Categorii principale de intervenţie care să susţină materializarea programului de
dezvoltare;
d. Priorităţi de intervenţie, în funcţie de necesităţi şi opţiunile populaţiei.

4.1. Concluzii – măsuri
La data elaborării prezentului PUG, comuna Poplaca, ca parte integrantă din judeţul
Sibiu administrează o suprafaţă totală de 3289 ha. Deși asigură o legături bună prin drumurile de
tranzit, DJ 106 D, R, A între localităţile Mărginimii și Păltiniş, din punct de vedere urbanistic,
social şi economic, comuna a evoluat în ritm lent în comparaţie cu alte comune ale judeţului, în
special datorită amplasării marginale faţă de Municipiului Sibiu şi de drumului naţional DN1.
e. Amenajarea şi dezvoltarea comunei:
▪
dezvoltare urbanistică şi funcţională lentă;
▪
relaţii stabile în teritoriul judeţului Sibiu, susţinute de o infrastructură ce
necesită îmbunătăţiri faţă de cerinţele populaţiei;
▪
o dezvoltare economică redusă în ramuri specifice activităţilor economice,
pastorale agrozootehnice, turism şi de servicii;
▪
dotare de interes general (fond construit, utilaje, echipamente, personal),
asigurând derularea funcţiunilor de cult, cultură, învăţământ, sport şi
petrecere a timpului liber la un nivel mediu, pe ansamblul mediului rural;
f. Şansele de relansare sconomico-socială în corelare cu programul propriu de
dezvoltare:
Puncte tari:
▪ administraţie proprie competentă care dispune de resurse umane şi
compartimentele specializate necesare funcţionării sale în condiţii bune;
▪ cadru natural favorabil, mediu practic nepoluat şi insuficient pus în valoare
pentru activităţile turistice.
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▪

gospodării închegate, cele mai multe de tip individual (casă plus anexe
gospodăreşti cu inventar pastoral, în scădere), cu un nivel calitativ bun, cu
putere financiară redusă a unei categorii de locuitori;
Puncte slabe:
▪ locuri de muncă în scădere față de cele oferite de Sibiu;
▪ infrastructura rurală de bază, existentă şi în curs de constituire mediu
dezvoltată;
g. Categorii principale de intervenţie care să susţină materializarea programului de
dezvoltare;
h. Priorităţi de intervenţie, în funcţie de necesităţi şi opţiunile populaţiei.
4.2. Măsuri în continuare
Prevederile PUG şi RLU, odată aprobate, se vor constitui în instrumente operative şi de
coordonare a întregii vieţi economico-sociale din comună.
Măsurile propuse vor îmbunătăţii situaţia existentă contribuind la eliminarea unor
disfuncţionalităţi.
Circulaţia în interiorul comunei se va îmbunătăţi ca urmare a aplicării măsurilor de
realizare a căilor de comunicaţie (modernizare străzi).
Infrastructura rurală de bază se va alinia la normele europene stimulând dezvoltarea
economică şi socială a comunei.
LISTA MĂSURILOR ÎN CONTINUARE
Nr.
crt.

1.

2.

Măsura

Obiectiv

Realizarea îndiguirilor;
Realizarea
infrastructurii de acces
şi circulaţie în zona
Platoș, conform PUZ
Arena Platoș și zona
Bătrâna conf PATZIC
Păltiniș-Cindrel.

Dezv. activităţii
turistice;
Atragerea
investitorilor;

Crearea condiţiilor de
realizare a obiectivelor
de utilitate publică
prevăzute în listă.

Constituirea
bazei tehnice de
deservire
generale ale
vieţii economice
sociale.

Termen

Acţiuni planificate

20172027

1. Realizarea doc. de urbanism conf. PUG;
2. Identificarea surselor de finanţare;
3. Proiectarea şi execuţia obiectivului;
4. acordarea de facilităţi fiscale
investitorilor privaţi;

2027

1. stabilirea amplasamentului;
2. realizarea studiilor de fezabilitate pentru
stabilirea scenariului tehnic şi evaluarea
investiţiei;
3.identificarea surselor de finanţare
(programe europene, programe
guvernamentale, altele);
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Nr.
crt.

3.

4..

5.

Măsura

Obiectiv

Continuarea
demersurilor pentru
derularea proiectului de
amenajare a străzilor.

Elaborarea
documentaţiilor de
urbanism prevăzute în
PUG pentru zone cu
investiții publice din
intravilan
Elaborarea
documentaţiilor pentru
investiţiile propuse, de
proiectare, fazele S.F.,
P.A.C., elaborarea P.T.,
D.D.E., D.E.

noiembrie 2019

Termen

Acţiuni planificate

Îmbunătăţirea
infrastructurii de
circulaţie
interioară;
Protecţia
mediului
înconjurător;
Siguranţa
circulaţiei pe
drumurile
publice.

2020

Identificarea surselor de finanţare şi
depunerea cererilor de finanţare, conform
ghidurilor specifice;
Instrumentarea execuţiei proiectelor,
autorizării şi execuţiei lucrărilor conform
cerinţelor programului de finanţare
identificat;

PUZ
Viabilizarea
amplasamentelor în vederea
construirii

20172027

Contractarea elaborării documentaţiei
PUZ;
Avizarea şi aprobarea documentaţiei;

obţinerea
avizelor şi A.C.,
Viabilizarea
amplasamentelor în vederea
construirii

20172027

Identificarea surselor de finanţare;
Contractarea elaborării documentaţilor;
Avizarea şi aprobarea documentaţiilor;

2.2. Relația PUG cu alte programe și planuri relevante
PUG-ul crează cadrul pentru activități și proiecte noi, integrează prevederi
punctuale referitoare la comuna Poplaca 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 de Amenajare a Teritoriului Județean Sibiu,corelat cu noua Strategie de
dezvoltare a județului Sibiu pentru perioada 2010-2013 și direcțiile de dezvoltare
a județului Sibiu pentru perioada 2014-2020, aprobată prin HCJ nr. /2010;
- Strategia de dezvoltare a județului Sibiu;
- Strategia de dezvoltare a comunei Poplaca;
- PUZ „ Arena Platoș” și
- PATZIC Păltiniș-Cindrel.
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
- Masterplan pentru domeniul turismului în Sibiu (2010);
- Planul Local de Acțiune pentru Mediu al județului Sibiu (vers. 2, 2014);
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Strategia județului Sibiu de reducere a emisiilor de CO2, pentru perioada 20162023;
Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Sibiu (2011).
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 Olt (perioada 20162021).
Planul de management al riscului la inundații al Administrației Bazinale de Apă
Olt, aferent județului Sibiu.
P/P la nivel national
Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizonturi 20132020-2030 (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 20102020 (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.
Prevederile legislației privind monumentele istorice reprezentative pentru
patrimoniul cultural local.
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Principalele obiective urmărite în cadrul PUG Poplaca 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 canalizare.
Îmbunătățirea infrastructurii de circulație; modernizare sistem stradal și
amenajare trasee cicloturism. Realizarea infrastructurii de acces şi circulaţie în
zona Platoș, conform PUZ Arena Platoș și zona Bătrâna cf PATZIC PăltinișCindrel.
Valorificarea potențialului natural și economic al localității.
Dezvoltarea activității turistice și atragerea investitorilor – Zona de agrement
Arena Platoș
Evidențierea imobilelor valoroase, conservarea și punerea lor în valoare.

În cadrul analizei de corelare a obiectivelor PUG Poplaca 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 Poplaca
(inclusiv obiective de utilitate publică
promovate)
O1

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 canalizare.
Îmbunătățirea infrastructurii de
circulație; modernizare sistem
stradal și amenajare trasee
cicloturism. Realizarea
infrastructurii de acces şi circulaţie
în zona Platoș, conform PUZ Arena
Platoș și zona Bătrâna cf PATZIC
Păltiniș-Cindrel.
Valorificarea potențialului natural
și economic al localității.
Dezvoltarea activității turistice și
atragerea investitorilor – Zona de
agrement Arena Platoș
Evidențierea imobilelor valoroase,
conservarea și punerea lor în
valoare.

O2

O3
O4

O5

O6

*

PATJ
Sibiu

Strategia
de
dezoltare a
jud. Sibiu

PLAM
Sibiu

Sistemul de
management
integrat al
deseurilor jud.
Sibiu

Planul
national de
actiune
privind
schimbarile
climatice

Plan de
manage-ment
BH Olt / Plan
Manag.
Riscului la
Inundații

Strategia și
Politica
Nationala în
domeniul
Gospodariri
i Apelor

Strategia
nationala și
Planul de
actine pt.
conservarea
biodiversitatii

Strategia de
dezvoltare
locală a
comunei
Poplaca

+

+

+

0

+

0

0

0*

+

+

+

+

0

+

+

+

0*

+

+

+

+

0

+

+

+

0*

+

+

+

+

0

+

0

0

0*

+

+

+

+

0

+

0

0

0*

+

+

+

0

0

0

0

0

0*

+

conform concluziilor Memoriului elaborat cf. Ord. 19/2010.
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2.3. Prezentarea opțiunilor relevante identificate; alternative
față de cele conținute în PUG, inclusiv alternativa „zero”
Alternativele se referă la:
Aspect

Intrebări

Necesitatea
implementarii
planului

Se poate satisface cererea
fără impementarea
planului – alternativa „0”?

NU.
Necesitatea de dezvoltare a comunei și reglementarea
intravilanului nu poate fi realizată fără trasarea
direcțiilor prin implementarea PUG.

Se poate atenua impactul
propunerilor PUG de
extindere a trupurilor de
intravilan și a rețelelor de
infrastructură?
Planul se poate realiza în
alt mod, sau se pot folosi
alte variante de
implementare?
Se pot alege alte terenuri
pentru trupurile de
intravilan propuse?

DA.
Se pot aplica măsuri de minimizare sau prevenire la
faza de implementare și autorizare a lucrărilor noi
propuse (faza DTAC).

Modalități/
procese/ date
tehnice
Amplasare

Termene de
implementare

Pentru implementarea
măsurilor din PUG se
poate aloca un alt interval
de timp?

Răspunsuri posibile pentru alegerea unor
alternative ale PUG

Pot aparea variante de implementare legate de teritoriul
propus pentru intravilan și funcțiuni în interiorul
localităților, sau proiecte noi, însă acestea au fost
stabilite în urma cerințelor de dezvoltarea localității (de
ex. Strategia de dezvoltare locală), ca urmare a
opțiunilor populației și în urma aprobării unor planuri
urbanistice cum sunt: PUZ Arena Platoș și PATZIC
Păltiniș-Cindrel.
Funcțiunile propuse în PUG sunt compatibile între ele.
Termenele de implementare sunt stipulate în cerința
legislativă, PUG-ul fiind valabil 10 ani.
În general, termenele de implementare nu afectează
impactul potențial asupra mediului. Excepție fac
situațiile în care se implementează proiecte în zonele
suprapuse peste arii naturale protejate, în perioadele de
reproducere a unor specii de interes conservativ.

Trebuie semnalat că propunerile finale ale PUG pentru comuna Poplaca au luat în
considerare necesitățile și opțiunile populației, precum și propunerile Strategiei de dezvoltare
locală. De asemenea, s-au luat în considerare planurile urbanistice aprobate.
Având în vedere necesitatea elaborării PUG la expirarea valabilitatii celui vechi nu s-a
pus problema alternativei ‘’0’’. Aceasta alternativă a fost luată în considerare doar în cadrul
Raportului de Mediu pentru evaluarea comparativă a efectelor implementării PUG.
În urma consultărilor avute pe parcursul elaborării PUG la care au participat
proiectanții, consultanții și publicul interesat decizile finale au vizat necesitățile și opțiunile
populației.
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Necesităţile şi opţiunile populaţiei se referă la modernizarea infrastructurilor
specifice în domeniile: circulaţie, cultural, învăţământ, sănătate, social, sport, turism,
agrement.
Populaţia comunei aşteaptă din partea administraţiei publice locale, în afară de
proiecte de investiţii în domeniile menţionate mai sus, şi derularea unor proiecte sociale care
să contribuie la îmbunătăţirea vieţii economico - sociale sub toate aspectele:
- educarea populaţiei, de orice vârstă, în spiritul grijii faţă de mediul înconjurător,
mai ales în ceea ce priveşte colectarea selectivă a deşeurilor;
- educarea tineretului, prin acţiuni organizate la nivelul administraţiei locale în
spiritul valorilor reale ale poporului român;
- educarea cuplurilor nou intrate în viaţa de familie;
- creşterea nivelului de preocupare a administraţiei faţă de persoanele în vârstă şi
faţă persoanele cu dizabilităţi.
Opţiuni ale populaţiei referitoare la programele de investiţie:
- promovarea brandului Mărginimea Sibiului, alături de „Drumul Regelui”Transalpina, DJ 106 R, DJ 106 D, DJ 106 E, fiind variante de acces în zonă
dinspre Sibiu cu trecere prin Poplaca, Orlat Săliște;
- dezvoltarea zonele Platoș și Vf. Bătrâna-Păltiniș, crearea de puncte turistice de
informare, a locurilor de popas în zone reprezentative arhitecturale, istorice sau
naturale ale satului, D106 R, DJ 106 D, DJ 106 E, DJ 106 A, fiind variante de
acces în zonă dinspre Sibiu cu trecere prin Poplaca și Gura Râului;
- reabilitare sediu Primărie Cămin Cultural;
- construirea unei săli de sport, centru comercial;
- amenajarea locului de desfăşurare a sărbătorilor câmpeneşti tradiţionale.
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3. ASPECTE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI
3.1. Starea factorilor de mediu
3.1.1. Factorul de mediu ”Apă”
Apa de suprafață
Hidrografia comunei Poplaca este reprezentată de pr. Valea Poplăcii şi afluenții săi
pârâurile: Trestia, Locei, Lici, Racoviței. Pr. Poplaca izvoreşte din cătunul Trăinei și se
varsă în râul Cibin la sud de satul Cristian.
- Pr. Valea Polăcii – pârâu necadastrat, izvorăște de pe teritoriul administrativ al
com. Poplaca la o altitudine de 905 mdMN și ajunge în zona confluenței cu pr.
Valea Lupului la 440 m. Înregistrează o pantă medie locală de 24%0, lungimea
de la izvor șa confluență este de 6,8 km și drenează o suprafață de 5,4 kmp.
- Pr. Valea Trestiei – pârâu necadastrat, afluent de dreapta a pr. Valea Poplăcii,
izvorăște din partea de sud a loc. Poplaca de la altitudinea de 648 mdMN (Dealul
Dumbrăvița). Înregistrează o pantă medie de 16 %0, are o suprafață de 3,8 kmp și
o lungime a cursului de apă de 3,1 km.
Pârâurile Dăneasa și Păltiniș străbat teritoriul Poplaca II și se varsă în râul Cibin în
Cheile Cibinului.
Lucrări de apărare împotriva inundațiilor
Pe văile din teritoriul com. Poplaca nu au fost executate lucrări de investiții de
regularizare sau îndiguire promovate de Apele Române.
În intravilanul loc. Poplaca au fost executate ziduri de sprijin și consolidări de mal de
către comunitatea locală.
În intravilanul localităților s-au înregistrat inundări locale, care au afectat terenuri
agricole fără a se înregistra pagube majore.
Din Rapoartele de Sinteză înregistrate la CJ pentru Situații de Urgență – Sibiu, rezultă
că în ultimii ani nu s-au înregistrat calamități manual produse de revărsări ale cursurilor de
apă. În ultimii 5 ani nu s-au înregistrat pagube produse de inundații sau revărsări de cursuri
de apă pe teritoriul com. Poplaca.
Zonele inundabile
Pentru determinarea zonei inundabile s-a întocmit Studiul de inundabilitate și studio
hidrologic. Astfel s-a trasat zona cu risc la inundații realizată pentru un debit cu asigurarea de
5% și 1% pentru zona luată în studiu.
Trasarea zonei de risc la inundaţii se realizează pentru un debit cu asigurare de 5%.
Debitul maxim de asigurare de 5% pe Valea Poplăcii este de 14,7 mc/s iar pe Valea Trestiei
este de 10,4 mc/s.
Pe pârâul Valea Poplăcii, în partea de sud a localităţii, se prezintă o zonă inundabilă
pe ambele maluri pentru un debit cu asigurare de 5%, aici fiind prezente case pe ambele
maluri. De asemenea, cursul pârâului face o cotitură sub un unghi de cca 90 grade existând
posibilitatea ca la debite mai mari apa să înainteze pe stradă.
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Zona cu risc de inundații la asigurarea de 1% se întinde atât în intravilanul existent
din vatra localității, cât și terenurile agricole riverane localității.
Pentru zona de intravilan, pârâul Valea Trestiei nu prezintă zone inundabile.
Calitatea apei de suprafață
Nu deținem date privind starea de calitate a cursurilor de suprafață care străbat comuna
și nu sunt cunoscute surse semnificative care au potential de a deteriora calitatea apei.
Apa subterană
Din punct de vedere hidrogeologic, în zona de luncă a pârâului Poplaca şi a afluenţilor
săi, apa freactică se întâlneşte la adâncimea de -7/-8 m şi are un debit strâns legat de nivelul
şi debitul reţelei hidrografice de suprafaţă.
În zona montană, apa freatică este în cantităţi mici, deşi nivelul precipitaţiilor este mai
ridicat, datorită grosimii mici a depozitelor acoperitoare şi a pantei mari a versanţilor, ce
împiedică acumularea.
Comuna Poplaca se suprapune peste corpul de apă subterană ROOT05 Depresiunea
Sibiu, cu o suprafaţă de 187 kmp, are un grad de protecţie mediu, este de tip poros permeabil,
fiind localizat în depozitele aluvionare de vârstă cuaternară din lunca şi terasa râului Cibin şi
a afluenţilor acestuia. Aceste depozite aluvionare sunt alcătuite, în principal, din pietrişuri şi
bolovănişuri în masă de nisip, de diferite granulaţii, care local devine argilos sau prăfos.
Subordonat apar intercalaţii lenticulare de argile sau argile nisipoase. Apele acestui corp sunt
de tipul bicarbonato-sulfato-calcico-magneziene sau sodice, datorită fondului natural existent.
Calitatea apei subterane
Conform Raportul anual privind Starea Mediului în judetul Sibiu, în anul 2017 au fost
monitorizate de pe acest corp de apă subterană un număr de 6 foraje hidrogeologice de
observaţie din reţea și s-au înregistrat depăşiri ale valorilor de prag pentru cloruri la forajul
Cristian F1 (288,2 mg/l). Conform Raportului, având în vedere faptul că nu se cunoaște vreo
sursă de poluare semnificativă în zonă, corpul de apă ROOT05 se află în stare chimică
bună.
Situația rețelelor hidroedilitate în comună
Situația existentă
Sistemul de alimentare cu apă cuprinde:
a. Conducta de aductiune apa cu preluarea
apei din conducta de apa bruta a mun. Sibiu.
Alimentarea cu apa a localitatii Poplaca (trup I)
este asigurata din conducta de apa bruta
PREMO 1000 mm ce alimenteaza statia de
tratare a mun. Sibiu. Conducta de aductiune
din PEHD Dn 200 x 18,2 mm, PN 10, L = 1390
transporta apele pana la statia de pompare apa.
Conducta de refulare din statia de pompare din
PEHD Dn 180 x 20,1 mm, PN 20, L = 1970 m
conduce apele la rezervorul de acumulare.
b. Statie de pompare echipata cu 2 pompe tip
WILO si rezervor tampon cu V = 7 mc.

Situația propusă prin PUG
Sistemul de alimentare cu apă – propuneri:
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de
alimentare cu apa a localitatii Poplaca (Trup 1)
avem urmatoarea situatie:
-Prin programul POS Mediu II se propune realizarea
unei aductiuni de apa Sibiu-Saliste-Tilisca ce va
deservi mai multe localitati.
-Se propune dezafectarea conductei de aductiune ce
preia apa din conducta de apa bruta PREMO 1000
mm a mun. Sibiu si alimentarea cu apa a loc.
Poplaca din conducta de aductiune Sibiu-Saliste, al
carei traseu strabate zona de nord a localitatii. Se va
realiza un cuplaj intre conducta de aductiune si
statia de pompare existenta. De la statia de pompare
existenta toate obiectele sistemului de alimentare cu
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Situația existentă
c. Conducta de refulare din PEHD 180 x 20,1
PN 20, L = 2970 m de la statia de pompare la
rezervor.
d. Rezervor V = 300 mc si statie de tratare
Rezervorul este amplasat in partea de est a
localitatii la circa 500 m de zona locuita. Este
executat din beton armat cu dimensiunile 9,0 x
9,0 x 4,5 m prevazut cu o camera structurata pe
3 nivele cuprinzand urmatoarele:
- camera vanelor
- camera de manevra a vanelor si pompa
hidrofor pentru apa necesra clorinarii si
instalatiei de filtre.
- camera de clorinare si camera de depozitare a
buteliilor cu clor.
Statia de tratare de tip monobloc cuprinde o
instalatia de filtrare care are scopul de
indepartare a tuturor suspensiilor si a resturilor
organice din apa. Dupa filtrare apa este trecuta
printr-o instalatie de ultrafiltrare prin care se
face o separare fizica.
e. Retea de distributie apa
-conducta principala de distributie rezervorlocalitate din PEID 180 x 10,2 PN6 cu L = 720
m
- retele distributie din PEID PN 6 si PN 10 (2
zone de presiune) cu Ltot = 10350 m
Sistemul de alimentare cu apa zonei Poplaca II
(Trup 2 – Zonele Platos, Platos extindere si
Valari) cuprinde un sistem de alimentare cu apa
de la o sursa locala. Sistemul de alimentare
existent deserveste cateva proprietati din zona
turistica respectiva. Atat gospodaria de apa
existenta, cat si retelele existente sunt
neconforme, subdimensionate si nu pot asigura
in conditii optime necesarul de apa pentru zona
turistica in continua expansiune.

Rețeaua de canalizare:
a. Retea canalizare menajera cu scurgere
gravitationala (in trup 1)
Reteaua de canalizare menajera nu este inca
functionala. Apele uzate menajere sunt preluate
prin tuburi PVC KGM cu diametrele 250 mm,
300 mm si 400 mm in lungime totala L = 7585
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Situația propusă prin PUG
apa se vor pastra.
-Alimentarea cu apa a zonelor de extindere a
intravilanului trup I se va face prin cuplarea noilor
conducte la cele existente pe terenurile invecinate.
-Reteaua de distributie propusa pe zonele de
extindere a intravilanului are lungimea totala L =
5.800 m si un grad de acoperire al tramei de strazi
de aprox. 100%. Materialul din care sunt realizate
conductele este PEHD, SDR 17, PN10, iar
diametrele variaza intre 63 - 110 mm. Reteaua de
distributie va fi echipata cu vane de aerisire si golire
precum si cu hidranti stradali pentru stingerea
incendiilor.
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de
alimentare cu apa a zonei Poplaca II (Trup 2 –
Platos, extindere Platos si Valari) avem urmatoarea
situatie:
-In baza unui proiect tehnic comandat de Comuna
Poplaca (cu Nr. 19225/2019) se propune infiintarea
unei retele de alimentare cu apa dimensionata
corespunzator, care sa satisfaca atat nevoile
menajere, cat si cele pentru securitate la incendiu.
Astfel in apropierea sursei de apa existente,
identificata in apropierea zonei Platos se va realiza
un rezervor de apa potabila suprateran cu o
capacitate de 200 mc, in vederea asigurarii rezervei
de apa pentru incendiu, a rezervei de zi si de
compensare si rezerva necesara in caz de avarie la
sursa de apa. Deasemena se va realiza un sistem de
tratare apa bruta cu statie de tratare cu hipoclorit de
sodiu
-Reteaua de distributie propusa pentru zona Poplaca
II va avea o lungime totala de 4.240 ml. Conductele
vor fi realizate din PEHD, SDR 17, PN10, iar
diametrele variaza intre 63 si 110mm. Reteaua de
distributie va fi echipata cu vane de aerisire si
golire, preocum si cu hidranti stradali pentru
stingerea incendiilor.
Pentru viitor este gandit un alt rezervor de apa, ce
urmeaza a fi situat intre partiile Platos si Schitul
Paltinis pe un teren ce apartine domeniuleui public
al comunei Poplaca. Alimentarea cu apa a acestui
rezervor de apa ce va deservi zona Platos, se va
face din alimentarea cu apa ce va deservi intreaga
statiune turistica Paltinis.
Rețeaua de canalizare – propuneri:
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de
canalizare menajera a localitatii Poplaca (Trup 1)
avem urmatoarea situatie:
Prin programul POS Mediu II se propune realizarea
colectorului de canalizare (conducte refulare) intre
localitatea Poplaca si mun. Sibiu. Acesta urmeaza a
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Situația existentă
m. Pe reteaua de canalizare menajera cu
scurgere gravitationala sunt executate 180 de
camine de vizitare.
b. Statii de pompare ape uzate menajere
Sunt montate 7 statii de pompare si 8 camine
de vane in intravilan si 2 statii de pompare in
extravilan. Statiile de pompare sunt echipate cu
cate 2 pompe cele in intravilan si 3 pompe cele
in extravilan.
Lungimea conductelor de refulare este de 1735
m si sunt din tuburi din polietilena cu
diametrele Dn 125 mm si Dn 160 mm.
Nu este inca executat colectorul de canalizare
intre localitatea Poplaca si mun. Sibiu, prevazut
a fi din tuburi PAFSIN Dn 400mm.
In ceea ce priveste canalizarea apelor uzate a
zonei Poplaca II (Trup 2 – Zonele Platos,
Platos extindere si Valari) nu exista un sistem
centralizat de colectare a apelor menajere.

-
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Situația propusă prin PUG
fi pozat in lungul drumului judetean.
In zonele de extindere a intravilanului trup 1 se vor
realiza noi retele de canalizare ape uzate menajere.
Apele uzate care satisfac cerintele NTPA 002/2002
pentru evacuarea in retelele de canalizare, vor fi
colectate si apoi dirijate printr-o retea de canalizare
din tuburi PVC KG Dn 250 dezvoltata pe trama
stradala si care va evacua apele uzate menajere
(gravitational sau prin pompare in functie de
configuratia terenului) in reteaua existenta de
canalizare. Lungimea totala a canalizarii din zonele
de extindere este de L = 5.570ml.
Reteaua de canalizare ape uzate menajere se va
monta ingropat, cu pante care sa asigure viteza
minima de autocuratire de 0,7 m/s.
La schimbari de directie, de pante si la intersectii se
vor executa camine de vizitare corespunzatoare.
In ceea ce priveste dezvoltarea sistemului de
canalizare menajera a zonei Poplaca II (Trup 2 –
Platos, extindere Platos si Valari) avem urmatoarea
situatie:
-In baza unui proiect tehnic comandat de Comuna
Poplaca (cu Nr. 19225/2019) se propune realizarea
unui sistem de canalizare in sistem separativ. Apele
menajere vor deversa gravitational in statia de
epurare propusa Platos (trup 7). Locatia statiei de
epurare a fost propusa initial prin programul de
dezvoltare POS Mediu II.
-Apele uzate care satisfac cerintele NTPA 002/2002
pentru evacuarea in retelele de canalizare, vor fi
colectate si apoi dirijate printr-o retea de canalizare
din tuburi PVC KG Dn 250 dezvoltata pe trama
stradala si care va evacua apele uzate menajere
(gravitational sau prin pompare in functie de
configuratia terenului) la statia de epurare nou
propusa. Lungimea totala a canalizarii propuse din
zona Poplaca II este de 1.380ml, iar a conductei de
refulare din PEHD DE90 de 250ml.

Sursa de informații pentru cap 3.1.1. - Factorul de mediu “Apa”:
Planul de Management actualizat al BH Olt,
Memoriul PUG Poplaca
Studiul de Inundabilitate pentru PUG Poplaca
Documentatie tehnica pentru solicitarea Avizului de Gospodarirea Apelor pentru PUG Poplaca
Raportul anual privind starea factorilor de mediu în jud. Sibiu (2017).
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3.1.2. Factorul de mediu ”Aer”
Clima
Elementele climatice ale zonei nu se deosebesc de cele de pe versantul nordic al
Carpaţilor Meridionali şi din depresiunile de contact care-i despart de Podişul Transilvaniei.
Regiunea are un climat de tip temperat continental cu influenţe oceanice manifestate prin
temperaturi moderate şi precipitaţii bogate.
Începând de la contactul cu Podişul Transilvaniei până la 1000 m altitudine, deci în
zona pădurilor de foioase, unde se situează Poplaca, întâlnim etajul montan inferior,
caracterizat printr-o climă mai blândă din cauza altitudinii joase şi a invaziei maselor de aer
cald şi mai umed dinspre vest, prezentând diferenţe mici de temperatură diurnă şi anuală.
Temperatura medie anuală are valori cuprinse între 8°C, în depresiune şi 5°C, temperature
medie a lunii iulie fiind între 17 şi 13°C, iar a lunii ianuarie între -3°C şi -5°C.
Precipitaţiilesub formă de ploi şi zăpezi sunt reduse şi ele, media anuală oscilând între 700 şi
900 mm.
Etajul montan superior se întinde între între 1000 şi 1800 m şi ocupă cea mai mare
suprafaţă din munţii Cindrel, are un climat temperat moderat, cu vânturi potrivite, precipitaţii
medii, care favorizează activităţiile turistice, spoturile de iarnă şi cura de factori naturali.
Etajul alpin şi subalpin, care include culmile cele mai înalte, cuprinse între 1800 şi
2244 m în Vf. Cindrel, are o climă rece şi umedă în cea mai mare parte a anului, aici iarna
durând aproximativ şase luni. Este de remarcat că temperature depăşeşte 10°C doar patru
luni pe an (iunie-septembrie), cât durează de fapt şi sezonul pastoral.
Vântul dominant suflă dinspre valea Mureşului, (nord-vest), local cunoscut şi sub
numele „Moroşanul”. De la sud bate „Vântul Mare” , mai puternic primăvara când topeşte
zăpada; în timpul verii, din când în când se dezlăn ţuie sub forma unei mari vijelii. Dinspre
est, iarna bate „Crivăţul, moderat şi rece, iar vara un vânt cald şi plăcut, numit de ciobani
„Olteţul; dinspre sud-vest suflă „Austrul”, vânt cald şi uscat.
Calitatea aerului:
Pentru caracterizarea stării de calitate a aerului atmosferic s-au consultat datele
disponibile în Raportul anual privind starea mediului în județul Sibiu (2017). Confom
documentului, monitorizarea calității aerului s-a realizat în cele patru stații automate
amplasate în zone reprezentative ale Județului Sibiu: 2 stații în Sibiu, o stație în Mediaș și o
stație în Copșa Mică. Conform informațiilor din Raport, pentru poluanții monitorizați (SO2,
NO2, PM2,5, PM10, CO, O3, C6H6) în cele două stații din mun. Sibiu (SB1, SB2) s-au
înregistrat depășiri ale valorilor limită zilnice pentru PM10 (grav) – 9 depășiri si pentru O3 sau înregistrat 6 și respectiv 7 depășiri ale valorilor țintă stabilite cf. Legii nr. 104/2011. Se
menționează ca numărul de depășiri pentru PM10 și O3 se situează sub numărul maxim de
depășiri anuale stabilite prin Legea 104/2011 – a nu se depăși mai mult de 35 de ori/an
calendaristic și respectiv de 25 de ori/an calendaristic.
Datele înregistrate în cele două stații automate din mun. Sibiu nu sunt obligatoriu
relevante pentru zona de interes – com. Poplaca, în consecință se fac aprecieri privind
calitatea aerului având datele privitoare la infrastructura de transport a zonei, agenții
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economici și activitățile cu specific rural din comună. Astfel, la nivel local, poluarea de fond
a zonei este generată de:
- sistemele individuale de încălzire din gospodării și institutii, care utilizează
combustibil solid – lemnul, dar și gaze naturale;
- activități economice în comună: zootehnie, agricultură, exploatarea și prelucrarea
lemnului, respectiv prelucrare a cărnii, construcții metalice.
- circulația rutieră, în special de-a lungul arterelor importante:
o D.J. 106 R, Sibiu – Poplaca, face legătura prin Sibiu cu reţelele majore de
circulaţie rutieră: cu drumul naţional DN1 sector Brașov – Sibiu – Sebeş;
Autostrada A1 sector Sibiu – Sebeş;
o DJ 106 D, Rășinari – Poplaca – Orlat, face legătura cu satele din Mărginimea
Sibiului, iar prin DJ 106 E de la Sălişte la Şugag cu „Drumul Regelui” și cu
jud. Alba, DN 67C Sebeş-Novaci. „Transalpina”.
o DJ 106 A Sibiu – Rășinari - Păltiniș, face legătura cu Poplaca II.
O sursă importantă de emisie o constituie arderea combustibililor în instalațiile
rezidențiale de încălzire care funcționează în general pe lemn. Principalele emisii provenite
din arderea combustibilul solid (lemn) sunt: NOx (NO, NO2), SOx (SO2, SO3), NMVOC, CO, PM.
Aceste emisii apar preponderent în sezonul rece, însă emisiile din traficul rutier sunt resimtite
la nivelul populației mai accentuat în sezonul cald. Principalele emisii provenite din traficul
rutier sunt:
- NOx (NO, NO2), SOx (SO2, SO3), NMVOC, CO, PM;
- particulele au o mai mare preponderență mai ales din cauza traficului rutier pe
drumuri comunale din pământ și pietruite;
- metale grele.
Cu privire la activitățile economice predominante în comună, profilul este agrozootehnic, respectiv păstoritul, iar principala funcțiune economică este cea de creștere a oilor.
Practicarea activitatilor agro-zootehnice tradiționale constituie o sursă de poluare a aerului
atmosferic, în special prin emisii de pulberi cauzate de lucrările agrozootehnice, dar și de
amoniac și alte gaze odorizante, care provin de la animalele crescute în sistem gospodaresc.
Activitățile economice din comună nu au un aport semnificativ la emisiile totale
generate care caracterizează starea actuală de calitate a aerului în zonă.
Sursa de date pentru cap 3.1.2. Factorul de mediu “Aer”:
- Strategia de dezvoltare locală comuna Poplaca
- Memoriul PUG Poplaca
- Raportul anual privind starea factorilor de mediu în jud. Sibiu (2017).

3.1.3. Factorul de mediu ”Sol”
-

Pedologia zonei – repartiţia solurilor se face astfel:
soluri brune luvice tipice holoacide şi superficial ologobazice se găsesc pe culmile
montane şi piemontane şi pe versanţii slab în clinaţi;
soluri aluviale şi soiuri gelice au cea mai mare răspândire în luncile afluenţilor din
zonă, solurile gelice fiind folosite ca fâneţe şi păşuni.
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Subsolul – resurse naturale:
roci montane, piatră de construcţie.
Terenurile agricole:
comuna Poplaca se întinde pe o suprafață de 3.289 ha, din care terenuri agricole 1.245
ha, iar păduri și terenuri forestiere 1.815 ha. Suprafața arabilă se întinde pe 436 ha.
Eroziunea solului:
pe teritoriul comunei Poplaca acest fenomen se prezintă izolat, pe valea Trestia, dar
mai ales în zona înaltă, păşuni şi păduri montane, fără implicaţii majore, demne de a
fi semnalate.

Riscuri naturale care pot duce la degradări ale terenurilor:
Cutremure de pământ – conform reglementării tehnice menţionate în studiul
geotehnic pentru gradul seismic 7.
▪ ag=0,16 cm/s2 pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă
IMR=100ani;
▪ perioadă de colţ Tc =0,7 sec.
Eroziunea solului:
- pe teritoriul comunei Poplaca acest fenomen se prezintă izolat, pe valea Trestia,
dar mai ales în zona înaltă, păşuni şi păduri montane, fără implicaţii majore,
demne de a fi semnalate.
Inundații – pe pârâul Valea Poplăcii, în partea de sud a localităţii, se prezintă o zonă
inundabilă pe ambele maluri pentru un debit cu asigurare de 5%, aici fiind prezente case pe
ambele maluri. De asemenea, cursul pârâului face o cotitură sub un unghi de cca 90 grade
existând posibilitatea ca la debite mai mari apa să înainteze pe stradă.
Zona cu risc de inundații la asigurarea de 1% se întinde atât în intravilanul existent
din vatra localității, cât și terenurile agricole riverane localității.
Fenomenul de inundabilitate se datorează colmatării în timp a albiei, prezenței
vegetației și a deșeurilor abandonate sau aduse de cursul de apă și care obturează secțiunea de
scurgere, precum și a locuințelor ce au fost realizate în zona de protecție a cursurilor de apă.
Pentru zona de intravilan, pârâul Valea Trestiei nu prezintă zone inundabile.
Nu dispunem de date relevante privind starea de calitate a solului în UAT Poplaca, dar
se poate aprecia că:
- sunt posibile evacuări necontrolate de ape uzate din gospodării sau de la alte unități
pentru că:
o rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere acoperă intravilanul existent
Poplaca însă funcționează fără a fi reglementată din punct de vedere al
apelor; aici mai sunt gospodării racordate la sisteme proprii de stocare ape
uzate (bazine);
o în zona Arena Platoș nu există o stație de epurare, apele uzate sunt
evacuate în bazine vidanjabile;
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potențiale poluări ale solului pot fi cauzate și de fertilizarea necontrolată a terenurilor
agricole cu dejecțiile provenind din gospodării;
pot apărea zone insalubre pe văile râurilor și în vecinătățile arterelor rutiere din cauza
abandonării deșeurilor, acestea se constiuie în surse de poluare a solului;
în teritoriul comunei, au fost identificate terenuri care pot fi afectate de inundatii și
eroziuni (nesemnificative), fenomene care pot afecta structura și potențialul productiv
al terenurilor.

3.1.4. Factorul de mediu ”Biodiversitate”
Teritoriul administrativ al comunei Poplaca se suprapune peste perimetrul ariilor
naturale naturale protejate ROSPA0043/ROSCI0085 Frumoasa.
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Figura nr. 1 – Relația UAT comuna Poplaca cu aria specială de protecție avifaunistică ROSPA0043 Frumoasa
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Figura nr. 2 – Relația UAT comuna Poplaca cu situl de importanță comunitară ROSCI0085 „Frumoasa”
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In figura nr. 3 este prezentata relatia UAT Poplaca, trupul de intravilan nr. 11, cu aria
speciala de protectie avifaunistica ROSPA0043 Frumoasa si cu situl de importanta
comunitara ROSCI0085 Frumoasa.
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In figura nr. 4 este prezentata relatia UAT Poplaca, trupul de baza – loc. Poplaca, cu rezervatia naturala „Parcul Natural Dumbrava
Sibiului”
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Conform propunerilor PUG si teritoriului administrativ, comuna Poplaca este
suprapusa peste ariile naturale protejate cu trupurile de intravilan enumerate in tabelul
următor, trupuri care se mentin conform situatiei existente. Nu au fost propuse trupuri
noi de intravilan pe teritoriul ariilor naturale protejate si nu au fost propuse reglementari
in aceste zone.
Nr.
trupuri
vechi
6

Nr.
trupuri
noi
8

10

9

8

10

Denumire trup din
UAT Poplaca
Partie de schi
Batrana-Poiana
Gaujoara-Valea
Danesii
Stana Poiana
Gaujoara
Stana Valea Danesii

Suprafata
existenta
(ha)
52,00

Suprafata
propusa
(ha)
52,00

0,01

0,01

0,02

0,02

Aria naturala
protejata

ROSPA0043
Frumoasa
ROSCI0085
Frumoasa

Prin propunerile de reglementari ale P.U.G. Poplaca, se mentin trupurile de
intravilan existente, nu apar noi trupuri in interiorul ariilor naturale protejate, noi
functiuni, sau noi reglementari. Se modifica doar numerotarea trupurilor existente.
Trupul de intravilan cu numerotarea noua – trup 8 Partie de schi Batrana-Poiana
Gaujoara-Valea Danesii, a fost reglementat anterior si prin “Planul de Amenajare a
Teritoriului Zonal Intercomunal Paltinis-Cindrel”, plan care a obtinut Avizul de mediu nr.
SB01 din 05.06.2015 si Avizul favorabil al custodelui ariei naturale protejate (CJ Alba)
cu nr. 05/03.04.2015.
Comuna Poplaca se situeaza in vecinatatea rezervatiei naturale “Parcul Natural
Dumbrava Sibiului”, in partea de nord-est a UAT – trup 2, dar nu se suprapune teritorial
si nu se propun reglementari in aceasta arie naturala protejata.
Scurtă descriere a siturilor Natura2000:
ROSCI0085 “Frumoasa” include în totalitate ROSPA0043 “Frumoasa”, acoperă
suprafeţe importante din masivele montane Cindrel, Lotru și Şureanu şi se întinde pe
teritoriul administrativ al judeţelor Sibiu, Alba, Vâlcea şi Hunedoara; are o suprafaţă de
137.359 ha. Acest sit Natura 2000 include predominant păduri de conifere (mai puţin de
amestec) şi habitate caracteristice etajelor montane subalpin și alpin.
“Frumoasa” prezintă un relief glaciar bine păstrat, Iezerul Mare, Iezerul Mic și
Iezerul Şureanu fiind cele mai reprezentative circuri glaciare din zonă. Zona constituie
una dintre cele mai importante regiuni pastorale din Carpaţii româneşti, această activitate
tradiţională fiind practicată din cele mai vechi timpuri fără a se aduce prejudicii
semnificative patrimoniului natural.
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Situl ROSCI0085 “Frumoasa” a fost desemnat pentru conservarea a 16 habitate
de importanţă comunitară (dintre care 5 prioritare): 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 6150 Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios; 4060 - Tufărişuri alpine și boreale; 4070* Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium; 4080 - Tufărişuri cu specii subarctice de Salix; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi
silicioase; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din
regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase,
turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 8220 Versanţi stâncoşi cu vegetaţie
chasmofitică pe roci silicioase; 40A0 * Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 9130
Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 6430 Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte
higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin; 7110 * Turbării active.
Situl îşi propune să mai conserve 4 specii de mamifere: Canis lupus (lup), Lutra
lutra (vidră), Lynx lynx (râs) și Ursus arctos (urs brun), 2 specii de amfibieni: Bombina
variegata (buhai de baltă cu burta galbenă) şi Triturus cristatus (triton cu creastă), 3
specii de peşti: Barbus meridionalis (mreană vânătă), Cottus gobio (zglăvoc) și
Eudontomyzon danfordi (chişcar), 11 specii de nevertebrate: Lycaena dispar, Nymphalis
vaualbum, Cerambyx cerdo (croitor mare), Rosalia alpina (croitor de fag), Buprestis
splendens (gândacul auriu), Pseudogaurotina excellens (croitor), Callimorpha
quadripunctaria, Euphydryas aurinia, Cordulegaster heros (calul dracului),
Ophiogomphus cecilia, și Pholidoptera transsylvanica, precum şi 6 specii de plante:
Campanula serrata (clopoţel), Tozzia carpathica (Iarba gâtului); Dicranum viride,
Drepanocladus vernicosus, Meesia longiseta şi Buxbaumia viridis.
ROSPA0043 “Frumoasa”, cu o suprafaţă de 130.980 ha, a fost desemnat pentru
conservarea unor populaţii semnificative aparţinând următoarelor 11 specii enumerate în
anexa I a Directivei Consiliului 79/409/CEE: Picoides tridactylus (ciocănitoare de
munte), Bonasa bonasia (ieruncă), Glaucidium passerinum (ciuvică), Aegolius funereus
(minuniţă), Strix uralensis (huhurez mare), Caprimulgus europaeus (caprimulg),
Dryocopus martius (ciocănitoare neagră), Dendrocopos leucotos (ciocănitoare cu spate
alb), Ficedula parva (muscar mic), Ficedula albicollis (muscar gulerat), Tetrao urogallus
(cocoş de munte).
O importanţă deosebită sub aspect conservativ pentru această arie (SPA) o
reprezintă populaţiile de cocoş de munte şi de ciocănitoare de munte.

3.1.5. Conservarea resurselor naturale
După cum s-a menționat la cap. 3.1.3., comuna Poplaca se întinde pe o suprafață de
3.289 ha, din care terenuri agricole 1.245 ha, iar păduri și terenuri forestiere 1.815 ha.
Suprafața arabilă se întinde pe 436 ha.
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Privind asigurarea resurselor de apă și de energie în cadrul comunei Poplaca, se
face detalierea:
- Alimentarea cu apa
Este asigurata din conducta de apa bruta ce alimenteaza statia de tratare a mun.
Sibiu.
- Alimentarea cu energie electrică
Comuna este racordată la rețeau de alimentare cu energie electrică.
- Alimentarea cu căldură
Gospodăriile populaţiei şi instituţiile se încălzesc în sistem individual, sobe,
centrale termice şi asigură apa caldă menajeră, utilizând drept combustibil lemnul.
- Alimentarea cu gaze naturale
Comuna nu este legată la reţeaua magistrală de gaz. Satul dispune la limita
nordică a intravilanului de un SRM. Reteaua de distributie a gazului natural este
executata de peste 20 de ani, dar nu este functionala si nu mai corespunde normativelor
actuale.

3.1.6. Sănătatea umană
Nu deținem informații privind starea de sănătate a populației din comuna Poplaca.
În privința spațiilor verzi și a suprafeței aferente per locuitor se fac următoarele
detalieri:
- spațiu verde existent: 87 ha, din care 85 ha în trupuri și 2 ha în trupul de bază
Poplaca, rezultă 482 mp/cap locuitor (din totalul UAT).
La nivelul Uniunii Europene (UE) a fost determinată o medie de minim 26 mp
spațiu verde pe cap de locuitor, sub care sănătatea cetățenilor este puternic afectată, în
timp ce Organizația Mondială a Sanătății recomandă minim 52 mp de spațiu verde pe cap
locuitor pentru protejarea sănătății cetățenilor. Conform legislației naționale – Ordonanța
de urgență nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanșei de urgență a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, art Art. II pct. (1) Autoritățile
administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de
spațiu verde de minim 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.
Din numărul total de gospodării din localitate – 600, doar 58,1% din locuințe
beneficiază de alimentare cu apă de la rețea, 42,7% au rețea de canalizare, 13,8% au
încălzire centrală, 40,9% au baie în locuință.

3.1.7. Gestiunea deșeurilor
Primăria Poplaca face parte din ECO SIBIU conform Hotărârii Consiliului Local
al Comunei Poplaca cu nr. 59/25.09.2008 privind aderarea la asociație.
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Colectarea deșeurilor menajere în comună, se face în europubele individuale la
nivelul fiecărei gospodării, acestea fiind ridicate de firma de salubritate S.C. SOMA
S.R.L în baza Contractului de prestare a serviciului de salubritate încheiat cu
Primăria Poplaca. Societatea ridică deşeurile provenite de la populaţie, de la institutiile
publice și de la agenții economici, de pe intreg teritoriul comunei şi le transportă la
depozitul ecologic de pe raza comunei Cristian.

-

-

La nivelul UAT Poplaca s-au asigurat:
13 puncte de colectare selectivă a deșeurilor cu urmatoarele fractiuni: hartiecarton, sticla, plastic si aluminiu, rezidual.
Punctele de colectare selectivă a deșeurilor sunt situate în următoarele zone:
Școala Mare, Școala Mică, Vasile Alecsandri nr. 193, Cimitir, Mihai Viteazu
(stație autobuz) nr. 366, Mircea nr. 285, Fântânii nr. 298, Văii nr. 65, Gruiului nr.
550, Traian nr. 483, Merilor nr. 634, Mesteacănului nr. 646, Cămin Cultural.

La nivelul comunei exista 340 unitati de compostare individuală pentru
deșeurile biodegradabile din gospodării, care au fost distribuite in sat.
Cadavrele de animale de pe raza comunei, sunt depozitate temporar intr-o
constructie – cameră frigorifică, amplasată in vecinătatea cimitirului din localitatea
Poplaca. Cadavrele de animale sunt preluate de S.C. PROTAN S.A. - Suc. Codlea in
baza Contractului de prestari servicii nr. 1052/04.07.2016 sau de sau SOMA în baza
Contractului de delgare prin concesiune a gestiunii activității de colectare și transport a
deșeurilor municipale nr. 277/05.08.2016, încheiat între ADI ECO Sibiu și S.C. SOMA
S.R.L.
In teritoriul comunei nu a fost amenajat pana la aceasta data un punct pentru
colectarea deseurilor electrice, Primaria intentionand sa achizitioneze containere pe care
la va amplasa în loc. Poplaca – curte Primarie, numar administrativ 572.

3.1.8. Riscuri naturale
Conform Memoriului PUG pus la dispoziție, pe teritoriul comunei Poplaca sunt
evidențiate zone expuse riscurilor naturale astfel:
Cutremure de pământ – conform reglementării tehnice menţionate în studiul
geotehnic pentru gradul seismic 7.
▪ ag=0,16 cm/s2 pentru cutremure având intervalul mediu de recurenţă
IMR=100ani;
▪ perioadă de colţ Tc =0,7 sec.
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Eroziunea solului:
- pe teritoriul comunei Poplaca acest fenomen se prezintă izolat, pe valea
Trestia, dar mai ales în zona înaltă, păşuni şi păduri montane, fără implicaţii
majore, demne de a fi semnalate.
Inundații – pe pârâul Valea Poplăcii, în partea de sud a localităţii, se prezintă o
zonă inundabilă pe ambele maluri pentru un debit cu asigurare de 5%, aici fiind prezente
case pe ambele maluri. De asemenea, cursul pârâului face o cotitură sub un unghi de cca
90 grade existând posibilitatea ca la debite mai mari apa să înainteze pe stradă.
Zona cu risc de inundații la asigurarea de 1% se întinde atât în intravilanul
existent din vatra localității, cât și terenurile agricole riverane localității.
Fenomenul de inundabilitate se datorează colmatării în timp a albiei, prezenței
vegetației și a deșeurilor abandonate sau aduse de cursul de apă și care obturează
secțiunea de scurgere, precum și a locuințelor ce au fost realizate în zona de protecție a
cursurilor de apă.
Pentru zona de intravilan, pârâul Valea Trestiei nu prezintă zone inundabile.

3.1.9. Patrimoniul cultural
Comuna Poplaca figurează în L.M.I. din 2015 cu un număr de 4 monumente istorice de
importanţă naţională şi locală, prezentate în tabel:
Lista monumentelor istorice din comuna Poplaca – 2015
Nr.
Crt.

Cod LMI

Denumire

Adresă

848.

SB-II-a-B12504

Casă de lemn

Sat Poplaca nr. 69

849.

SB-II-a-B12505

850.
851.

SB-II-a-B12505.01
SB-II-a-B12505.02

Ansamblul bisericii
„Nașterea Sf. Ioan
Botezătorul”
Biserica „Nașterea Sf.
Ioan Botezătorul”
Zid de incintă

Sat Poplaca
Str. Principală nr. 341
Sat Poplaca
Str. Principală nr. 341
Sat Poplaca
Str. Principală nr. 341

Datare
sec. XIX
sf. Sec. XVIII
-inc. Sec.
XIX
1793
1818

Conform datelor din „Repertoriul arheologic al judeţului Sibiu” şi studiilor
arheologice effectuate în teritoriul administrativ al comunei Poplaca, pe marginea stângă
a drumului de țară, Lângă Drum, ce leagă localitățile Poplaca și Orlat, aproximativ la
mijlocul distanței dintre acestea se găsește, pe o întindere apreciabilă, o așezare
preistorică, pe o pantă înclinată către Pârâul Lupului. Materialele ceramice se pot încadra
în epoca eneolitică (cultura Petrești) și epoca timpurie a bronzului.
Notă: acest sit este situat pe UAT Gura Râului. Conform L. Nr. 422/2001, art.
18 (4), erorile materiale din LMI(RAN) pot fi îndreptate din oficiu sau în urma solicitării
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oricărei persoane interesate; confrom adresei Muzeului Național Brukenthal coordonatele
geografice ale sitului sunt: 45⁰44'52,18.

3.1.10.

Mediul socio-economic

Profilul economic al comunei:
- zootehnic, agricol, exploatarea și prelucrarea lemnului, activități industrial:
unitate de prelucrare a cărnii, unitate de construcții metalice, activități
comerciale și turistice.
Teren agricol: 1245 ha (38%)
Teren neagricol: 2044 ha (62%)
Pomicultora se practică izolat; legumicultura doar în gospodării.
Industrie: construcții rezidențiale, fabricarea de construcții metalice (Easy
Service), prelucrarea cărnii (Mânzat Prod), moara de mică capacitate, sere flori.
Turism, domeniul schiabil:
- case de vacanță și pensiuni în zona Poplaca II – pe Poiana Poplăcii, Vălar –
pârtii ski Arena Platoș.
Planul de Amenajare a Teritoriul Zonal Inter Comunitar (P.A.T.Z.I.C.) Păltiniș Cindrel stă la baza dezvoltării domeniului schiabil resortului de schi Arena Platoș Păltiniș - Cindrel, dezvoltate specifică stațiunilor montane.

-

-

-

Artere rutiere în zonă:
D.J. 106 R, Sibiu – Poplaca, face legătura prin Sibiu cu reţelele majore de
circulaţie rutieră: cu drumul naţional DN1 sector Brașov - Sibiu – Sebeş;
Autostrada A1 sector Sibiu – Sebeş;
DJ 106 D, Rășinari – Poplaca – Orlat, face legătura cu satele din Mărginimea
Sibiului, iar prin DJ 106 E de la Sălişte la Şugag cu „Drumul Regelui” și cu jud.
Alba, DN 67C Sebeş-Novaci. „Transalpina”.
DJ 106 A Sibiu – Rășinari - Păltiniș, face legătura cu Poplaca II.

Disfuncționalități privind mediul socio-economic:
-

-

pârtia de schi Bătrâna-Poiana Găujoara-Valea Dănesii prevăzută a fi
dezvoltată în vecinătatea Vârfului Bătrâna Mare, este nefinalizată și abandonată,
traseul pârtiei s-a reîmpădurit;
lipsa utilităților pe întreaga zonă Arena Platoș este un impediment în dezvoltarea
zonei;
serviciile comerciale nu sunt reprezentate în cadrul comunei;
infrastructura rde drumuri existentă este constituită din drumuri de exploatare
agricolă şi forestieră neamenajate, iar în intravilan de reţeaua stradală parţial
modernizată;
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drumul spre stațiunea Păltiniș – mai ales pe teritoriul loc. Rășinari – are unele
zone dificile din traseu, curbe, declivităţi, intersecţii, profile; străzile şi
intersecţiile din intravilan, necesită modernizări adaptate la gabaritul lor.

3.1.11.

Schimbări climatice

Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activitățile umane,
care determină schimbarea compoziției atmosferei globale și care se adaugă la
variabilitatea naturală a climei, observate pe o perioada de timp comparabilă. Pot fi
observate schimbări climatice determinate de activitățile antropice ce produc emisii de
GES prevazute de Protocolul de la Kyoto.
Surse de emisii de gaze cu efect de seră în UAT Poplaca sunt:
- mijloacele de transport și utilajele;
- gospodăriile populației care folosesc combustibili solizi pentru încălzire și
preparare hrană;
- depozitele de dejecții animaliere de la gospodăriile populației.
Cantitatea de emisii de gaze cu efect de seră (CO2) nu este semnificativă în zonă;
legislația în domeniu se referă la surse dirijate mari (se iau în consideratie instalațiile cu
putere termică instalată mai mare de 20 MWh).

3.2. Evoluția factorilor de mediu în situația neimplementării
măsurilor din Planul Urbanistic General
Analiza alternativei ”0” (neimplementarea planului) se bazează pe gradul actual
de cunoaștere și reliefeaza efectele asupra mediului pe care le va avea nerealizarea
măsurilor propuse prin PUG Poplaca.
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Evoluția factorilor de mediu în situația neimplementării măsurilor din Planul Urbanistic General –
Comuna Poplaca (Alternativa „0”)
APA
Aspect identificat

Propunere PUG

•Cursurile de apă care drenează teritoriul comunei
sunt:
-pr. Valea Poplăcii (necadastrat, în Poplaca I)
-pr. Trestia (necadastrat, în Poplaca I)
-pr. Dăneasa și Păltiniș (teritoriul Poplaca II)
•Calitatea apelor de suprafață: fără date.

•Pentru zonele inundabile se propune:
- interdicţia de construire în zonele ce pot fi afectate de
inundaţii unde cerinţele actuale de asigurare cu 5%, până la
data eliminării producerii lor;
- promovarea rapidă a unor proiecte pentru eliminarea
cauzelor ce le produc (acumulări pentru controlul debitelor,
diguri de apărare, diverse amenajări);
•Zone inundabile: pe pr. Valea Poplăcii, în partea de S
- includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor
a localităţii este o zonă inundabilă pe ambele maluri,
şi solicitarea de fonduri pentru realizarea lor.
pentru un debit cu asigurare de 5%, aici fiind prezente
•Interdicţii:
case pe ambele maluri. Zona cu risc de inundații la
- în zonele inundabile se interzice amplasarea de lucrări sau
asigurarea de 1% se întinde în intravilanul existent din
construcții, inclusiv a celor de locuit.
vatra localității, cât și terenurile agricole riverane
•Pentru apararea impotriva inundatiilor sunt propuse lucrări
localității.
de:
Fenomenul de inundabilitate e cauzat de colmatarea
- decolmatare albie, indepartare vegetatie si intretinere a
albiei, de prezența vegetației și a deșeurilor abandonate
albiilor minore pe raza localitatii;
sau aduse de cursul de apă și care obturează secțiunea
- redimensionare poduri si podete existente;
de curgere, precum și a locuințelor ce au fost realizate
- realizarea de aparari de mal locale, îndiguiri şi înălţarea
în zona de protecție a cursurilor de apă.
zidurilor existente;
- reprofilare si recalibrare a albiilor minore pentru asigurarea
•Calitatea apelor subterane
tranzitarii debitului de calcul cu asigurarea de 1% sau
Corpul de apă subterană ROOT05 Depresiunea Sibiului
amenajare a unor zone inundabile controlat.
se află în stare chimică bună.
•Măsuri care privesc alimentarea cu apă în trupul 1:
•Alimentarea cu apă, în trupul 1, e asigurată din
- Prin programul POS Mediu se propune realizarea unei
conducta de apa bruta ce alimenteaza statia de tratare a
aductiuni de apa Sibiu-Săliște-Tilișca ce va deservi mai multe
mun. Sibiu.
localitati.

78

Efecte în cazul
neimplementării PUG
•În cazul neimplementării
PUG se prognozează
posibilitatea manifestării
riscurilor naturale:
inundatii, eroziuni de mal
etc., cu afectarea bunurilor
materiale și a terenurilor din
zona de luncă.
•Apariția de terenuri
degradate în zonele de luncă
a pârâurilor și râurilor.
•Risc crescut de pierderi
materiale și chiar umane în
caz de construire în zone cu
interdiciție temporară în
zona inundabilă.
•Acoperirea incompletă cu
rețele de apă-canal pe
străzile din comună și
menținerea evacuărilor prin
bazine necontrolate, în
zonele în care acestea
lipsesc.
Această situație duce la
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APA
Aspect identificat
Rezervorul de stocare apă (300 mc) și stația de tratare a
apei sunt aplasate în partea de est a localității.
Rețeaua de distribuție apă are o lungime de 11.070 m și
asigură parțial alimentarea cu apă a locuințelor.
Sistemul de alimentare cu apa zonei Poplaca II (Trup 2
– Zonele Platos, Platos extindere si Valari) cuprinde un
sistem de alimentare cu apa de la o sursa locala.
Sistemul de alimentare existent deserveste cateva
proprietati din zona turistica respectiva. Atat
gospodaria de apa existenta, cat si retelele existente
sunt neconforme, subdimensionate si nu pot asigura in
conditii optime necesarul de apa pentru zona turistica
in continua expansiune.

Propunere PUG

Efecte în cazul
neimplementării PUG
- Se propune dezafectarea conductei de aductiune ce preia apa
degradarea în continuare a
din conducta de apa bruta a mun. Sibiu si alimentarea cu apa a calității apelor subterane și
loc. Poplaca din conducta de aductiune Sibiu-Săliște al carei
de suprafață; este probabilă
traseu strabate zona de nord a localitatii.
și deteriorarea calității
- Alimentarea cu apa a zonelor de extindere a intravilanului se
solurilor.
va face prin cuplarea noilor conducte la cele existente pe
terenurile invecinate.
•Aspect deficitar în sfera
- Reteaua de distributie propusa are un grad de acoperire al
dezvoltării localității.
tramei de strazi de 100%.

•Pentru alimentarea cu apă în zona Poplaca II (Trup 2 – Platos,
extindere Platos si Valari):
- Se propune infiintarea unei retele de alimentare cu apa
dimensionata corespunzator, care sa satisfaca atat nevoile
menajere, cat si cele pentru securitate la incendiu. Astfel in
apropierea sursei de apa existente, identificata in apropierea
•Rețeaua de canalizare ape uzate menajere, în trupul 1,
zonei Platos se va realiza un rezervor de apa potabila
nu este inca functionala. Aceasta are o lungime de
suprateran cu o capacitate de 200 mc, in vederea asigurarii
7585 m și acoperă parțial suprafața comunei.
rezervei de apa pentru incendiu, a rezervei de zi si de
Nu este inca executat colectorul de canalizare intre
compensare si rezerva necesara in caz de avarie la sursa de
localitatea Poplaca si mun. Sibiu, prevazut a fi din
apa. Deasemena se va realiza un sistem de tratare apa bruta
tuburi PAFSIN Dn 400mm.
cu statie de tratare cu hipoclorit de sodiu
Reteaua de distributie propusa pentru zona Poplaca II va avea
•In ceea ce priveste canalizarea apelor uzate a zonei
o lungime totala de 4.240 ml. Conductele vor fi realizate din
Poplaca II (Trup 2 – Zonele Platos, Platos extindere si
PEHD, SDR 17, PN10, iar diametrele variaza intre 63 si
Valari) nu exista un sistem centralizat de colectare a
110mm.
apelor menajere.
- Pentru viitor este gandit un alt rezervor de apa, ce urmeaza a
fi situat intre partiile Platos si Schitul Paltinis pe un teren ce
apartine domeniuleui public al comunei Poplaca.
Alimentarea cu apa a acestui rezervor de apa ce va deservi
zona Platos, se va face din alimentarea cu apa ce va deservi
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APA
Aspect identificat

Propunere PUG

Efecte în cazul
neimplementării PUG

intreaga statiune turistica Paltinis.
•Măsuri care privesc canalizarea apelor uzate:
- În trupul 1, se propune realizarea colectorului de canalizare
(conducte refulare) intre localitatea Poplaca si mun. Sibiu.
Acesta urmeaza a fi pozat in lungul drumului judetean.
- In zonele de extindere a intravilanului trup 1 se vor realiza
noi retele de canalizare ape uzate menajere.
- In ceea zona Poplaca II (Trup 2 – Platos, extindere Platos si
Valari) se propune realizarea unui sistem de canalizare in
sistem separativ.
- Apele uzate vor fi colectate si apoi dirijate printr-o retea de
canalizare din tuburi PVC KG Dn 250 dezvoltata pe trama
stradala si care va evacua apele uzate menajere (gravitational
sau prin pompare in functie de configuratia terenului) la
statia de epurare nou propusa.

AER
Aspect identificat
•Sursele de emisii în aerul atmosferic:
- sistemele individuale de încălzire din gospodării și
instituții funcționează pe combustibil solid (lemn);
- activitatea agenților economici din comună: zootehnie,
agricultură, exploatarea și prelucrarea lemnului,
respectiv prelucrare a cărnii, construcții metalice;
- creșterea animalelor în sistem gospodăresc și
agricultura;
- circulaţia auto, în special de-a lungul arterelor mai

Propunere PUG
•Se propune realizarea de facilități pentru călători: statie de
autobuz care să aibă toate dotările necesare, facilități pentru
informare, bănci și iluminat corespunzator, utilizând soluții cu
consum redus de energie, în perspectiva se poate analiza
introducerea transportului ecologic/electric de călători, în
legătură cu PMUD al municipiului Sibiu.
•Se propune promovarea utilizării vehiculelor electrice și
vehiculelor de gabarit mic.
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Efecte în cazul
neimplementării PUG
•Gradul de degradare al
drumurilor din
localitate va crește, iar
traficul rutier va duce
în continuare la emisii
de pulberi de pe căile
de rulare.
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AER
Aspect identificat
importante (DJ 106R, DJ106D, DJ106A).
•Disfuncționalități privind circulația:
- infrastructura de drumuri existentă este constituită din
drumuri de exploatare agricolă şi forestieră
neamenajate, iar în intravilan de reţeaua stradală
parţial modernizată;
- străzile și intersecţiile din intravilan, necesită
modernizări adaptate la gabaritul lor;
- la nivelul infrastructurii rutiere se semnalează
disfuncţionalităţi de circulaţie, prin lipsa străzilor cu
structură rutieră definitivă, a trotuarelor şi a lucrărilor
de colectare şi dirijare a apelor pluviale;
- pistele pentru bicicliști lipsesc datorită prospectului
insuficient al străzilor;
- drumul spre stațiunea Păltiniș – mai ales pe teritoriul
loc. Rășinari – are unele zone dificile din traseu, curbe,
declivităţi, intersecţii, profile;
- străzile şi intersecţiile din intravilan, necesită
modernizări adaptate la gabaritul lor.
Alte disfuncționalități:
- comuna nu este legată la reţeaua magistrală de gaz; SRM
se află la limita nordică a intravilanului în trupul 2.

Propunere PUG
•Se propune realizarea de trotuare și piste de bicicliști aferente
drumului județean în intravilan.
•Se propune infiintarea unei retele de distributie gaze naturale
in localitatea Poplaca. Lungimea totala a conductei de
repartitie presiune medie – necesara pentru alimentarea optima
a consumatorilor este de 10.317ml, conducta urmarind trama
stradala a stazilor si drumului judetean.
I. Măsuri strategice
Modernizarea sistemului de circulaţie existent:
- modernizarea străzilor (recalibrare, sistem rutier modern,
scurgerea apelor pluviale);
- amenajarea intersecţiilor, marcarea şi semnalizarea
străzilor;
- amenajarea trotuarelor şi podeţelor de acces în
gospodăriile populaţiei;
- realizarea infrastructurii de circulaţie în zona de
extindere, înainte de începerea construcţiilor.
II. Măsuri punctuale, în continuare
- accesarea unor fonduri europene, pentru reabilitarea unor
drumuri sau întreţinerea căilor de circulaţie în stare
corespunzătoare;
- asigurarea spaţiilor necesare pentru amenajarea de
parcuri, refugii, piste de biciclişti, trasee turistice
pietonale). Acţiunile se vor desfăşura concomitent cu
acţiunile aferente măsurii strategice de modernizare a
sistemului de circulaţie.
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Efecte în cazul
neimplementării PUG
•Se prognozează
menținerea calității
actuale a aerului
atmosferic: prezența
gazelor de eșapament și
a pulberilor antrenate
în special de pe căile de
rulare.
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SOL
Aspect identificat
•Sistemul de canalizare din comună nu are integral acoperire, astfel
că pe zonele neacoperite este posibilă infiltrația apelor uzate
menajere în sol și în pânza freatică. În zona Arena Platoș nu există o
stație de epurare a apelor colectate, evacuarea se face în bazine
vidanjabile.
•Se practică creșterea animalelor în sistem gospodăresc, dar și
intensiv, neexistând un control al gestiunii dejecțiilor sau un control
privind fertilizarea terenurilor agricole.
•Eroziunea solului: acest fenomen se prezintă izolat pe valea
Trestia, dar mai ales în zona înaltă, păşuni şi păduri montane, fără
implicaţii majore, demne de a fi semnalate.
•Alunecări de teren: zonă de alunecări la intrarea în sat dinspre
Rășinari, pe partea dreaptă a pârâului ce curge paralel cu DJ 106D;
zone afectate de alunecări de teren pot fi identificate în sectorul
pârâului Trestia, unele surpări de maluri se datorează eroziunii
exercitate de pârâu şi a pantelor mari la verticală.

Propunere PUG
•Se propune ca dezvoltarea zonei de locuit să se
realizeze pe terenuri care să nu fie scoase din circuitul
agricol sau, în anumite cazuri justificate, să nu scoată
din circuitul agricol soluri fertile.
•Viitoarele amplasamente ale clădirilor vor trebui alese
pe terenuri care, în urma lucrărilor de construcţie, să nu
sufere modificări structurale capabile să producă
procese de versant.
•Recuperarea terenurilor degradate: măsurile pentru
consolidarea terenurilor instabile vor consta în terasări
înierbate, acolo unde pantele permit realizarea acestor
lucrări; în zonele mai accidentate este indicată fixarea
acestora cu plantaţii de specii arboricole repede
crescătoare şi împăduriri, în continuarea lucrărilor deja
efectuate.
•Pentru protejarea calităţii solului, legislaţia în vigoare
prevede că organele şi organizaţiile de stat, orice alte
persoane juridice, precum şi persoanele fizice care au
în proprietate sau folosinţă terenuri agricole, sunt
obligate să urmărească, în procesul de producţie, să nu
se deterioreze calitatea solului şi, oricând apar
fenomene de degradare a acesteia, să ia măsuri de
combatere a acestora, iar în cazul când măsurile
necesare le depăşesc posibilităţile, să sesizeze urgent,
direcţia judeţeană pentru agricultură asupra
fenomenelor respective de degradare.
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Efecte în cazul
neimplementării PUG
•Expunerea populației, a
bunurilor materiale și a
terenurilor la riscurile
naturale: inundații,
eroziuni etc.
•Potențială apariție a
suprafețelor cu terenuri
degradate.
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Aspect identificat
•UAT Poplaca se suprapune peste limitele
ROSCI0085/ROSPA0043 “Frumoasa”.
Trupurile de intravilan existente incluse în
ariile naturale protejate:
- Pârtie de ski Bătrâna-Poiana GăujoaraValea Dănesii – 52 ha
- Stâna Poiana Găujoara – 0,01 ha
- Stâna Valea Dănesii – 0,02 ha
- Total suprafață trupuri de intravilan
în ROSCI/ROSPA Frumoasa – 52,03 ha
•UAT Poplaca se situeaza in vecinatatea
rezervatiei naturale “Parcul Natural
Dumbrava Sibiului”, in partea de nord-est –
trup 2.
•1.815 ha de păduri și terenuri forestiere
în extravilan UAT Poplaca.
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BIODIVERSITATE
Propunere PUG

Efecte în cazul
neimplementării
PUG
•UAT Polaca nu se suprapune teritorial si nu se propun reglementari in “Parcul •Se va menține starea
Natural Dumbrava Sibiului”.
actuală de conservare a
speciilor/habitatelor de
•Prin propunerile PUG se mentin trupurile de intravilan existente în
interes comunitar și
ROSCI/ROSPA Frumoasa, nu apar noi functiuni, sau noi reglementari în aceste
integritatea ariilor
zone. Se modifica doar numerotarea trupurilor existente.
naturale protejate.
•Conform PUG, se vor respecta masurile pentru protectia biodiversitatii, care sunt
impuse prin Avizul custodelui ariei naturale protejate (CJ Alba), cu nr.
05/03.04.2015, emis pentru PATZIC Paltinis-Cindrel, doar pentru zona trupurilor
8, 9 si 10, dupa cum se prezinta:
- excluderea dezvoltării infrastructurii turistice în zona PATZIC Păltiniş Cindrel care se încadrează în limitele SCI şi SPA Frumoasa cu excepţia
domeniului schiabil prevăzut în PATZIC, condiţie necesară pentru a nu fi
afectat statutul favorabil de conservare al speciei Campanula Serata şi a
habitatelor 4070*· Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium,
9410 Păduri acidofile de Picea Abies din regiunea montană (Vaccino Piceetea)
6520 Fâneţe montane;
- proiectele specifice propuse în arealul PATZIC Păltiniş - Cindrel, vor fi supuse
avizării administratorului sitului ROSCI0085 Frumoasa;
- scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor prevăzute pentru practicarea
schiului şi a altor activităţi, precum şi a instalaţiilor de suport pe cablu aferente,
se realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca suprafaţă şi bonitate,
potrivit legislaţiei silvice în vigoare;
- zonele destinate reîmpăduririi se vor alege în interiorul sitului şi vor fi stabilite
de comun acord cu ocoalele silvice care administrează fondul forestier din zonă
şi administraţia sitului Frumoasa;
- corelarea planului cu dezvoltările din zonele adiacente: Valea Sebeşului, Valea
Sadului, Gura Râului;
- planul va ţine cont de avizele emise de administraţia sitului Natura 2000 pentru
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planurile şi proiectele din arealul PATZIC;
- conform avizului favorabil nr. 10676/20.03.2015, emis de Directia Silvică
Sibiu, custodele Rezervaţiei "Parcului Natural Dumbrava Sibiului", se impune:
- neafectarea limitelor fondului forestier, rară a exista restricţii ulterioare
implementării PATZIC Cindrel- Păltiniş asupra Rezervaţiei "Parcul Natural
Dumbrava Sibiului".
•Se va respecta legislația de mediu în vigoare, Regulamentul sitului și Planul de
Management al sitului, precum și măsurile impuse prin avizul emis de custodele
arieiilor naturale protejate.

SĂNĂTATEA POPULAȚIEI
Aspect identificat

Propunere PUG

•Fără date disponibilie privind unitățile sanitare din
comună.

•Extinderea rețelelor de apă și canalizare pe toate străzile comunei.
Extinderea tuturor rețelelor de utilități.

•Rețeaua de distribuție apă potabilă acoperă
parțial suprafața comunei, astfel că în zonele lipsă
calitatea apei consumate de populație nu poate fi
controlată.

•În vederea reducerii riscului pentru siguranţa locuitorilor, pentru îmbunătăţirea
stării de sănătate şi a confortului populaţiei prin diminuarea surselor de poluare
şi ameliorarea calităţii mediului se vor moderniza drumurile locale de acces şi
cele comunale, prin executarea unei îmbrăcăminţi asfaltice. Modernizarea
acestor sisteme rutiere va cuprinde si executarea amenajărilor corespunzătoare
pentru colectarea, dirijarea şi evacuarea apelor pluviale prin şanţuri şi rigole
betonate, podeţe laterale şi podeţe transverale. Pentru menţinerea curăţeniei si
esteticii drumurilor modernizate se vor amenaja cu îmbrăcăminte asfaltică şi
intrările drumurilor laterale şi de exploatare.

•Rețeaua de canalizare menajeră acoperă doar
parțial suprafața comunei, astfel că în zonele lipsă
există potențial de răspândire a germenilor patogeni
care pot afecta sănătatea populației. În aceste zone,
evacuarea apelor uzate provenite de la populație se
realizează cu soluții individuale prin bazine
vidanjabile, sau fose necontrolate.
•Din numărul total de gospodării din localitate –
600, doar 58,1% din locuințe beneficiază de
alimentare cu apă de la rețea, 42,7% au rețea de
canalizare, 13,8% au încălzire centrală, 40,9% au
baie în locuință.

•Zona străzilor, în conformitate cu regimul juridic al drumurilor, va cuprinde şi
spaţii verzi, ca şi zonele de siguranţă şi de protecţie a drumului judeţean de pe
teritoriul localităţii, spaţii verzi care se vor îmbunătăţi, după realizarea şi
modernizarea lor, permanent, din fonduri prevăzute în bugetul local. Pe lângă
rolul de protecţie, aceste amenajări contribuie la îmbunătăţirea esteticii zonei şi
la creşterea stării de confort a populaţiei.
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Efecte în cazul neimplementării
PUG
•Potențial pentru conditii igenicosanitare precare și riscul de
aparitie a unor focare de infectii,
având în vedere că nu este
acoperită întreaga comună cu
rețele de apă și canalizare.
Risc de poluare a pânzei freatice, a
solului-subsolului și apelor de
suprafață din cauza acoperirii
parțiale a comunei cu rețele de
canalizare.
•Stagnare economică și socială.
•Potențial de scădere al numărului
de locuitori prin migrare spre alte
centre rurale sau urbane mai
dezvoltate.
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•Primăvara și toamna se pot executa fertilizari
necontrolate pe terenurile agricole cu dejecții
provenite de la creșterea animalelor în sistem
gospodaresc sau intensiv, cu posibilitatea
contaminarii mediului (sol, ape subterane, ape de
suprafață, aer etc.).
•Zone cu riscuri naturale – zone inundabile în
intravilan care ar putea genera riscuri asupra
bunurilor materiale și asupra populației.
•Spațiu verde existent: 482 mp/cap locuitor.

noiembrie 2019

•Pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu aer, apă şi sol, pentru
diminuarea impactului negativ produs de zgomot şi de colectarea deşeurilor, se
propun unele măsuri, astfel:
- Creşterea suprafeţelor spaţiilor plantate.
- Racordarea gospodăriilor la reţelele centralizate de apă şi canalizare în
proporţie de 100%,.
- Prin lucrările existente, dar mai ales prin cele propuse spre realizare în
următorii 10 ani, se urmăreşte şi îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă
şi a pânzei freatice, astfel:
▪ canalizările şi staţia de epurare contribuie la protecţia calităţii apelor;
▪ respectarea regimului deşeurilor conduce la îmbunătăţirea calităţii
apelor, prin desfiinţarea depozitelor haotice şi evitarea infiltraţiilor.
- În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor
hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de curgere a apelor, conform Legii
107/1996, se instituie zone de protecţie pentru albia minoră a cursurilor de
apă, respectiv pentru cursurile de apă cu lăţimea între 10 – 50 m, o zonă cu
lăţimea de 15 m, începând de la limita albiei minore.
- Se asigură calitatea apei tratate la cerinţele standardelor existente pentru
apa potabilă (Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile).
- Se asigură igiena, sănătatea populaţiei şi protecţia mediului, în general şi a
apelor în special.
- Se va pune accent pe organizarea de dezbateri publice, acţiuni de
informare şi educare a cetăţenilor comunei, referitoare la problematica din
domeniul protecţiei mediului, în privinţa diferitelor programe care se vor
derula la nivelul unităţii teritorial-administrative.
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•Menținerea actualei stări de
confort a populației.
•Potențiale pierderi materiale și
chiar umane în urma manifestării
riscurilor naturale (inundații).
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Aspect identificat
•Primăria Poplaca face parte din ADI
ECO SIBIU. Colectarea deșeurilor
menajere în comună, se face în
europubele care sunt ridicate de S.C.
SOMA S.R.L.
•Colectarea selectivă a deșeurilor se face
în 13 puncte de colectare pentru
fracțiunile: hârtie-carton, sticlă, plastic și
metal, rezidual.
•Unități individuale de compostare a
deșeurilor biodegradabile în gospodăriile
din comună – 340 bucăți.
•Cadavrele de animale se colectează în
camera rece din vecinătatea cimitirului și
se ridică de PROTAN sau SOMA în
baza Contractului de delgare prin
concesiune a gestiunii activității de
colectare și transport a deșeurilor
municipale nr. 277/05.08.2016, încheiat
între ADI ECO Sibiu și S.C. SOMA
S.R.L.
•Comuna nu dispune de punct pentru
colectarea deșeurilor electrice.
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GESTIUNEA DEȘEURILOR
Propunere PUG

Efecte în cazul
neimplementării
PUG
•Administraţia locală, va trebui să treacă la implementarea unor măsuri strategice de
•Se prognozează
rezolvare a unor aspecte esenţiale pe următoarele direcții:
menținerea situației
- Mentinerea si continuarea implementării sistemului de colectare selectivă a deşeurilor existente în privința
la nivelul întregii comune. Se va asigura mentinerea punctelor de colectare selectiva a gestiunii deșeurilor
deseurilor in localitate; se va incheia contract cu o societate autorizata pentru preluarea la nivelul comunei.
deseurilor pe fractiuni separate si pentru valorificare, sau pentru transfer la o societate
autorizata pentru valorificarea acestora.
- Asigurarea unor puncte pentru colectarea deseurilor electrice. Se vor achizitiona
containere pentru colectarea acestor deseuri, care vor fi amplasate in curtea Primariei
din sat si se va incheia un contract de ridicare a acestor deseuri de catre o societate
autorizata. Puncte pentru colectare DEE propuse: loc. Poplaca: curte Primarie;
- Se va asigura informarea locuintorilor comunei, cu privire la gestiunea deseurilor la
nivelul comunei, cu privire la sistemul de colectare selectiva a deseurilor, cu privire la
punctele de colectare a deseurilor electrice si cadavrelor de animale si cu privire la
obligativitatea colectarii selective a deseurilor la nivelul tuturor localitatilor.
- O altă măsură de perspectivă care trebuie pregătită din timp este salubrizarea străzilor
care, în acest moment, se realizează pe plan local. Reglementarea intravilanului,
asfaltarea străzilor şi în general dezvoltarea urbanistică, economică şi socială impune
acordarea unei atenţii sporite salubrizării, ca proces permanent şi organizat.
- Se recomandă, de asemenea afilierea la un operator zonal în domeniu pentru măturatul
şi spălatul străzilor şi a domeniului public, în general.
- Ca o componentă importantă a gospodăririi comunale, înhumarea cadavrelor umane
trebuie dimensionată corespunzător cerinţelor de cult şi de protecţie a mediului.
Administraţia locală va avea în vedere infrastructura specifică: alocarea de terenuri.
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Aspect identificat
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RISCURI NATURALE
Propunere PUG

•Seismicitate: ag=0,16 cm/s2 pentru cutremure având intervalul
mediu de recurenţă IMR=100 ani; perioadă de colţ Tc =0,7 sec.

•Pentru zonele inundabile se propune:
- interdicţia de construire în zonele ce pot fi afectate de
inundaţii unde cerinţele actuale de asigurare cu 5%, până la
•Zone inundabile: pe pr. Valea Poplăcii, în partea de S a
data eliminării producerii lor;
localităţii, se prezintă o zonă inundabilă pe ambele maluri pentru
- promovarea rapidă a unor proiecte pentru eliminarea
un debit cu asigurare de 5%, aici fiind prezente case pe ambele
cauzelor ce le produc (acumulări pentru controlul
maluri. Zona cu risc de inundații la asigurarea de 1% se întinde
debitelor, diguri de apărare, diverse amenajări);
atât în intravilanul existent din vatra localității, cât și terenurile
- includerea în priorităţile de intervenţie imediată a
agricole riverane localității.
proiectelor şi solicitarea de fonduri pentru realizarea lor.
Fenomenul de inundabilitate e cauzat de colmatarea albiei, de
•Interdicţii:
prezența vegetației și a deșeurilor abandonate sau aduse de cursul
- în zonele inundabile se interzice amplasarea de lucrări sau
de apă și care obturează secțiunea de scurgere, precum și a
construcții, inclusiv a celor de locuit.
locuințelor ce au fost realizate în zona de protecție a cursurilor de •Pentru apararea impotriva inundatiilor sunt propuse lucrări
apă.
de:
- decolmatare albie, indepartare vegetatie si intretinere a
•Eroziunea solului se prezintă izolat, pe valea Trestia, dar mai
albiilor minore pe raza localitatii;
ales în zona înaltă, păşuni şi păduri montane, fără implicaţii
- redimensionare poduri si podete existente;
majore, demne de a fi semnalate.
- realizarea de aparari de mal locale, îndiguiri şi înălţarea
•Alunecări de teren: zonă de alunecări la intrarea în sat dinspre
zidurilor existente;
Rășinari, pe partea dreaptă a pârâului ce curge paralel cu DJ
- reprofilare si recalibrare a albiilor minore pentru asigurarea
106D; zone afectate de alunecări de teren pot fi identificate în
tranzitarii debitului de calcul cu asigurarea de 1% sau
sectorul pârâului Trestia, unele surpări de maluri se datorează
amenajare a unor zone inundabile controlat.
eroziunii exercitate de pârâu şi a pantelor mari la verticală.
•Recuperarea terenurilor degradate: măsurile pentru
consolidarea terenurilor instabile vor consta în terasări
înierbate, acolo unde pantele permit realizarea acestor lucrări;
în zonele mai accidentate este indicată fixarea acestora cu
plantaţii de specii arboricole repede crescătoare şi împăduriri,
în continuarea lucrărilor deja efectuate.
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Efecte în cazul
neimplementării PUG
•Risc de pierderi materiale
și chiar umane în cazul
construirii în zonele cu
restricție din cauza
inundabilității terenurilor.
•Manifestarea riscurilor
naturale: inundații, eroziuni
etc., cu afectarea bunurilor
materiale și a terenurilor din
zona de luncă.
•Apariția potențială a unor
suprafețe cu terenuri
degradate.

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Aspect identificat

noiembrie 2019

PATRIMONIUL CULTURAL
Propunere PUG

•UAT Poplaca figurează în L.M.I. din 2015 cu un număr de 4 monumente •S-au propus zone de protecție
istorice de importanţă naţională şi locală, prezentate în tabel:
specială adiacente monumentelor
istorice.

Aspect identificat

Efecte în cazul neimplementării
PUG
•Pericol de degradare fizică a
monumentelor / construcțiilor cu
valoare istorică. Pierderea valorilor
arhitectonice, culturale și
tradiționale.

MEDIUL SOCIO-ECONOMIC
Propunere PUG

•Profilul economic al comunei: zootehnic, agricol, exploatarea și
prelucrarea lemnului, activități industrial: unitate de prelucrare a
cărnii, unitate de construcții metalice, activități comerciale și
turistice.

•Pentru stimularea mediului socio-economic s-au propus
dezvoltarea infrastructurii de accesare a zonei turistice,
Păltiniș: Platoș, Găujoara-Bătrâna permiţând astfel punerea
în valoare a cadrului natural şi atragerea turiştilor.

•Teren agricol: 1245 ha (38%); teren neagricol: 2044 ha (62%).
Pomicultora se practică izolat; legumicultura doar în gospodării.

a. Măsuri strategice
- Crearea infrastructurii şi a cadrului normativ local în
vederea stimulării şi atragerii producătorilor din domeniul
zootehnic. Prin măsuri concentrate pe o perioadă lungă de
timp, se va putea trece la o agro-zootehnie de performanţă.

•Industrie: construcții rezidențiale, fabricarea de construcții
metalice (Easy Service), prelucrarea cărnii (Mânzat Prod),
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Efecte în cazul
neimplementării
PUG
•Stagnare
economică, potențial
de migrație a
populației,
îmbatranirea
populației, creșterea
gradului de
nemulțumire a
locuitorilor.
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moara de mică capacitate, sere flori.
•Turism, domeniul schiabil: case de vacanță și pensiuni în zona
Poplaca II – pe Poiana Poplăcii, Vălar – pârtii ski Arena Platoș.
•Artere rutiere în zonă: D.J. 106 R, Sibiu – Poplaca; DJ 106 D,
Rășinari – Poplaca – Orlat; DJ 106 A Sibiu – Rășinari – Păltiniș.
•Disfuncționalități privind mediul socio-economic:
- serviciile comerciale nu sunt reprezentate în cadrul
comunei;
- pârtia de schi Bătrâna-Poiana Găujoara-Valea Dănesii
prevăzută a fi dezvoltată în vecinătatea Vârfului
Bătrâna Mare, este nefinalizată și abandonată, traseul
pârtiei s-a reîmpădurit;
- lipsa utilităților pe întreaga zonă Arena Platoș este un
impediment în dezvoltarea zonei;
- infrastructura de drumuri existentă este constituită din
drumuri de exploatare agricolă şi forestieră
neamenajate, iar în intravilan de reţeaua stradală parţial
modernizată;
- drumul spre stațiunea Păltiniș – mai ales pe teritoriul
loc. Rășinari – are unele zone dificile din traseu, curbe,
declivităţi, intersecţii, profile; străzile şi intersecţiile din
intravilan, necesită modernizări adaptate la gabaritul
lor.
- infrastructura rurală trebuie completată prin extinderea
reţelelor edilitare în zonele introduse anterior în
intravilan. La nivelul infrastructurii rutiere se
semnalează disfuncţionalităţi de circulaţie, prin lipsa
străzilor cu structură rutieră definitivă, a trotuarelor şi a
lucrărilor de colectare şi dirijare a apelor pluviale.

noiembrie 2019

În contextul actual, infrastructura fizică poate fi gestionată de
administraţia locală mai ales, în contextul programelor de
dezvoltare susţinute de fonduri europene. Această
infrastructură va putea atrage investitori privaţi în măsura să
constituie celulele productive: fermele.
Cadrul normativ local – permisiuni, restricţii, taxe, avize,
acorduri, autorizaţii – este extrem de important şi se poate
asigura prin:
▪ Rezervarea de spaţii în gospodării de terenuri cu
această funcţiune;
▪ Punerea la dispoziţia spre concesionare a unor
terenuri în extravilan, proprietate a comunei;
▪ Acordarea de permisiuni conforme cu normele
europene;
▪ Acordarea de facilităţi la plata taxelor şi impozitelor;
▪ Simplificarea documentelor;
▪ Susţinerea în mod special a investitorilor care asigură
servicii complementare activităţii fermelor;
▪ Spaţii de depozitare;
▪ Servicii de colectare şi distribuţie a produselor;
▪ Servicii de mecanizare;
▪ Servicii sanitar-veterinare;
▪ Servicii de consultanţă agricolă.
- Sprijinirea activităţilor de servicii, în baza unui plan de
măsuri pe termen lung care să faciliteze exploatarea şi
prelucrarea lemnului, prelucrarea producţiei agrozootehnice.
- Stimularea activităţii turistice: alocarea de terenuri cu
funcţiune turistică dominantă, domeniul schiabil şi funcţiuni
complementare corespunzătoare; stabilirea unei număr de
cerinţe de conformare a construcţiilor deja existente: în zona
centrală arhitectura unitară, tradiţională; amplasarea
judicioasă în parcelă/lot, aliniament; stabilirea unei politici
de dispersare uniformă în teritoriu a unităţilor turistice;
rezervarea unor suprafeţe de teren pentru amenajarea
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speciale în zona montană (trasee turistice, zone de picnic,
campare, zone de belvedere);
b. Măsuri în continuare
- Completarea infrastructurii rurale de bază: extinderea
reţelelor de distribuţia apei, alimentare cu energie electricăşi
a gazelor naturale, cât şi a reţelei de canalizare menajeră pe
suprafaţa nou introdusă în intravilan în urma realizării unor
documentaţii P.U.Z., modernizarea străzilor, noi, atragerea
de investitori în zona agro-indusriale din nordul localității:
Prin aceste măsuri se va crea cadrul minim de dezvoltare
economică a comunei, creşterea confortului populaţiei,
favorizând amplasarea în gospodării a unor unităţi de
producţie meşteşugăreşti, servicii, comerţ.
- Stimularea dezvoltării serviciilor şi comerţului:
▪ destinate populaţiei: îngrijire personală, reparaţii
inventar gospodăresc, accesare IT, comunicaţie,
transport local, sănătate, cult, cultură, învăţământ,
comerţ cu produse de larg consum.
▪ destinate sectorului productiv: industriei alimentare,
agriculturii pe suprafeţe mici de teren, reparaţii
utilaje, echipamente, colectarea şi distribuirea
producţiei, depozitare materiale diverse, comerţ engros şi en-detail cu materii prime şi materiale de
factură agro-zootehnică şi manufacturieră
tradiţională în zonă.
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Aspect identificat
•Teritoriul administrativ al
comunei:
- zona Poplaca I – S =
1637 ha,
- zona Poplaca II – S =
1652 ha.
•Intravilanul existent este
mai mic decat necesarul de
dezvoltare al comunei:
189,69 ha.
•Disfuncţionalităţile privind
zonarea utilizării teritoriului
sunt cauzate de lipsa
terenului liber, satul s-a
dezvoltat în lungul văii
înguste. Acest fapt a
generat intercalarea unor
funcţiuni în zona de locuit
şi uneori pe aceeaşi parcelă,
gospodăria fiind pregătită
să preia diferite activităţi
agro-pastorale.
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ZONAREA TERITORIALĂ ; URBANISM – DEZVOLTARE RURALĂ
Propunere PUG
•Intravilan propus=284,72 ha
Extinderea intravilanului comunei față de situația existentă este de 95,03 ha, din care:
- mărirea intravilanului satului Poplaca cu suprafața de: 62,59 ha;
- mărirea intravilanului în trupuri izolate cu suprafața de: 32,44 ha.
Modificările de intravilan se datorează măririi zonei de locuit și zonei industriale spre nordul
localității, Poplaca I; mărirea zonei de servicii turistice, agrement Platoș și sporturi de iarnă
Arena Platoș din Poplaca II.
•Pentru toate zonele nou create se propune realizarea de lucrări de infrastructură de rețele
edilitare și infrastructură rutieră, inclusiv poduri și podețe acolo unde este cazul.
•Regulile de urbanism ce se vor institui prin Regulamentul Local de Urbanism vor avea în vedere
amplasarea şi conformarea viitoarelor construcţii. În zonele marginale şi în special în cele nou
introduse în intravilan, prin regulile propuse se va asigura înlănţuirea logică a construcţiilor
(infrastructură urmată de construirea de clădiri cu diverse funcţiuni) precum și adaptarea
(conformarea) construcţiilor la funcţiunea dominantă propusă a zonei.
•Pe lângă obiectivele de utilitate publică existente, se propun noi investiții:
- Îndiguire cursuri de apă.
- Rețea de canalizare.
- Modernizare sistem stradal.
- Accese și utilități zone extinderi.
- Zona agrement Arena Platoș, Găujoara.
- Sediu Primarie, reconstruire.
- Cămin cultural, reconstruire.
- Amenajare teren de fotbal.
- Amenajare trasee de cicloturism.
Lista măsurilor în continuare:
- Realizarea îndiguirilor;
- Realizarea infrastructurii de acces şi circulaţie în zona Platoș, conform PUZ Arena Platoș și
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Efecte în cazul
neimplementării
PUG
•Dezvoltare
nerațională cu
risipă de resurse
(teren).
Degradarea
terenurilor agricole.
•Nu se poate
asigura o
dezvoltare
urbanistică
armonioasă și
protecția
construcțiilor cu
valoare istorică,
traditională.
•Stagnarea
dezvoltării
economice în
comună.
•Îmbătrânirea și
scăderea numărului
populației;
accentuarea
fenomenului
migrator.
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zona Bătrâna conf PATZIC Păltiniș-Cindrel.
- Crearea condiţiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică prevăzute în listă.
- Continuarea demersurilor pentru derularea proiectului de amenajare a străzilor
- Elaborarea documentaţiilor de urbanism prevăzute în PUG pentru zone cu investiții publice
din intravilan
- Elaborarea documentaţiilor pentru investiţiile propuse, de proiectare, fazele S.F., P.A.C.,
elaborarea P.T., D.D.E., D.E
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•Degradarea
infrastructurii de
trafic și de utilități.
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Din analiza alternativei „0” rezultă că neaplicarea măsurilor din PUG Poplaca nu
crează premise pentru dezvoltare rurală modernă; se vor menține și accentua presiuni
asupra factorilor de mediu a căror calitate va fi în scădere, se va perpetua un nivel scăzut
al dezvoltării economice și sociale al comunei și nemultumire în rândul locuitorilor.
Calculul riscului neimplementării PUG Poplaca
Aplicând valori pentru efectul generat în cazul neimplementării măsurilor din
PUG, rezulta riscul la care sunt expuși factorii de mediu și principalele domenii de
analiză.
Domeniul / Factorul de mediu

Apa
Aer
Sol
Biodiversitate
Conservarea resurselor naturale
Sanătătea populației
Gestiunea deșeurilor
Riscuri naturale
Patrimoniu cultural și istoric
Mediul socio-economic
Zonarea teritorială
Schimbări climatice

EFECTUL neimplementarii PUG
nesemnificativ
minor
major
catastrofal
0
1
2
3
X
X
X
*
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Conform Memoriului întocmit conform cerințelor Ord. 19/2010 și Avizului emis de
custode
Avand în vedere consecințele pe care le are neimplementarea măsurilor
(alternativa ”0”) asupra factorilor de mediu se poate aprecia că riscul degradării acestora
tinde de la minor spre major. Pentru domeniile: apă, sol, riscuri naturale, patrimoniul
cultrural, mediul socio-economic și zonarea teritorială, se apreciază ca efectul este major.
Rezultă din această încadrare că implementarea măsurilor prevazute în PUG este
necesară și pe deplin justificată.
*
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4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL DE
A FI AFECTATE SEMNIFICATIV DE MĂSURILE PROPUSE ÎN
PUG
Relieful comunei Poplaca pleacă de la baza pantei nordice a Carpaţilor
Meridionali delimitată de depresiunea Sibiului, la nord-est şi depresiunea Săliște la nordvest spre spaţiul alpin al crestei munţilor Cindrel. El se desfăşoară de-a lungul celor două
zone administrative, Poplaca I, Poplaca II de la altitudini cuprinse între 470 m, în lunca
pârâului Poplaca, 1290 m în Vălare şi 1890 m în Vf. Bătrâna Mare, lângă drumul spre
Vf. Cindrel 2244 m.
Relieful comunei Poplaca II face parte din masivul Cindrel, caracterizat prin
masivitate şi relief domol. Ei sunt formaţi dintr-o culme înaltă situată în extremitatea
sud-vestică, care se ramifică în trei direcţii principale. Din acestea se desprind trepte din
ce în ce mai joase, având o largă dezvoltare spre marginea nordică,nord-vestică şi estică
(900-1300 m altitudine). Se detaşează prelungirea spre nord şi est a nivelului inferior
Gornoviţa, cuprins între 1200 şi 900 m, cu extensiunea cea mai mare pe care sunt aşezate
satele Jina, Poiana, Rod. Natura rocilor a favorizat păstrarea formelor rotunjite sau
cupolare, pe alocuri cu largi culoare de comunicaţie. Suprafaţa platformelor este
acoperită în mare parte de pajişti, contrastând cu versanţii împăduriţi. Plaiurile şi culmile
oferă condiţii de circulaţie şi aşezare mai favorabile decât pe fundul văilor. Astfel în zona
marilor sate ale Mărginimii, păşunile şi fâneţele ocupă mari întinderi, presărate cu
numeroase sălaşe şi stâne locuite pe timp de vară, condiţii favorabile păstoritului
tradiţional. Satul este aşezat în lunca pârâului Valea Poplăcii la confluenţa cu pârâul
Trestia, acolo, unde relieful se deschide spre depresiunea Sibiului.
Geologia zonei
Amplasat în partea sud-vestică a judeţului Sibiu, teritoriul administrativ al
comunei Poplaca aparţine unităţii geografice majore Munţii Cindrelului, partea nordică,
reprezentată la nord de o succesiune de dealuri destul de înalte, întinzându-se ca teritoriu
la sud până în zona înaltă a munţilor. Zona ce constituie vatra localităţii Poplaca se
prezintă ca o vale îngustă, bine individualizată, a pârâului Valea Poplăcii, cu o
deschidere mai largă spre izvoare la cătunul Trăinei şi a afluentului de dreapta – p.
Trestia.
La rândul său, teritoriul Poplaca II este amplasat pe o suită de culmi şi platouri
relativ înalte: Vf. Bătrâna, Vf. Surdu, Poiana Poplăcii, Poiana Găujoara .
Dupa procesul de formare şi definitivare a munţilor, a urmat o perioadă
îndelungată de modificare şi modelare a reliefului exercitată de agenţii exteriori care au
dat forma generală actuală. Procesul de denudare al munţilor (degradare mecanică,
alterare chimică) care continuă şi în prezent, s-a manifestat cu precădere de-a lungul
versanţilor, dar şi în luncile reţelei hidrografice.
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Geologic roca de bază este reprezentată de depozite mezozoice cristaline, peste
care s-au depus în timp formaţiuni neogene şi cuaternare reprezentate de bolovănişuri,
pietrişuri, nisipuri cu elemente de pietriş, nisipuri argiloase şi argile cu grosimi variabile
de la 1-5 m, peste care se află solul vegetal recent. În zonele mai înalte, tip platou,
vorbim doar de formaţiuni sedimentare neogene reprezentate de argile şi argile nisipoase,
nisipuri argiloase, toate peste straturi de şisturi cristaline mezozoice.
Pedologia
Repartiţia solurilor se face astfel:
- soluri brune luvice tipice holoacide şi superficial ologobazice se găsesc pe
culmile montane şi piemontane şi pe versanţii slab în clinaţi;
- soluri aluviale şi soiuri gelice au cea mai mare răspândire în luncile afluenţilor
din zonă, solurile gelice fiind folosite ca fâneţe şi păşuni;
Subsolul:
- roci montane, piatră de construcţie.
Hidrografia comunei Poplaca este reprezentată de Pârâul Valea Poplăcii şi
afluenții săi pârâurile: Trestia, Locei, Lici, Racoviței. El izvoreşte din cătunul Trăinei și
se varsă în râul Cibin la sud de satul Cristian. Pârâul Dăneasa și Păltiniș străbat teritoriul
Poplaca II și se varsă în râul Cibin în Cheile Cibinului.
Din punct de vedere hidrogeologic, în zona de luncă a pârâului Poplaca şi a
afluenţilor săi, apa freactică se întâlneşte la adâncimea de -7/-8 m şi are un debit strâns
legat de nivelul şi debitul reţelei hidrografice de suprafaţă.
În zona montană, apa freatică este în cantităţi mici, deşi nivelul precipitaţiilor este
mai ridicat, datorită grosimii mici a depozitelor acoperitoare şi a pantei mari a
versanţilor, ce împiedică acumularea.
Elementele climatice ale zonei nu se deosebesc de cele de pe versantul nordic al
Carpaţilor Meridionali şi din depresiunile de contact care-i despart de Podişul
Transilvaniei. Regiunea are un climat de tip temperat continental cu influenţe oceanice
manifestate prin temperaturi moderate şi precipitaţii bogate.
Se disting mai multe etaje climatice: etajul montan inferior, superior, etajul
subalpin şi alpin.
Începând de la contactul cu Podişul Transilvaniei până la 1000 m altitudine, deci
în zona pădurilor de foioase, unde se situează Poplaca, dar şi în plaiurile montane,
întâlnim etajul montan inferior, caracterizat printr-o climă mai blândă din cauza
altitudinii joase şi a invaziei maselor de aer cald şi mai umed dinspre vest, prezentând
diferenţe mici de temperatură diurnă şi anuală. Temperatura medie anuală are valori
cuprinse între 8°C în depresiune şi 5°C la Crinţ, temperature medie a lunii iulie fiind
între 17 şi 13°C, iar a lunii ianuarie între -3°C şi -5°C. Precipitaţiilesub formă de ploi şi
zăpezi sunt reduse şi ele, media anuală oscilând între 700 şi 900 mm. Vântul dominant
suflă dinspre valea Mureşului, (nord-vest), local cunoscut şi sub numele „Moroşanul”.
De la sud bate „Vântul Mare”, mai puternic primăvara când topeşte zăpada; în timpul
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verii, din când în când se dezlăn ţuie sub forma unei mari vijelii. Dinspre est, iarna bate
„Crivăţul”, moderat şi rece, iar vara un vânt cald şi plăcut, numit de ciobani „Olteţul”;
dinspre sud-vest suflă „Austrul”, vânt cald şi uscat.
Etajul montan superior se întinde între între 1000 şi 1800 m şi ocupă cea mai
mare suprafaţă din munţii Cindrel, are un climat temperat moderat, cu vânturi potrivite,
precipitaţii medii, care favorizează activităţiile turistice, spoturile de iarnă şi cura de
factori naturali.
Etajul alpin şi subalpin, care include culmile cele mai înalte, cuprinse între 1800
şi 2244 m în Vf. Cindrel, are o climă rece şi umedă în cea mai mare parte a anului, aici
iarna durând aproximativ şase luni. Este de remarcat că temperaturile depăşesc 10°C
doar patru luni pe an (iunie-septembrie), cât durează de fapt şi sezonul pastoral.
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5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE
PENTRU PUG
Problemele de mediu relevante pentru PUG sunt cele referitoare la factorii de
mediu: apă, aer, sol, biodiversitate, sănătatea populației, gestiunea deșeurilor, riscuri
naturale, patrimoniul cultural, mediul socio-economic, zonarea teritorială.
Constatările sunt rezumate mai jos pe baza analizei situației existente a mediului și
propunerii de PUG.
Factor de
mediu
Apă

Aer

Sol

Probleme de mediu relevante pentru PUG
•Zone inundabile: pe pr. Valea Poplăcii, în partea de S a localităţii este o zonă inundabilă
pe ambele maluri, pentru un debit cu asigurare de 5%, aici fiind prezente case pe ambele
maluri. Zona cu risc de inundații la asigurarea de 1% se întinde în intravilanul existent
din vatra localității, cât și terenurile agricole riverane localității.
Fenomenul de inundabilitate e cauzat de colmatarea albiei, de prezența vegetației și a
deșeurilor abandonate sau aduse de cursul de apă și care obturează secțiunea de curgere,
precum și a locuințelor ce au fost realizate în zona de protecție a cursurilor de apă.
•Starea de calitate a apelor subterane, în teritoriul de interes, este bună.
•Alimentarea cu apă în trupul 1 e asigurată din conducta de apa bruta ce alimenteaza
statia de tratare a mun. Sibiu. În comună există stație de tartare.
Sistemul de alimentare cu apa zonei Poplaca II (Trup 2 – Zonele Platos, Platos extindere
si Valari) cuprinde un sistem de alimentare cu apa de la o sursa locala. Sistemul de
alimentare existent deserveste cateva proprietati din zona turistica respectiva. Atat
gospodaria de apa existenta, cat si retelele existente sunt neconforme, subdimensionate si
nu pot asigura in conditii optime necesarul de apa pentru zona turistica in continua
expansiune.
•Rețeaua de distribuție apă potabilă nu acoperă integral suprafața comunei.
•Rețeaua de canalizare, în trupul 1, nu este inca functionala.
În zona Poplaca II (Trup 2 – Zonele Platos, Platos extindere si Valari) nu exista un sistem
centralizat de colectare a apelor menajere.
•Principalele surse de emisii în cadrul comunei sunt:
- sistemele individuale de încălzire din gospodării și instituții funcționează pe
combustibil solid (lemn);
- activitatea agenților economici din comună: zootehnie, agricultură, exploatarea și
prelucrarea lemnului, respectiv prelucrare a cărnii, construcții metalice;
- creșterea animalelor în sistem gospodăresc și agricultura;
- circulaţia auto, în special de-a lungul arterelor mai importante (DJ 106R, DJ106D,
DJ106A).
•S-au identificat disfuncționalități privind infrastructura rutieră care necesită
reabilitare/modernizări; lipsa pistelor de biciclete în comună; lipsa rețea de distribuție
gaze naturale – încălzirea se face pe combustibil solid – lemn.
•S-au identificat disfuncționalități privind alimentarea cu gaze naturale a comunei.
•Zone inundabile pe văile cursurilor de apă. Alunecări (nesemnificative) de teren la
intrarea în sat dinspre Rășinari.
•Evacuări necontrolate de ape uzate menajere din gospodăriile populației de pe străzile
unde nu există încă rețea de canalizare. În zona Arena Platoș nu există o stație de epurare
a apelor colectate, evacuarea se face în bazine vidanjabile.

97

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Factor de
mediu

noiembrie 2019

Probleme de mediu relevante pentru PUG

•Nu există un control al gestiunii dejecțiilor din gospodării, se face fertilizarea
necontrolată a terenurilor agricole.
Biodiversitate •UAT Poplaca, se suprapune cu perimetrul ariilor naturale protejate ROSCI0085 /
ROSPA0043 “Frumoasa” cu trupurile din zona pârtiei de ski Bătrâna-Poiana GăujoaraValea Dănesii, Stâna Poiana Găujoara și Stâna Poiana Dănesii (total 52,03 ha).
Sănătatea
•Rețele de apă și canalizare nu acoperă integral suprafața comunei Poplaca.
populației
•Se pot produce fertilizări necontrolate a terenurilor agricole, care pot duce la afectarea
calității solului/freaticului/aerului, cu impact asupra sănătății populației.
•Zone cu riscuri naturale – inundatii, alunecări, eroziuni.
•Spațiu verde existent: 482 mp/cap locuitor.
•Conform Memoriului PUG, din numărul total de gospodării din localitate – 600, doar
58,1% din locuințe beneficiază de alimentare cu apă de la rețea, 42,7% au rețea de
canalizare, 13,8% au încălzire centrală, 40,9% au baie în locuință.
Gestiunea
•Primăria Poplaca face parte din ADI ECO SIBIU.
deșeurilor
•Este implementat sistemul de colectare selectivă al deșeurilor la nivelul comunei.
Colectarea selectivă a deșeurilor se face în 13 puncte de colectare pentru fracțiunile:
hârtie-carton, sticlă, plastic și metal, rezidual.
•Colectare deșeuri menajere și fracțiuni colectate separat – S.C. SOMA S.R.L.
•Unități individuale de compostare a deșeurilor biodegradabile în gospodăriile din
comună – 340 bucăți.
•Cadavrele de animale se sdepozitează în cameră rece și se ridica de PROTAN sau
SOMA în baza Contractului de delgare prin concesiune a gestiunii activității de colectare
și transport a deșeurilor municipale nr. 277/05.08.2016, încheiat între ADI ECO Sibiu și
S.C. SOMA S.R.L.
•Comuna nu dispune de puncte pentru colectarea deșeurilor electrice.
Riscuri
•Zone inundabile pe pr. Valea Poplăcii, în partea de S a localităţii, se prezintă o zonă
naturale
inundabilă pe ambele maluri pentru un debit cu asigurare de 5%. Zona cu risc de inundații
la asigurarea de 1% se întinde atât în intravilanul existent din vatra localității, cât și
terenurile agricole riverane localității.
•Eroziunea solului se prezintă izolat, pe valea Trestia, dar mai ales în zona înaltă, păşuni
şi păduri montane, fără implicaţii majore.
•Alunecări de teren: zonă de alunecări la intrarea în sat dinspre Rășinari, pe partea
dreaptă a pârâului ce curge paralel cu DJ 106D; zone afectate de alunecări de teren pot fi
identificate în sectorul pârâului Trestia, unele surpări de maluri se datorează eroziunii
exercitate de pârâu şi a pantelor mari la verticală.
Patrimoniul •Monumente istorice sau alte construcții cu valoare tradițională și arhitecturală în com.
cultural
Poplaca:

Mediul socioeconomic

•Profilul economic al comunei: zootehnic, agricol, exploatarea și prelucrarea lemnului,
activități industrial: unitate de prelucrare a cărnii, unitate de construcții metalice, activități
comerciale și turistice.
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Probleme de mediu relevante pentru PUG
•Industrie: construcții rezidențiale, fabricarea de construcții metalice (Easy Service),
prelucrarea cărnii (Mânzat Prod), moara de mică capacitate, sere flori.
•Turism, domeniul schiabil: case de vacanță și pensiuni în zona Poplaca II – pe Poiana
Poplăcii, Vălar – pârtii ski Arena Platoș.
•Disfuncționalități privind mediul socio-economic:
- serviciile comerciale nu sunt reprezentate în cadrul comunei;
- pârtia de schi Bătrâna-Poiana Găujoara-Valea Dănesii prevăzută a fi dezvoltată
în vecinătatea Vârfului Bătrâna Mare, este nefinalizată și abandonată, traseul
pârtiei s-a reîmpădurit;
- lipsa utilităților pe întreaga zonă Arena Platoș este un impediment în dezvoltarea
zonei;
- infrastructura de drumuri existentă este constituită din drumuri de exploatare
agricolă şi forestieră neamenajate, iar în intravilan de reţeaua stradală parţial
modernizată;
- drumul spre stațiunea Păltiniș – mai ales pe teritoriul loc. Rășinari – are unele
zone dificile din traseu, curbe, declivităţi, intersecţii, profile; străzile şi
intersecţiile din intravilan, necesită modernizări adaptate la gabaritul lor.
- infrastructura rurală trebuie completată prin extinderea reţelelor edilitare în
zonele introduse anterior în intravilan. La nivelul infrastructurii rutiere se
semnalează disfuncţionalităţi de circulaţie, prin lipsa străzilor cu structură rutieră
definitivă, a trotuarelor şi a lucrărilor de colectare şi dirijare a apelor pluviale.
•Teritoriul administrativ al comunei:
- zona Poplaca I – S = 1637 ha,
- zona Poplaca II – S = 1652 ha.
•Intravilanul existent este mai mic decat necesarul de dezvoltare al comunei: 189,69 ha.
•Disfuncţionalităţile privind zonarea utilizării teritoriului sunt cauzate de lipsa terenului
liber, satul s-a dezvoltat în lungul văii înguste. Acest fapt a generat intercalarea unor
funcţiuni în zona de locuit şi uneori pe aceeaşi parcelă, gospodăria fiind pregătită să preia
diferite activităţi agro-pastorale.
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6. OBIECTIVELE DE PROTECȚIA MEDIULUI STABILITE LA NIVEL NAȚIONAL, COMUNITAR
SAU INTERNAȚIONAL RELEVANTE PENTRU PLANUL URBANISTIC GENERAL
În tabel sunt prezentate aspectele și obiectivele de protecția mediului relevante pentru PUG în comparație cu obiectivele la
nivel național, comunitar sau internațional și modul în care s-au avut în vedere la elaborarea planului.
Aspect
de mediu

APA

Obiectiv stabilit la
nivel național,
comunitar,
internațional
1.Dezvoltarea
infrastructurii edilitare și
managementul durabil al
resurselor de apă.
2.Cresterea calitatii vietii
prin diminuarea
pagubelor produse ca
urmare a inundatiilor.
4.Asigurarea apei
potabile de calitate pentru
toti locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor
de canalizare în
localitatile cu peste 2000
l.e., conform cerintelor
Directivei 91/271/CEE,
privind epurarea apelor
uzate menajere.

Obiectivul specific relevant
pentru PUG Poplaca

Modul în care s-a avut în vedere în PUG Poplaca

1.Imbunatatirea și dezvoltarea
infrastructurii sistemelor
centralizate de alimentare cu apa și
canalizare din aglomerarile urbane
prin:
-realizarea de sisteme centralizate
de alimentare cu apa și canalizare în
zonele rurale care nu au asemenea
dotari.
2.Protejarea mediului impotriva
deteriorarilor datorate evacuarilor
de ape reziduale (ape uzate
orasenesti și ape uzate provenite din
sectoarele industriale) - zone
sensibile la nutrienti.
3.Reducerea emisilor de poluanti în
apele subterane și de suprafata.
4.Reducerea riscului la inundatii și
secete prin:
-realizarea unor lucrari de

•Pentru zonele inundabile se propune:
- interdicţia de construire în zonele ce pot fi afectate de inundaţii unde cerinţele
actuale de asigurare cu 5%, până la data eliminării producerii lor;
- promovarea rapidă a unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc
(acumulări pentru controlul debitelor, diguri de apărare, diverse amenajări);
- includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor şi solicitarea de
fonduri pentru realizarea lor.
•Interdicţii:
- în zonele inundabile se interzice amplasarea de lucrări sau construcții, inclusiv a
celor de locuit.
•Pentru apararea impotriva inundatiilor sunt propuse lucrări de:
- decolmatare albie, indepartare vegetatie si intretinere a albiilor minore pe raza
localitatii;
- redimensionare poduri si podete existente;
- realizarea de aparari de mal locale, îndiguiri şi înălţarea zidurilor existente;
- reprofilare si recalibrare a albiilor minore pentru asigurarea tranzitarii debitului
de calcul cu asigurarea de 1% sau amenajare a unor zone inundabile controlat.
•Măsuri care privesc alimentarea cu apă:
Pentru alimentarea cu apă în zona Poplaca II (Trup 2 – Platos, extindere Platos si
Valari):
- Se propune infiintarea unei retele de alimentare cu apa dimensionata
corespunzator, care sa satisfaca atat nevoile menajere, cat si cele pentru securitate
la incendiu. Astfel in apropierea sursei de apa existente, identificata in apropierea
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comunitar,
internațional
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Obiectivul specific relevant
pentru PUG Poplaca

Modul în care s-a avut în vedere în PUG Poplaca

indiguire și regularizarea
cursurilor de apa în corelare cu
conservarea zonelor umede;
-prevenirea sau minimizarea
pierderilor economice prin
reducerea riscului la inundatii
asupra comunitatilor umane,
activitatilor economice și
infrastructurii.
5.Protectia sănătății oamenilor
impotriva efectelor oricarui tip de
contaminare a apei potabile prin
asigurarea calitatii ei de apa curata
și sanogena – zone de protectie
pentru captarile de apa destinate
potabilizarii.

zonei Platos se va realiza un rezervor de apa potabila suprateran cu o capacitate de
200 mc, in vederea asigurarii rezervei de apa pentru incendiu, a rezervei de zi si
de compensare si rezerva necesara in caz de avarie la sursa de apa. Deasemena se
va realiza un sistem de tratare apa bruta cu statie de tratare cu hipoclorit de sodiu
Reteaua de distributie propusa pentru zona Poplaca II va avea o lungime totala de
4.240 ml. Conductele vor fi realizate din PEHD, SDR 17, PN10, iar diametrele
variaza intre 63 si 110mm.
- Pentru viitor este gandit un alt rezervor de apa, ce urmeaza a fi situat intre partiile
Platos si Schitul Paltinis pe un teren ce apartine domeniuleui public al comunei
Poplaca. Alimentarea cu apa a acestui rezervor de apa ce va deservi zona Platos,
se va face din alimentarea cu apa ce va deservi intreaga statiune turistica Paltinis.
•Măsuri care privesc canalizarea apelor uzate:
- În trupul 1, se propune realizarea colectorului de canalizare (conducte refulare)
intre localitatea Poplaca si mun. Sibiu. Acesta urmeaza a fi pozat in lungul
drumului judetean.
- In zonele de extindere a intravilanului trup 1 se vor realiza noi retele de canalizare
ape uzate menajere.
- In ceea zona Poplaca II (Trup 2 – Platos, extindere Platos si Valari) se propune
realizarea unui sistem de canalizare in sistem separativ.
Apele uzate vor fi colectate si apoi dirijate printr-o retea de canalizare din tuburi
PVC KG Dn 250 dezvoltata pe trama stradala si care va evacua apele uzate
menajere (gravitational sau prin pompare in functie de configuratia terenului) la
statia de epurare nou propusa.

Nota: Calitatea apei potabile distribuita în comuna trebuie sa corespunda legislatiei în vigoare care transpune prevederile Directivei Cadru privind apa nr. 2000/60/CE
impreuna cu directivele fiice. Epurarea apelor uzate trebuie sa fie conforma cu legislatia nationala care transpune prevederile Directivei 91/271/CEE.
Romania trebuie sa se alinieze normelor europene pana la 31 decembrie 2015 pentru aglomerarile mai mari de 10 mii locuitori echivalenti și pana la 31 decembrie 2020 pentru
aglomerarile cuprinse intre 2 mii și 10 mii locuitori echivalenti.
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Aspect
de mediu

AER

Obiectiv stabilit la
nivel național,
comunitar,
internațional
1.Mentinerea calitatii
aerului inconjurator în
zonele care se
incadreaza în limitele
prevazute de normele în
vigoare pentru
indicatorii de calitate.
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Obiectivul specific relevant
pentru PUG Poplaca

Modul în care s-a avut în vedere în PUG Poplaca

1.Introducerea/utilizarea
combustibililor care genereaza
emisii reduse de poluanti.
2.Corelarea planurilor locale și
regionale de dezvoltare și a
Planului National de Dezvoltare,
precum și a planurilor urbanistice
cu Strategia Nationala pentru
Protectia Atmosferei, cu
programele și planurile de
gestionare a calitatii aerului.
3.Evitarea accidentelor
industriale, precum și a celor din
agricultura sau transporturi prin
investitii și respectarea legislatiei
și a normelor specifice fiecarei
activitati.

•Se propune realizarea de facilități pentru călători: statie de autobuz care să aibă toate
dotările necesare, facilități pentru informare, bănci și iluminat corespunzator, utilizând
soluții cu consum redus de energie, în perspectiva se poate analiza introducerea
transportului ecologic/electric de călători, în legătură cu PMUD al municipiului Sibiu.
•Se propune promovarea utilizării vehiculelor electrice și vehiculelor de gabarit mic.
•Se propune realizarea de trotuare și piste de bicicliști aferente drumului județean în
intravilan.
•Se propune infiintarea unei retele de distributie gaze naturale in localitatea Poplaca.
Lungimea totala a conductei de repartitie presiune medie – necesara pentru alimentarea
optima a consumatorilor este de 10.317 ml.
I. Măsuri strategice
Modernizarea sistemului de circulaţie existent:
- modernizarea străzilor (recalibrare, sistem rutier modern, scurgerea apelor pluviale);
- amenajarea intersecţiilor, marcarea şi semnalizarea străzilor;
- amenajarea trotuarelor şi podeţelor de acces în gospodăriile populaţiei;
- realizarea infrastructurii de circulaţie în zona de extindere, înainte de începerea
construcţiilor.
II. Măsuri punctuale, în continuare
- accesarea unor fonduri europene, pentru reabilitarea unor drumuri sau întreţinerea
căilor de circulaţie în stare corespunzătoare;
asigurarea spaţiilor necesare pentru amenajarea de parcuri, refugii, piste de biciclişti,
trasee turistice pietonale). Acţiunile se vor desfăşura concomitent cu acţiunile aferente
măsurii strategice de modernizare a sistemului de circulaţie.

Nota: Calitatea aerului trebuie sa corespunda legislatiei nationale care transpune Directivele 96/62/CE și 1999/30/CE privind valorile limita pentru SO2, NO2, NO, particule în suspensie și plumb.
Se impune respectarea indicatorilor de calitate privind nivelurile de emisii.
Se impune respectarea indicatorilor de calitate privind nivelul imisiilor de poluanti în atmosfera conform Legii 104/2010 și STAS 12574/87.
Strategia nationala privind protectia atmosferei urmareste stabilirea unui echilibru intre dezvoltarea economico-sociala și calitatea aerului.
In legislatie se prevede intretinerea și modernizarea infrastructurii de transport rurtier (drumuri, mijloace de transport nepoluante).

SOL

1.Reducerea și
prevenirea poluarii și

1.Reducerea poluarii solului cauzata
de activitatile agro-industriale.
2.Ecologizarea zonelor afectate de

•Se propune ca dezvoltarea zonei de locuit să se realizeze pe terenuri care să nu
fie scoase din circuitul agricol sau, în anumite cazuri justificate, să nu scoată din
circuitul agricol soluri fertile.
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Aspect
de mediu

Obiectiv stabilit la
nivel național,
comunitar,
internațional
degradarii solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii
solurilor și utilizarea
durabila a resurselor de
sol.
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Obiectivul specific relevant
pentru PUG Poplaca

Modul în care s-a avut în vedere în PUG Poplaca

depozite de deseuri amenajate
necorespunzator.
3.Reducerea poluarii solurilor
afectate de infiltratiile apelor
menajere.
4.Reducerea poluarii solurilor
datorata pulberilor sedimentabile,
depunerilor acide sau de metale grele
etc.
5.Reducerea eroziunii solurilor.
6.Reducerea impactului negativ
provocat de fenomenele de inundatie
și baltire.
7.Prevenirea degradarii solurilor prin
aplicarea celor mai bune practici
agricole.
8.Conservarea functiilor ecologice ale
solului.
9.Ameliorarea calitatii solurilor în
scopul cresterii capacitatii de
productie.

•Viitoarele amplasamente ale clădirilor vor trebui alese pe terenuri care, în urma
lucrărilor de construcţie, să nu sufere modificări structurale capabile să producă
procese de versant.
•Recuperarea terenurilor degradate: măsurile pentru consolidarea terenurilor
instabile vor consta în terasări înierbate, acolo unde pantele permit realizarea
acestor lucrări; în zonele mai accidentate este indicată fixarea acestora cu plantaţii
de specii arboricole repede crescătoare şi împăduriri, în continuarea lucrărilor deja
efectuate.
•Pentru protejarea calităţii solului, legislaţia în vigoare prevede că organele şi
organizaţiile de stat, orice alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice care
au în proprietate sau folosinţă terenuri agricole, sunt obligate să urmărească, în
procesul de producţie, să nu se deterioreze calitatea solului şi, oricând apar
fenomene de degradare a acesteia, să ia măsuri de combatere a acestora, iar în
cazul când măsurile necesare le depăşesc posibilităţile, să sesizeze urgent, direcţia
judeţeană pentru agricultură asupra fenomenelor respective de degradare.

Nota: Teritoriul Romaniei este declarat ca zona sensibila la nitrati. Calitatea solului trebuie refacuta și imbunatatita.
Este necesara refacerea ecosistemelor terestre, executia de lucrari pentru combaterea eroziunii solului și apararea impotriva inundatiilor.

Gestiunea
deseurilor

1.Dezvoltarea unui
sistem de management
integrat al deseurilor, a
unui sistem de colectare

1.Prevenirea aparitiei și
minimizarea cantitatii de deseuri
generate.
2.Eliminarea poluarii istorice ca

•Administraţia locală, va trebui să treacă la implementarea unor măsuri
strategice de rezolvare a unor aspecte esenţiale pe următoarele direcții:
- Mentinerea si continuarea implementării sistemului de colectare selectivă a
deşeurilor la nivelul întregii comune. Se va asigura mentinerea punctelor de
colectare selectiva a deseurilor in localitate; se va incheia contract cu o
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Aspect
de mediu

Obiectiv stabilit la
nivel național,
comunitar,
internațional
selectiva și promovarea
reciclarii deseurilor,
dezvoltarea de facilitati
conforme de tratare a
deseurilor.
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Obiectivul specific relevant
pentru PUG Poplaca

urmare a eliminarii
necorespunzatoare a deseurilor,
inclusiv a poluarii curente care
poate determina compromiterea
terenurilor.

Modul în care s-a avut în vedere în PUG Poplaca

-

-

-

-

societate autorizata pentru preluarea deseurilor pe fractiuni separate si pentru
valorificare, sau pentru transfer la o societate autorizata pentru valorificarea
acestora.
Asigurarea unor puncte pentru colectarea deseurilor electrice. Se vor
achizitiona containere pentru colectarea acestor deseuri, care vor fi
amplasate in curtea Primariei din sat si se va incheia un contract de ridicare a
acestor deseuri de catre o societate autorizata. Puncte pentru colectare DEE
propuse: loc. Poplaca: curte Primarie;
Se va asigura informarea locuintorilor comunei, cu privire la gestiunea
deseurilor la nivelul comunei, cu privire la sistemul de colectare selectiva a
deseurilor, cu privire la punctele de colectare a deseurilor electrice si
cadavrelor de animale si cu privire la obligativitatea colectarii selective a
deseurilor la nivelul tuturor localitatilor.
O altă măsură de perspectivă care trebuie pregătită din timp este salubrizarea
străzilor care, în acest moment, se realizează pe plan local. Reglementarea
intravilanului, asfaltarea străzilor şi în general dezvoltarea urbanistică,
economică şi socială impune acordarea unei atenţii sporite salubrizării, ca
proces permanent şi organizat.
Se recomandă, de asemenea afilierea la un operator zonal în domeniu pentru
măturatul şi spălatul străzilor şi a domeniului public, în general.
Ca o componentă importantă a gospodăririi comunale, înhumarea cadavrelor
umane trebuie dimensionată corespunzător cerinţelor de cult şi de protecţie a
mediului. Administraţia locală va avea în vedere infrastructura specifică:
alocarea de terenuri.

Nota: Se vor respecta prevederile legislatiei în domeniul deseurilor: HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile
periculoase și Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.
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1.Obiectivul strategic general al protectiei mediului il
constituie imbunatatirea calitatii vietii în Romania prin
asigurarea unui mediu curat, care sa contribuie la cresterea
nivelului de viata al populației, imbunatatirea calitatii
mediului, conservarea și ameliorarea starii patrimoniului
natural de care Romania beneficiaza.
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Modul în care s-a avut în vedere în PUG Poplaca

•Extinderea rețelelor de apă și canalizare pe toate străzile comunei.
Extinderea tuturor rețelelor de utilități.
•În vederea reducerii riscului pentru siguranţa locuitorilor, pentru îmbunătăţirea
stării de sănătate şi a confortului populaţiei prin diminuarea surselor de poluare şi
ameliorarea calităţii mediului se vor moderniza drumurile locale de acces şi cele
comunale, prin executarea unei îmbrăcăminţi asfaltice. Modernizarea acestor
sisteme rutiere va cuprinde si executarea amenajărilor corespunzătoare pentru
colectarea, dirijarea şi evacuarea apelor pluviale prin şanţuri şi rigole betonate,
podeţe laterale şi podeţe transverale. Pentru menţinerea curăţeniei si esteticii
drumurilor modernizate se vor amenaja cu îmbrăcăminte asfaltică şi intrările
drumurilor laterale şi de exploatare.
•Zona străzilor, în conformitate cu regimul juridic al drumurilor, va cuprinde şi
spaţii verzi, ca şi zonele de siguranţă şi de protecţie a drumului judeţean de pe
teritoriul localităţii, spaţii verzi care se vor îmbunătăţi, după realizarea şi
modernizarea lor, permanent, din fonduri prevăzute în bugetul local. Pe lângă
rolul de protecţie, aceste amenajări contribuie la îmbunătăţirea esteticii zonei şi la
creşterea stării de confort a populaţiei.
•Pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu aer, apă şi sol, pentru
diminuarea impactului negativ produs de zgomot şi de colectarea deşeurilor, se
propun unele măsuri, astfel:
- Creşterea suprafeţelor spaţiilor plantate.
- Racordarea gospodăriilor la reţelele centralizate de apă şi canalizare în
proporţie de 100%,.
- Prin lucrările existente, dar mai ales prin cele propuse spre realizare în
următorii 10 ani, se urmăreşte şi îmbunătăţirea calităţii apelor de suprafaţă şi
a pânzei freatice, astfel:
▪ canalizările şi staţia de epurare contribuie la protecţia calităţii apelor;
▪ respectarea regimului deşeurilor conduce la îmbunătăţirea calităţii apelor,
prin desfiinţarea depozitelor haotice şi evitarea infiltraţiilor.
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- În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor, construcţiilor hidrotehnice şi
îmbunătăţirii regimului de curgere a apelor, conform Legii 107/1996, se
instituie zone de protecţie pentru albia minoră a cursurilor de apă, respectiv
pentru cursurile de apă cu lăţimea între 10 – 50 m, o zonă cu lăţimea de 15 m,
începând de la limita albiei minore.
- Se asigură calitatea apei tratate la cerinţele standardelor existente pentru apa
potabilă (Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile).
- Se asigură igiena, sănătatea populaţiei şi protecţia mediului, în general şi a
apelor în special.
Se va pune accent pe organizarea de dezbateri publice, acţiuni de informare şi
educare a cetăţenilor comunei, referitoare la problematica din domeniul protecţiei
mediului, în privinţa diferitelor programe care se vor derula la nivelul unităţii
teritorial-administrative.
Nota: Legislatia romaneasca este aliniata la legislatia europeana în cea ce priveste sănătatea populației prin asigurarea conditiilor de igiena (apa curenta, canalizare, depozitarea controlata a
deseurilor, spatii verzi/cap locuitor).
Se vor respecta limitele maxime impuse pentru:
- indicatori de calitate pentru emisii și imisii aer prevazuti în Ord. 462/1993, Legea 104/2010, STAS 12574/87;
- indicatorii de calitate privind nivelul de zgomot sabiliti prin STAS 10009-88 și Ord. 119/2014.
- indicatorii de calitate privind apa potabila stabiliti prin Legea 458/2002 modificata și completata cu Legea 311/2004;
- indicatorii de calitate privind starea apelor de suprafata stabiliti prin Ord. 161/2006.
Se va respecta norma de alocare a suprafetei de spatiu verde/locuitor conform L. nr. 24/2007 (art. 10, alin 3, de 20 mp/cap).

Riscuri
naturale

1.Protectia populației și bunurilor materiale prin diminuarea
efectelor inundatiilor și a altor riscuri naturale.

•Pentru zonele inundabile se propune:
- interdicţia de construire în zonele ce pot fi afectate de inundaţii unde cerinţele
actuale de asigurare cu 5%, până la data eliminării producerii lor;
- promovarea rapidă a unor proiecte pentru eliminarea cauzelor ce le produc
(acumulări pentru controlul debitelor, diguri de apărare, diverse amenajări);
- includerea în priorităţile de intervenţie imediată a proiectelor şi solicitarea de
fonduri pentru realizarea lor.
•Interdicţii:
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- în zonele inundabile se interzice amplasarea de lucrări sau construcții, inclusiv
a celor de locuit.
•Pentru apararea impotriva inundatiilor sunt propuse lucrări de:
- decolmatare albie, indepartare vegetatie si intretinere a albiilor minore pe
raza localitatii;
- redimensionare poduri si podete existente;
- realizarea de aparari de mal locale, îndiguiri şi înălţarea zidurilor existente;
- reprofilare si recalibrare a albiilor minore pentru asigurarea tranzitarii
debitului de calcul cu asigurarea de 1% sau amenajare a unor zone inundabile
controlat.
•Recuperarea terenurilor degradate: măsurile pentru consolidarea terenurilor
instabile vor consta în terasări înierbate, acolo unde pantele permit realizarea
acestor lucrări; în zonele mai accidentate este indicată fixarea acestora cu plantaţii
de specii arboricole repede crescătoare şi împăduriri, în continuarea lucrărilor deja
efectuate.
Nota: Legislatia nationala are prevederi în ceea ce priveste cresterea protectiei populației fata de riscurile naturale care se pot preveni (alunecari de teren și inundatii) prin luarea unor măsuri
anticipate aparitiei fenomenelor sau pentru eliminarea efectelor acestora.

Biodiver- 1.Conservarea
sitate
diversitatii biologice,
utilizarea durabila a
habitatelor naturale, a
speciilor de flora și
fauna salbatica și
reconstructia ecologica a
sistemelor
deteriorate.
2.Gestionarea durabila a

1.Asigurarea managementului
necesar ocrotirii habitatelor
naturale și conservarii diversitatii
biologice.
2.Protectia, conservarea și
refacerea diversitatii biologice
terestre și acvatice, existente în
afara ariilor naturale protejate:
reducerea și eliminarea efectelor
negative cauzate de poluarea

•UAT Polaca nu se suprapune teritorial si nu se propun reglementari in “Parcul
Natural Dumbrava Sibiului”.
•Prin propunerile PUG se mentin trupurile de intravilan existente în
ROSCI/ROSPA Frumoasa, nu apar noi functiuni, sau noi reglementari în aceste
zone. Se modifica doar numerotarea trupurilor existente.
•Conform PUG, se vor respecta masurile pentru protectia biodiversitatii, care sunt
impuse prin Avizul custodelui ariei naturale protejate (CJ Alba), cu nr.
05/03.04.2015, emis pentru PATZIC Paltinis-Cindrel, doar pentru zona trupurilor
8, 9 si 10.
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Modul în care s-a avut în vedere în PUG Poplaca

mediilor de viata și reconstructia
ecosistemelor și habitatelor
deteriorate.
3.Accentuarea și diversificarea
functiilor socio-economice ale
ecosistemelor forestiere în raport
cu cresterea cerintelor societatii
fata de padure.

Nota: se vor respecta prevederile Ord. 1964/2007 modificata, HG 1284/2007 modificata și OUG 57/2007 modificata, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei salbatice.
Dupa elaborare și avizare, este obligatorie respectarea planurilor de management și a regulamentelor pentru administratorii ariilor naturale protejate, precum și pentru persoanele fizice și juridice
care detin sau administreaza terenuri și alte bunuri si/sau care desfasoara activitati în perimetrul și în vecinatatea ariilor naturale protejate.

Patrim. 1.Protectia patrimoniului și pastrarea valorilor culturale.
cultural
Mediul 1.Dezvoltarea unei economii profitabile în toate zonele tarii
în vederea cresterii bunastarii populației.
socioeconomic

•S-au propus zone de protectie speciala adiacente monumentelor istorice.
•Pentru stimularea mediului socio-economic s-au propus dezvoltarea
infrastructurii de accesare a zonei turistice, Păltiniș: Platoș, Găujoara-Bătrâna
permiţând astfel punerea în valoare a cadrului natural şi atragerea turiştilor.
a. Măsuri strategice
- Crearea infrastructurii şi a cadrului normativ local în vederea stimulării şi
atragerii producătorilor din domeniul zootehnic. Prin măsuri concentrate pe o
perioadă lungă de timp, se va putea trece la o agro-zootehnie de performanţă.
În contextul actual, infrastructura fizică poate fi gestionată de administraţia locală
mai ales, în contextul programelor de dezvoltare susţinute de fonduri europene.
Această infrastructură va putea atrage investitori privaţi în măsura să constituie
celulele productive: fermele.
Cadrul normativ local – permisiuni, restricţii, taxe, avize, acorduri, autorizaţii –
este extrem de important şi se poate asigura prin:
▪ Rezervarea de spaţii în gospodării de terenuri cu această funcţiune;

109

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Aspect
de mediu

Obiectiv stabilit la
nivel național,
comunitar,
internațional

noiembrie 2019

Obiectivul specific relevant
pentru PUG Poplaca

Modul în care s-a avut în vedere în PUG Poplaca

▪ Punerea la dispoziţia spre concesionare a unor terenuri în extravilan,
proprietate a comunei;
▪ Acordarea de permisiuni conforme cu normele europene;
▪ Acordarea de facilităţi la plata taxelor şi impozitelor;
▪ Simplificarea documentelor;
▪ Susţinerea în mod special a investitorilor care asigură servicii
complementare activităţii fermelor;
▪ Spaţii de depozitare;
▪ Servicii de colectare şi distribuţie a produselor;
▪ Servicii de mecanizare;
▪ Servicii sanitar-veterinare;
▪ Servicii de consultanţă agricolă.
- Sprijinirea activităţilor de servicii, în baza unui plan de măsuri pe termen lung
care să faciliteze exploatarea şi prelucrarea lemnului, prelucrarea producţiei
agrozootehnice.
- Stimularea activităţii turistice: alocarea de terenuri cu funcţiune turistică
dominantă, domeniul schiabil şi funcţiuni complementare corespunzătoare;
stabilirea unei număr de cerinţe de conformare a construcţiilor deja existente: în
zona centrală arhitectura unitară, tradiţională; amplasarea judicioasă în
parcelă/lot, aliniament; stabilirea unei politici de dispersare uniformă în teritoriu a
unităţilor turistice; rezervarea unor suprafeţe de teren pentru amenajarea speciale
în zona montană (trasee turistice, zone de picnic, campare, zone de belvedere);
b. Măsuri în continuare
- Completarea infrastructurii rurale de bază: extinderea reţelelor de distribuţia
apei, alimentare cu energie electricăşi a gazelor naturale, cât şi a reţelei de
canalizare menajeră pe suprafaţa nou introdusă în intravilan în urma realizării
unor documentaţii P.U.Z., modernizarea străzilor, noi, atragerea de investitori în
zona agro-indusriale din nordul localității:
Prin aceste măsuri se va crea cadrul minim de dezvoltare economică a comunei,
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creşterea confortului populaţiei, favorizând amplasarea în gospodării a unor
unităţi de producţie meşteşugăreşti, servicii, comerţ.
- Stimularea dezvoltării serviciilor şi comerţului:
▪ destinate populaţiei: îngrijire personală, reparaţii inventar gospodăresc,
accesare IT, comunicaţie, transport local, sănătate, cult, cultură,
învăţământ, comerţ cu produse de larg consum.
▪ destinate sectorului productiv: industriei alimentare, agriculturii pe
suprafeţe mici de teren, reparaţii utilaje, echipamente, colectarea şi
distribuirea producţiei, depozitare materiale diverse, comerţ en-gros şi
en-detail cu materii prime şi materiale de factură agro-zootehnică şi
manufacturieră tradiţională în zonă.
Nota: Dezvoltarea economica a comunei sa se faca în concordanta cu cerintele de conservare și protejare a factorilor de mediu și a patrimoniului cultural.

Zonarea
teritorial
a/
Urbanis,
dezvoltare rurala

1. Imbunatatirea calitatii
mediului și asigurarea
unui nivel inalt al
calitatii vietii în zonele
urbane și rurale.
2.Reducerea poluarii
fonice.

1.Imbunatatirea conditiilor de
viata, a transportului urban și
valorificarea eficienta a
patrimoniului natural și a celui
construibil.
2.Dezvoltarea asezarilor umane în
zone care nu sunt supuse
riscurilor naturale și agentilor
poluanti.
3.Ridicarea standardului de
locuire în mediul urban și rural.
4.Crearea, reabilitarea și
extinderea suprafetelor ocupate de
spatii verzi în municipii și orase.

•Intravilan propus=284,72 ha
•Pentru toate zonele nou create se propune realizarea de lucrări de infrastructură
de rețele edilitare și infrastructură rutieră, inclusiv poduri și podețe acolo unde
este cazul.
•Regulile de urbanism ce se vor institui prin Regulamentul Local de Urbanism
vor avea în vedere amplasarea şi conformarea viitoarelor construcţii. În zonele
marginale şi în special în cele nou introduse în intravilan, prin regulile propuse se
va asigura înlănţuirea logică a construcţiilor (infrastructură urmată de construirea
de clădiri cu diverse funcţiuni) precum și adaptarea (conformarea) construcţiilor
la funcţiunea dominantă propusă a zonei.
•Pe lângă obiectivele de utilitate publică existente, se propun noi investiții:
- Îndiguire cursuri de apă.
- Rețea de canalizare.
- Modernizare sistem stradal.
- Accese și utilități zone extinderi.
- Zona agrement Arena Platoș, Găujoara.
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5.Asigurarea unui management
corespunzator al deseurilor.
6.Respectarea regulamentului
general de urbanism.
7.Imbunatatirea calitatii și
pastrarea diversitatii spatiului
rural în vederea obtinerii unui
echilibru intre activitatile umane
și conservarea resurselor naturale.
8.Imbunatatirea și dezvoltarea
infrastructurii în mediul urban și
rural: drumuri, alimentare cu
apa,canalizare, statii de epurare.
9.Reducerea poluarii fonice în
mediul urban, în zonele
industriale și în zonele cu trafic
aerian sau feroviar.
10.Realizarea de perdele
forestiere de protectie.

- Sediu Primarie, reconstruire.
- Cămin cultural, reconstruire.
- Amenajare teren de fotbal.
- Amenajare trasee de cicloturism.
Lista măsurilor în continuare:
- Realizarea îndiguirilor;
- Realizarea infrastructurii de acces şi circulaţie în zona Platoș, conform PUZ
Arena Platoș și zona Bătrâna conf PATZIC Păltiniș-Cindrel.
- Crearea condiţiilor de realizare a obiectivelor de utilitate publică prevăzute în
listă.
- Continuarea demersurilor pentru derularea proiectului de amenajare a
străzilor
- Elaborarea documentaţiilor de urbanism prevăzute în PUG pentru zone cu
investiții publice din intravilan
Elaborarea documentaţiilor pentru investiţiile propuse, de proiectare, fazele S.F.,
P.A.C., elaborarea P.T., D.D.E., D.E

Nota: Legislatia prevede corelalrea intravilanului existent cu evidenta OCPI în vederea asigurarii unei bune administrari a terenurilor și a unei dezvoltari edilitare judicioase.
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7. POTENȚIALELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI
Conform cerințelor HG 1076/2004, în cazul analizei PUG, trebuie evidențiate
efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea acestuia.
În vederea evaluării sintetice a impactului potențial asupra mediului, în termeni cât
mai relevanți, au fost stabilite categorii de impact care să permită evidențierea efectelor
potențial semnificative asupra mediului generate de implementarea planului.
După cum s-a menționat în capitolele anterioare, principalele obiective ale PUG
Poplaca vizează:
O1

Reglementarea amenajării teritoriului și a dezvoltării urbanistice.

O2

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).

O3

Accese și utilități în zonele cu extinderi. Rețea de canalizare.

O4

Îmbunătățirea infrastructurii de circulație; modernizare sistem stradal și
amenajare trasee cicloturism. Realizarea infrastructurii de acces şi circulaţie în
zona Platoș, conform PUZ Arena Platoș și zona Bătrâna cf PATZIC PăltinișCindrel.

O5

Valorificarea potențialului natural și economic al localității.
Dezvoltarea activității turistice și atragerea investitorilor – Zona de agrement
Arena Platoș

O6

Evidențierea imobilelor valoroase, conservarea și punerea lor în valoare.

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potențiale semnificative asupra
aspectelor de mediu trebuie să includă efectele: secundare, cumulative, sinergice, pe
termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative. Impactul
semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau
intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”.
În vederea evaluării impactului ca urmare a PUG Poplaca s-au stabilit 5 categorii de
impact, detaliate astfel:
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Scara de cuantificare a impactului generat de obiectivele PUG Poplaca asupra
aspectelor relevante de mediu
Valoarea impactului
+2
+1
0
-1
-2

Detaliere
Impact pozitiv semnificativ asupra aspectelor de mediu relevante
Impact pozitiv nesemnificativ asupra aspectelor de mediu relevante
Impact neutru
Impact negativ nesemnificativ asupra aspectelor de mediu relevante
Impact negativ semnificativ asupra aspectelor de mediu relevante

Principiul de bază luat în considerare în determinarea impactului a constat în
evaluarea propunerilor PUG în raport cu aspectele și obiectivele de mediu relevante
prezentate în capitolul anterior.

7.1. Evaluarea efectelor implementării obiectivelor PUG
asupra obiectivelor de mediu
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O1: Reglementarea amenajării teritoriului și a dezvoltării urbanistice

Aspect de
mediu
Apă

Aer

Sol

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și
managementul durabil al resurselor de apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin diminuarea
pagubelor produse ca urmare a inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate pentru toti
locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare în
localitatile cu peste 2000 l.e., conform cerintelor
Directivei 91/271/CEE, privind epurarea apelor
uzate menajere.
1.Mentinerea calitatii aerului inconjurator în
zonele care se incadreaza în limitele prevazute
de normele în vigoare pentru indicatorii de
calitate.
1.Reducerea și prevenirea poluarii și degradarii
solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și utilizarea
durabila a resurselor de sol.

Nivel
impact
+1

+1

+1
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Justificarea încadrării
-Aspectul este unul pozitiv, direct și permanent, justificat de
propunerea de măsuri pentru extinderea retelelelor de apa și
canalizare pe trupurile noi de intravilan, interdicții de construire
în zone inundabile și de măsurile pentru combaterea inundatiilor
și eroziunilor și de reglementare a activitatilor în intravilan.

-Prin propunerile de modernizare a drumurilor cu zone verzi de
protectie dar si reglementarea de zone verzi se surprinde un
aspect pozitiv legat de reducerea emisiilor de de pulberi de pe
suprafața terenurilor, dar și de reținere a poluanților atmosferici
la nivelul vegetației.
-Asigura utilizarea rationala a terenurilor din intravilan și
extravilan, conditioneaza scoaterea din circuit agricol doar a
suprafetelor destinate constructiilor precum si racordarea tuturor
constructiilor la retelele hidroedilitare.
-Asigura dezvoltarea unui comunități moderne care asigură
exploatarea rationala a terenurilor agricole.
-Asigură utilizarea benefică a terenurilor prin crearea de zone
verzi.

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Aspect de
mediu
Gestiunea
deșeurilor

Sănătatea
populației

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea unui sistem de management
integrat al deseurilor, a unui sistem de colectare
selectiva și promovarea reciclarii deseurilor,
dezvoltarea de facilitati conforme de tratare a
deseurilor.
1.Obiectivul strategic general al protectiei
mediului il constituie imbunatatirea calitatii
vietii în Romania prin asigurarea unui mediu
curat, care sa contribuie la cresterea nivelului de
viata al populației, imbunatatirea calitatii
mediului, conservarea și ameliorarea starii
patrimoniului natural de care Romania
beneficiaza.

noiembrie 2019

Nivel
impact
+1

+1

Riscuri
naturale

1.Protectia populației și bunurilor materiale prin
diminuarea efectelor alunecarilor de teren și a
inundatiilor.

+1

Biodiversitate

1.Conservarea diversitatii biologice, utilizarea
durabila a habitatelor naturale, a speciilor de
flora și fauna salbatica și reconstructia ecologica
a sistemelor deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și sustinerea
rolului acestora în viata social-economica a tarii.
1.Protectia patrimoniului și pastrarea valorilor
culturale.

0

Patrimoniul
cultural

+1
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Justificarea încadrării
- Apare un control mai bun privind depozitarea și colectarea
deseurilor din gospodarii și din noile trupuri de intravilan
reglementate prin PUG.

-Se surprinde un aspect benefic, indirect și permanent, deoarece
armonizarea functiunilor în intravilan separa activitatile
economice de zonele de locuit și de zona serviciilor publice
(educatie, sănătate, cultura, agrement etc.).
-Stabilirea functiunilor asigura confort și protectie zonelor
rezidentiale și implicit populației.
-Reglementarea de zone verzi în intravilan asigura cresterea
nivelului și calitatii vietii, precum și imbunatatirea starii de
sănătate a populației.
-Impactul este direct, permanent și duce la cresterea sigurantei
locuirii și a constructiilor prin propunerea de lucrari și instituirea
de interdictii permenente sau temporare de construire pe zonele
expuse riscurilor naturale.
-Conform Memoriului de prezentare (Ord. 19/2010) si avizului
custodelui ariilor naturale protejate nu apare un impact asupra
biodiversitatii cu conditia respectarii măsurilor de diminuare
identificate si impuse.

-Afecteaza pozitiv acest aspect, deoarece s-au stabilit zonele de
protectie pentru monumentele identificate în comuna.

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Aspect de
mediu
Mediul socioeconomic
Zonarea
teritorială/
Urbanism,
dezv. rurală

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea unei economii profitabile în toate
zonele tarii în vederea cresterii bunastarii
populației.
1. Imbunatatirea calitatii mediului și asigurarea
unui nivel inalt al calitatii vietii în zonele urbane
și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

noiembrie 2019

Nivel
impact
+2

+2
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Justificarea încadrării
-Obiectivul PUG asigura atingerea obiectivului de mediu.

-Obiectivul PUG corespunde indirect cu obiectivul de mediu.

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

noiembrie 2019

O2: 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)
Aspect de
mediu
Apă

Aer

Sol

Gestiunea
deșeurilor

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și
managementul durabil al resurselor de apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin diminuarea
pagubelor produse ca urmare a inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate pentru toti
locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare în
localitatile cu peste 2000 l.e., conform cerintelor
Directivei 91/271/CEE, privind epurarea apelor
uzate menajere.
1.Mentinerea calitatii aerului inconjurator în
zonele care se incadreaza în limitele prevazute de
normele în vigoare pentru indicatorii de calitate.
1.Reducerea și prevenirea poluarii și degradarii
solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și utilizarea
durabila a resurselor de sol.
1.Dezvoltarea unui sistem de management integrat
al deseurilor, a unui sistem de colectare selectiva
și promovarea reciclarii deseurilor, dezvoltarea de
facilitati conforme de tratare a Deseurilor.

Nivel
impact
+1

Justificarea încadrării
-Aspectul este unul pozitiv, direct și permanent, justificat de
propunerea de măsuri pentru combaterea inundatiilor și
eroziunilor și reglementarea stricta a construirii în aceste zone.

-Nu afecteaza acest aspect.

+1

-Afecteaza permanent pozitiv și direct acest aspect deoarece duce
la combaterea degradarii terenurilor din zona de lunca
inundabilă.

0

-Nu afecteaza acest aspect.
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Aspect de
mediu
Sănătatea
populației

Riscuri
naturale
Biodiversitate

Patrimoniul
cultural

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Obiectivul strategic general al protectiei
mediului il constituie imbunatatirea calitatii vietii
în Romania prin asigurarea unui mediu curat, care
sa contribuie la cresterea nivelului de viata al
populației, imbunatatirea calitatii mediului,
conservarea și ameliorarea starii patrimoniului
natural de care Romania beneficiaza.
1.Protectia populației și bunurilor materiale prin
diminuarea efectelor alunecarilor de teren și a
inundatiilor.
1.Conservarea diversitatii biologice, utilizarea
durabila a habitatelor naturale, a speciilor de flora
și fauna salbatica și reconstructia ecologica a
sistemelor deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și sustinerea
rolului acestora în viata social-economica a tarii.
1.Protectia patrimoniului și pastrarea valorilor
culturale.

noiembrie 2019

Nivel
impact
+2

Justificarea încadrării
-Impactul este direct, permanent și duce la cresterea sigurantei
locuitorilor prin propunerea de lucrari pentru combaterea
riscurilor naturale și instituirea de interdictii permenente sau
temporare de construire pe zonele expuse.

+2

-Impactul este direct, permanent prin propunerea de lucrari
pentru combaterea inundatiilor.

0

-Nu apare un impact asupra biodiversitatii cu conditia respectarii
măsurilor de diminuare identificate.

0

-Nu influenteaza acest aspect deoarece nu s-au identificat
monumente istorice în zonele inundabile sau pe terenuri
degradate.
-Efectul este pozitiv indirect deoarece asigura dezvoltarea zonei
și implicit cresterea economica prin combaterea riscurilor
naturale pe zonele cu potential de dezvoltare.
-Efectul este pozitiv indirect deoarece asigura dezvoltarea
durabilă a terenurilor din intravilan, în special a celor din zonele
inundabile.

Mediul socioeconomic

1.Dezvoltarea unei economii profitabile în toate
zonele tarii în vederea cresterii bunastarii
populației.

+1

Zonarea
teritorială/
Urbanism,
dezv. rurală

1. Imbunatatirea calitatii mediului și asigurarea
unui nivel inalt al calitatii vietii în zonele urbane
și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

+1
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O3: Accese și utilități în zonele cu extinderi; rețea de canalizare

Aspect de
mediu
Apă

Aer

Sol

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și
managementul durabil al resurselor de apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin diminuarea
pagubelor produse ca urmare a inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate pentru toti
locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare în
localitatile cu peste 2000 l.e., conform cerintelor
Directivei 91/271/CEE, privind epurarea apelor
uzate menajere.
1.Mentinerea calitatii aerului inconjurator în
zonele care se incadreaza în limitele prevazute de
normele în vigoare pentru indicatorii de calitate.

1.Reducerea și prevenirea poluarii și degradarii
solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și utilizarea
durabila a resurselor de sol.

Nivel
impact
+2

+1

+2
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Justificarea încadrării
-Temporar, pe perioada implementarii pot aparea fenomene de
poluare generate de deversari accidentale, spalarea materialelor și
deseurilor, avand ca rezultat afectarea calitatii și în principal,
cresterea turbiditatii apei de suprafata. Efectul este direct,
temporar și reversibil.
-Dezvoltarea retelelor hidroedilitare induce un aspect benefic legat
de controlul colectarii și epurarii apelor uzate evacuate.

-In timpul lucrarilor de execuție rețele, apar efecte temporare
legate de emisii de pulberi și gaze de esapament. Efectele sunt
negative nesemnificative, directe, temporare și reversibile.
-Dupa implementare, impactul asupra aerului atmosferic este
pozitiv nesemnificativ prin diminuarea mirosurilor rezultate ca
urmare a evacuarilor necontrolate de ape uzate din gospodariile
populației, dar și ca urmare a diminuării emisiilor de pulberi și
gaze din ardere – în cazul înlocuirii combustibilului solid (lemn)
cu gazele naturale, în instalațiile termice.
-Temporar, pe perioada executarii lucrarilor pot aparea depozitari
neconforme, deversari accidentale și alterarea structurii și functiei
solului. Efectele sunt negative, directe, temporare și reversibile.
-Dupa punerea în functiune a retelelor de apa și canalizare se
elimina sursele de poluare a solului prin evacuari necontrolate de
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Aspect de
mediu

Obiective relevante pentru PUG Poplaca

noiembrie 2019

Nivel
impact

Justificarea încadrării
ape uzate menajere, dar numai în conditiile în care namolul de la
epurare va fi gestionat corespunzator.
-Temporar, pe perioada executarii lucrarilor apar aspecte legate de
gestiunea deseurilor rezultate din organizarile de santier.
-Dupa finalizarea lucrarilor, namolurile rezultate din epurare vor fi
gestionate conform prevederilor legale. în conditiile respectarii
acestor prevederi nu se prognozeaza manifestarea vreunui impact
pozitiv sau negativ legat de acestea.
-In timpul implementarii pot aparea efecte negative indirecte
legate de emisii de zgomote, vibratii, emisii de pulberi și gaze de
esapament. Efectele sunt temporare și acceptabile în situatia
aplicarii măsurilor de diminuare.
-Dupa implementare contribuie indirect, permanent, la
imbunatatirea confortului populației, a igienei și duce la cresterea
confortului și a nivelului de trai.
-Nu afecteaza acest aspect de mediu.

Gestiunea
deșeurilor

1.Dezvoltarea unui sistem de management integrat
al deseurilor, a unui sistem de colectare selectiva
și promovarea reciclarii deseurilor, dezvoltarea de
facilitati conforme de tratare a Deseurilor.

0

Sănătatea
populației

1.Obiectivul strategic general al protectiei
mediului il constituie imbunatatirea calitatii vietii
în Romania prin asigurarea unui mediu curat, care
sa contribuie la cresterea nivelului de viata al
populației, imbunatatirea calitatii mediului,
conservarea și ameliorarea starii patrimoniului
natural de care Romania beneficiaza.
1.Protectia populației și bunurilor materiale prin
diminuarea efectelor alunecarilor de teren și a
inundatiilor.
1.Conservarea diversitatii biologice, utilizarea
durabila a habitatelor naturale, a speciilor de flora
și fauna salbatica și reconstructia ecologica a
sistemelor deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și sustinerea
rolului acestora în viata social-economica a tarii.

+2

0

-In timpul implementarii pot aparea efecte negative indirecte
legate de emisii de zgomote și vibratii, care pot afecta fauna
locala. Efectele sunt nule asupra ariei naturale protejate deoarece
amplasamentul rețelelor este în intravilan, la distanță față de
aceasta.

1.Protectia patrimoniului și pastrarea valorilor
culturale.

0

-Nu afecteaza acest aspect de mediu.

Riscuri
naturale
Biodiversitate

Patrimoniul
cultural

0
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Aspect de
mediu
Mediul socioeconomic
Zonarea
teritorială/
Urbanism,
dezv. rurală

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea unei economii profitabile în toate
zonele tarii în vederea cresterii bunastarii
populației.
1. Imbunatatirea calitatii mediului și asigurarea
unui nivel inalt al calitatii vietii în zonele urbane
și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

noiembrie 2019

Nivel
impact
+2

+2

122

Justificarea încadrării
-Dupa implementare, impact pozitiv indirect, permanent; permite
dezvoltarea economica a comunei.
-Dupa implementare, impact pozitiv indirect, permanent; permite
dezvoltarea rurala.
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O4: Îmbunătățirea infrastructurii de circulație; modernizare sistem stradal și amenajare trasee cicloturism; realizarea
infrastructurii de acces şi circulaţie în zona Platoș, conform PUZ Arena Platoș și zona Bătrâna cf PATZIC Păltiniș-Cindrel

Aspect de
mediu
Apă

Aer

Sol

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și
managementul durabil al resurselor de apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin diminuarea
pagubelor produse ca urmare a inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate pentru toti
locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare în
localitatile cu peste 2000 l.e., conform cerintelor
Directivei 91/271/CEE, privind epurarea apelor
uzate menajere.
1.Mentinerea calitatii aerului inconjurator în
zonele care se incadreaza în limitele prevazute de
normele în vigoare pentru indicatorii de calitate.

Nivel
impact
+1

0

1.Reducerea și prevenirea poluarii și degradarii
solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și utilizarea
durabila a resurselor de sol.

+1

123

Justificarea încadrării
-Temporar, pe perioada implementarii pot aparea aspecte de
poluare generate de deversari accidentale, spalarea materialelor,
avand ca rezultat afectarea calitatii și în principal, cresterea
turbiditatii apei pentru cursurile de suprafata din zona. Efectul
este direct, temporar și reversibil.
-Organizarea și dezvoltarea cailor de comunicatii are un efect
permanent benefic legat de imbunatatirea calitatii apelor de
suprafata (receptori naturali) prin amenajarea sistemului de
colectare a apelor pluviale de pe caile de trafic. Efectul este
direct și permanent.
-In timpul lucrarilor de executie lucrari de constructie, apar
efecte temporare legate de emisii de pulberi și gaze de
esapament. Efectele sunt negative nesemnificative, directe,
temporare și reversibile.
-Dupa implementare, impactul asupra aerului atmosferic este
neutru.
-Temporar, pe perioada executarii lucrarilor pot sa apara
deversari accidentale și alterarea structurii și functiei solului.
Efectele sunt negative, directe, temporare și reversibile.
-Dupa finalizarea lucrarilor apar efecte pozitive legate de
canalizarea apelor pluviale potential impurificate colectate de pe
caile de rulare și aspecte legate de eventuale scurgeri de uleiuri
și alte lichide de motor care nu mai ajung direct pe sol. Efectul
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Aspect de
mediu

Obiective relevante pentru PUG Poplaca

noiembrie 2019

Nivel
impact

Gestiunea
deșeurilor

1.Dezvoltarea unui sistem de management integrat
al deseurilor, a unui sistem de colectare selectiva
și promovarea reciclarii deseurilor, dezvoltarea de
facilitati conforme de tratare a Deseurilor.

0

Sănătatea
populației

1.Obiectivul strategic general al protectiei
mediului il constituie imbunatatirea calitatii vietii
în Romania prin asigurarea unui mediu curat, care
sa contribuie la cresterea nivelului de viata al
populației, imbunatatirea calitatii mediului,
conservarea și ameliorarea starii patrimoniului
natural de care Romania beneficiaza.

+1

1.Protectia populației și bunurilor materiale prin
diminuarea efectelor alunecarilor de teren și a
inundatiilor.

0

Riscuri
naturale

124

Justificarea încadrării
este pozitiv permanent.
-Temporar, pe perioada executarii lucrarilor apar aspecte legate
de gestiunea deseurilor rezultate din organizarile de santier. Sunt
posibile efecte negative limitate ca perioada de timp.
-Dupa finalizarea lucrarilor, nu apar efecte legate de gestiunea
deseurilor.
-In timpul implementarii pot aparea efecte negative indirecte
legate de emisii de zgomote, vibratii, emisii de pulberi și gaze de
esapament. De asemenea apr probleme de circulatie în traficul
rutier cu posibilitatea manifestarii unor situatii de risc. Efectele
sunt temporare și reversibile.
-Dupa implementare, contribuie la fluidizarea circulatiei în
zonele cu intersectii și indirect, la cresterea nivelului de trai
datorat dezvoltarii economice a zonei. Se pot diminua emisiile
de gaze de esapament și pulberi antrenate de pe caile de rulare.
De asemnea se diminueaza nivelul de zgomote și vibratii de pe
caile de trafic. Efectul este pozitiv și permanent.
-Nu afecteaza acest aspect de mediu.
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Aspect de
mediu
Biodiversitate

Patrimoniul
cultural
Mediul socioeconomic
Zonarea
teritorială/
Urbanism,
dezv. rurală

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Conservarea diversitatii biologice, utilizarea
durabila a habitatelor naturale, a speciilor de flora
și fauna salbatica și reconstructia ecologica a
sistemelor deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și sustinerea
rolului acestora în viata social-economica a tarii.

noiembrie 2019

Nivel
impact
0

1.Protectia patrimoniului și pastrarea valorilor
culturale.
1.Dezvoltarea unei economii profitabile în toate
zonele tarii în vederea cresterii bunastarii
populației.
1. Imbunatatirea calitatii mediului și asigurarea
unui nivel inalt al calitatii vietii în zonele urbane
și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

0
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Justificarea încadrării
-In timpul implementarii pot aparea efecte negative indirecte
legate de emisii de zgomote și vibratii, care pot afecta fauna
locala. Efectele sunt temporare și probabil acceptabile în situatia
aplicarii măsurilor de diminuare care vor rezulta din studiile de
evaluare adecvata pentru fiecare proiect propus separat.
De asemenea, pot aparea efecte legate de ocuparea unor
suprafete de teren.
-Conform Memoriului de prezentare (Ord. 19/2010) și Avizului
custodelui, nu influenteaza în conditiile respectarii măsurilor de
diminuare identificate.
-Nu afecteaza acest aspect de mediu.

+2

-Dupa implementare, impactul este pozitiv indirect, permanent;
permite dezvoltarea economica a comunei.

+2

-Dupa implementare, impact pozitiv indirect, permanent;
permite dezvoltarea rurala a comunei Poplaca.
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O5: Valorificarea potențialului natural și economic al localității; dezvoltarea activității turistice și atragerea investitorilor –
zona de agrement Arena Platoș

Aspect de
mediu
Apă

Aer

Sol

Gestiunea
deșeurilor

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și
managementul durabil al resurselor de apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin diminuarea
pagubelor produse ca urmare a inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate pentru toti
locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare în
localitatile cu peste 2000 l.e., conform cerintelor
Directivei 91/271/CEE, privind epurarea apelor
uzate menajere.
1.Mentinerea calitatii aerului inconjurator în
zonele care se incadreaza în limitele prevazute de
normele în vigoare pentru indicatorii de calitate.
1.Reducerea și prevenirea poluarii și degradarii
solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și utilizarea
durabila a resurselor de sol.
1.Dezvoltarea unui sistem de management integrat
al deseurilor, a unui sistem de colectare selectiva
și promovarea reciclarii deseurilor, dezvoltarea de
facilitati conforme de tratare a Deseurilor.

Justificarea încadrării

Nivel
impact
0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.
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Aspect de
mediu
Sănătatea
populației

Riscuri
naturale
Biodiversitate

Patrimoniul
cultural
Mediul socioeconomic
Zonarea
teritorială/
Urbanism,
dezv. rurală

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Obiectivul strategic general al protectiei
mediului il constituie imbunatatirea calitatii vietii
în Romania prin asigurarea unui mediu curat, care
sa contribuie la cresterea nivelului de viata al
populației, imbunatatirea calitatii mediului,
conservarea și ameliorarea starii patrimoniului
natural de care Romania beneficiaza.
1.Protectia populației și bunurilor materiale prin
diminuarea efectelor alunecarilor de teren și a
inundatiilor.
1.Conservarea diversitatii biologice, utilizarea
durabila a habitatelor naturale, a speciilor de flora
și fauna salbatica și reconstructia ecologica a
sistemelor deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și sustinerea
rolului acestora în viata social-economica a tarii.
1.Protectia patrimoniului și pastrarea valorilor
culturale.
1.Dezvoltarea unei economii profitabile în toate
zonele tarii în vederea cresterii bunastarii
populației.
1. Imbunatatirea calitatii mediului și asigurarea
unui nivel inalt al calitatii vietii în zonele urbane
și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

noiembrie 2019

Justificarea încadrării

Nivel
impact
0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

+2

-Se surprinde un efect benefic de lungă durată legat de
dezvoltarea durabilă a spațiului rural.

0

-Nu afecteaza acest aspect.
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O6: Evidențierea imobilelor valoroase, conservarea și punerea lor în valoare.

Aspect de
mediu
Apă

Aer

Sol

Gestiunea
deșeurilor

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și
managementul durabil al resurselor de apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin diminuarea
pagubelor produse ca urmare a inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate pentru toti
locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare în
localitatile cu peste 2000 l.e., conform cerintelor
Directivei 91/271/CEE, privind epurarea apelor
uzate menajere.
1.Mentinerea calitatii aerului inconjurator în
zonele care se incadreaza în limitele prevazute de
normele în vigoare pentru indicatorii de calitate.
1.Reducerea și prevenirea poluarii și degradarii
solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și utilizarea
durabila a resurselor de sol.

Nivel
impact
0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

1.Dezvoltarea unui sistem de management integrat
al deseurilor, a unui sistem de colectare selectiva
și promovarea reciclarii deseurilor, dezvoltarea de
facilitati conforme de tratare a Deseurilor.
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Aspect de
mediu
Sănătatea
populației

Riscuri
naturale
Biodiversitate

Patrimoniul
cultural
Mediul socioeconomic
Zonarea
teritorială/
Urbanism,
dezv. rurală

Obiective relevante pentru PUG Poplaca
1.Obiectivul strategic general al protectiei
mediului il constituie imbunatatirea calitatii vietii
în Romania prin asigurarea unui mediu curat, care
sa contribuie la cresterea nivelului de viata al
populației, imbunatatirea calitatii mediului,
conservarea și ameliorarea starii patrimoniului
natural de care Romania beneficiaza.
1.Protectia populației și bunurilor materiale prin
diminuarea efectelor alunecarilor de teren și a
inundatiilor.
1.Conservarea diversitatii biologice, utilizarea
durabila a habitatelor naturale, a speciilor de flora
și fauna salbatica și reconstructia ecologica a
sistemelor deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și sustinerea
rolului acestora în viata social-economica a tarii.
1.Protectia patrimoniului și pastrarea valorilor
culturale.
1.Dezvoltarea unei economii profitabile în toate
zonele tarii în vederea cresterii bunastarii
populației.
1. Imbunatatirea calitatii mediului și asigurarea
unui nivel inalt al calitatii vietii în zonele urbane
și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

noiembrie 2019

Nivel
impact
0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

+2
0

-Se surprinde un aspect benefic permanent legat de asigurarea
aspectului traditional al comunei.
-Nu afecteaza acest aspect.

0

-Nu afecteaza acest aspect.

129

Justificarea încadrării

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

noiembrie 2019

7.2. Evaluarea efectului cumulativ al implementarii PUG POPLACA asupra obiectivelor de
mediu
Evaluarea efectului cumulativ al implemtarii PUG s-a realizat pe baza insumarii punctajului acordat pentru fiecare impact asupra
obiectivelor de mediu.
Aspect de
mediu
Apă

Aer

Sol
Gestiunea
deșeurilor
Sănătatea
populației

Riscuri
naturale

Obiectivul de mediu relevant pentru PUG

O1

O2

O3

O4

O5

O6

1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și managementul durabil al resurselor de
apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin diminuarea pagubelor produse ca urmare a
inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate pentru toti locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare în localitatile cu peste 2000 l.e., conform
cerintelor Directivei 91/271/CEE, privind epurarea apelor uzate menajere.
1.Mentinerea calitatii aerului inconjurator în zonele care se
incadreaza în limitele prevazute de normele în vigoare pentru
indicatorii de calitate.
1.Reducerea și prevenirea poluarii și degradarii solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și utilizarea durabila a resurselor de sol.
1.Dezvoltarea unui sistem de management integrat al deseurilor, a unui sistem
de colectare selectiva și promovarea reciclarii deseurilor, dezvoltarea de
facilitati conforme de tratare a Deseurilor.
1.Obiectivul strategic general al protectiei mediului il constituie imbunatatirea
calitatii vietii în Romania prin asigurarea unui mediu curat, care sa contribuie
la cresterea nivelului de viata al populației, imbunatatirea calitatii mediului,
conservarea și ameliorarea starii patrimoniului natural de care Romania
beneficiaza.
1.Protectia populației și bunurilor materiale prin diminuarea efectelor
alunecarilor de teren și a inundatiilor.

+1

+1

+2

+1

0

0

+1

0

+1

0

0

0

+1

+1

+2

+1

0

0

+1

0

0

0

0

0

+1

+2

+2

+1

0

+1

+1

+2

0

0

0

0
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1.Conservarea diversitatii biologice, utilizarea durabila a habitatelor naturale, a
speciilor de flora și fauna salbatica și reconstructia ecologica a sistemelor
deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și sustinerea rolului acestora în viata socialeconomica a tarii.
1.Protectia patrimoniului și pastrarea valorilor culturale.

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

+2

1.Dezvoltarea unei economii profitabile în toate zonele tarii în vederea cresterii
bunastarii populației.

+2

+1

+2

+2

+2

0

1. Imbunatatirea calitatii mediului și asigurarea unui nivel inalt al calitatii vietii
în zonele urbane și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

+2

+1

+2

+2

0

0

+11

+8

+11

+7

+2

+3

TOTAL
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Pe baza evaluarii efectelor cumulative ale implementarii măsurilor din PUG s-a
analizat dacă obiectivele de mediu pot fi atinse sau dacă există riscul nerespectării
standardelor de mediu.
Aspect de
mediu

Obiectiv de mediu

Evaluare
cumulativă

Apă

1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și
managementul durabil al resurselor de
apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin
diminuarea pagubelor produse ca
urmare a inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate
pentru toti locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare
în localitatile cu peste 2000 l.e.,
conform cerintelor Directivei
91/271/CEE, privind epurarea apelor
uzate menajere.
1.Mentinerea
calitatii
aerului
inconjurator în zonele care se
incadreaza în limitele prevazute de
normele în vigoare pentru
indicatorii de calitate.
1.Reducerea și prevenirea poluarii și
degradarii solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și
utilizarea durabila a resurselor de sol.
1.Dezvoltarea
unui
sistem
de
management integrat al deseurilor, a
unui sistem de colectare selectiva și
promovarea
reciclarii
deseurilor,
dezvoltarea de facilitati conforme de
tratare a Deseurilor.
1.Obiectivul strategic general al
protectiei mediului il constituie
imbunatatirea
calitatii
vietii
în
Romania prin asigurarea unui mediu
curat, care sa contribuie la cresterea
nivelului de viata al populației,
imbunatatirea
calitatii
mediului,
conservarea și ameliorarea starii
patrimoniului natural de care Romania
beneficiaza.

Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă asupra calității
apelor de suprafață și
subterane.

Aer

Sol

Gestiunea
deșeurilor

Sănătatea
populației
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Exista premisele
atingerii
obiectivului?
DA,
pe termen lung

Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă asupra calității
aerului.

DA,
pe termen lung

Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă asupra solului.

DA,
pe termen lung

Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă asupra
gestiunii deseurilor.

DA,
pe termen lung

Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă asupra calității
vieții și protecției
populației.

DA,
pe termen lung

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Aspect de
mediu
Riscuri
naturale

Biodiversitate

Patrimoniul
cultural

Mediul
socioeconomic

Zonarea
teritorială/
Urbanism,
dezv. rurală
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Obiectiv de mediu

Evaluare
cumulativă

1.Protectia populației și bunurilor
materiale prin diminuarea efectelor
alunecarilor de teren și a inundatiilor.
1.Conservarea diversitatii biologice,
utilizarea durabila a habitatelor
naturale, a speciilor de flora și fauna
salbatica și reconstructia ecologica a
sistemelor deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și
sustinerea rolului acestora în viata
social-economica a tarii.
1.Protectia patrimoniului și pastrarea
valorilor culturale.

1.Dezvoltarea unei economii
profitabile în toate zonele tarii în
vederea cresterii bunastarii populației.

1. Imbunatatirea calitatii mediului și
asigurarea unui nivel inalt al calitatii
vietii în zonele urbane și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă privind
sănătatea populației.
Obiectivele prevăzute
în PUG nu au influență
semnificativă asupra
biodiversității.

Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă privind
proțectia patrimoniului
istoric și cultural
Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă asupra
mediului socioeconomic local.
Obiectivele prevăzute
în PUG au influență
pozitivă privind
asigurarea unui nivel
înalt al calității vieții și
dezvoltarea rurală.

Exista premisele
atingerii
obiectivului?
DA,
pe termen lung

Conform
concluziilor
Memoriului
întocmit cf. Ord.
19/2010

DA,
pe termen lung

DA,
pe termen lung

DA,
pe termen lung

Din evaluarea cumulativă a implementării măsurilor PUG rezultă că pe termen lung
se crează premisele atingerii majorității obiectivelor relevante de mediu.
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EFECTE
ASUPRA

SEMNIFICATIVE ASUPRA
SĂNĂTĂȚII ÎN CONTEXT

Avand în vedere amplasarea comunei, activitățile economice și turistice prezente și
viitoare, precum și faptul că aplicarea măsurilor din PUG nu au un impact negativ asupra
aspectelor de mediu și asupra stării de sănătate a populației, se poate aprecia că nu vor
exista efecte semnificative asupra mediului și sănătății în context transfrontieră.
Efectele aspra biodiversității din ariile naturale protejate au fost evaluate în cadrul
Memoriului de prezentare întocmit cf. Ord. 19/2010, concluziile acestuia fiind
următoarele:
“Propunerile de dezvoltare din PUG Poplaca, care intersecteaza ariile naturale
protejate ROSCI0085/ROSPA0043 Frumoasa, nu vizeaza trupuri noi de intravilan,
functiuni sau reglementari noi. Se mentine situatia existenta in UAT pe zonele naturale
protejate. Evaluarea adecvata a efectelor reglementarii zonei turistice si de schi din
trupul nr. 8 – Partie de schi Batrana-Poiana Gaujoara-Valea Danesii, a fost efectuata in
cadrul procedurii de mediu pentru avizarea PATZIC Paltinis-Cindrel.
Prin umare, fata de situatia existenta, propunerile PUG Poplaca:
• Nu vin sa modifice suprafata siturilor Natura 2000 Frumoasa;
• Nu vin sa afecteze starea de conservare a speciilor si habitatelor de interes
conservativ din cele doua situri;
• Nu influenteaza negativ factorii care determina mentinerea starii favorabile
de conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;
• Nu influenteaza realizarea obiectivelor pentru conservarea ariilor naturale
protejate de interes comunitar;
• Nu afecteaza integritatea celor doua arii naturale protejate.
Astfel, consideram ca fata de situatia existenta, implentarea Planului Urbanistic
General al Comunei Poplaca va avea un impact neutru asupra speciilor si habitatelor de
interes comunitar pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000 Frumoasa”
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9. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE și
COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS
ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTARII PUG
Conform măsurilor propuse de PUG, o parte din acestea pot avea o influență
asupra factorilor de mediu în etapa de implementare. Prevenirea și reducerea efectelor
adverse asupra mediului se poate face numai prin considerarea evaluării de mediu în toate
etapele de pregatire și implementare a planurilor și proiectelor. În cazul concret, al
implementării prevederilor din PUG pentru UAT Poplaca se recomandă următoarele
măsuri de compensare a efectelor aplicării din faza de proiect:
▬ În cazul zonării teritoriale este necesar ca destinația terenurilor să fie
respectată, așa cum a fost indicat în planul urbanistic general, cu intravilanul propus și
funcțiunile stabilite.
▬ Planurile urbanistice zonale propuse în viitor vor avea caracter de reglementare
detaliată, pentru fiecare zonă în parte, corelat cu propunerile prezentului PUG. În funcție
de situația existentă, PUZ-ul aferent fiecărei zone va rezolva următoarele probleme:
- organizarea rețelei stradale;
- zonificarea funcțională a terenurilor;
- organizarea urbanistic arhitecturală;
- dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- menționarea obiectivelor de utilitate publică;
- stabilirea modului de protecție a mediului;
- reglementări specifice detaliate (permisiuni și restricții);
- regimul juridic al terenurilor;
- identificarea zonelor de riscuri naturale.
Conform prevederilor legale în vigoare, Primaria comunei Poplaca va urmări
respectarea următoarelor etape:
- inițierea și aprobarea Consiliul Local privind elaborarea PUZ-urilor după
necesităti;
- informarea populației;
- desemnarea elaboratorului și comanda de elaborare;
- elaborarea temei program și a listei studiilor de fundamentare;
- consultări pe parcursul elaborării documentațiilor;
- analiza propunerilor preliminare;
- consultarea populației;
- introducerea în documentație a propunerilor;
- obtinerea avizelor și acordurilor;
- elaborarea planului definitivat;
- aprobarea planului;
- asigurarea accesului populației la propunerile planului.
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Toate proiectele viitoare cu impact potențial asupra mediului vor fi supuse
procedurii de evaluare a impactului conform prevederilor legislative.
Propuneri rezultate din PUG și din evaluarea de mediu în cadrul procedurii SEA:
► Factorul de mediu APA:
Pentru a diminua impactul existent în zonă se prevăd câteva măsuri suplimentare
față de cele propuse în PUG:
- În cazul în care vor mai exista locuințe/pensiuni/etc. care nu vor avea acces la
canalizare vor fi echipate cu microstații de epurare monobloc, cu tratare mecanică
și biologică.
Pentru faza PAC se vor respecta următoarele:
- Se vor executa lucrări pentru combaterea inundațiilor numai în baza proiectelor
tehnice avizate de SGA și ABA Olt;
- Se va elabora Planul de Prevenire și Combatere a Poluarilor Accidentale și
Regulamentul de Exploatare pentru toate lucrările noi care au legatură cu apele;
- Se vor face periodic lucrări de revizii/întreținere pentru rețelele hidroedilitare, și
stația de epurare (din zona Arena Platoș), conform planificărilor din Planul de
Prevenire și Combatere a Poluărilor Accidentale;
- Se va monitoriza periodic calitatea efluenților epurați și evacuați în receptorii
naturali; se va monitoriza calitatea receptorilor naturali;
- Toate lucrările care au legatură cu apele se vor realiza în baza unor proiecte
tehnice de specialitate care vor fi supuse avizării pe linie de gospodarirea apelor și
protecția mediului.
► Factorul de mediu AER:
Prioritățile specificate în PUG cu privire la protecția și eventual, îmbunătățirea
calității aerului atmosferic sunt:
- Nu se vor autoriza pentru construire obiective industriale cu emisii poluante peste
limitele admise de legislația în vigoare;
- Modernizare rețelei de drumuri și respectarea zonelor de protecție funcție de
categoria străzii;
- Se vor face demersurile pentru realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale pe
tot teritoriul comunei, în scopul înlocuirii treptate a combustibilului solid (lemnul)
cu gazul metan care este mai puțin poluant;
- Se vor identifica surse de finanțare pentru implementarea proiectelor pentru
eficiența energetică a construcțiilor publice;
- Vor fi identificate soluții pentru utilizarea energiei verzi în proiectele publice –
acolo unde este posibil.
Pentru faza de autorizare PAC vor fi respectate măsurile de diminuare la sursă și
de minimizare a emisiilor poluante specifice fiecărui proiect.
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În timpul lucrărilor de construcție, modernizare a străzilor, construcția rețelelor de
apă-canal, nivelul emisiilor de gaze și pulberi va crește, dar creșterea va fi strict locală în
raza fronturilor de lucru. Pentru a diminua nivelul acestor emisii poluante în faza de
implementare a proiectelor se propun următoarele măsuri:
- Lucrările de execuție a obiectivelor noi se vor face cu utilaje și mijloace de
transport acționate cu motoare Diesel care au emisii reduse de CO2;
- În perioadele secetoase se vor umezi căile de rulare din pământ pentru prevenirea
antrenării de pulberi de pe căile de rulare;
- Execuția lucrărilor de construcții se va face dupa un program bine stabilit și
aprobat de administrația locală.
► Factorul de mediu SOL-SUBSOL:
Suplimentar față de propunerile PUG se impun următoarele măsuri:
- Se va pune accent pe organizarea de dezbateri publice, acțiuni de informare și
educare a cetățenilor comunei referitoare la problematica din domeniul protecției
mediului, în privința diferitelor programe sau proiecte care se vor derula la nivelul
unității teritorial-administrative;
- Se vor identifica surse de finanțare pentru proiectele de refacere/combatere a
riscurilor naturale.
Pentru faza de autorizare a lucrărilor de construcții se impun măsuri generale și
specifice pentru fiecare proiect în particular. Ca măsuri generale se impun:
- Refacerea solului de pe suprafețele afectate de implementarea obiectivelor de
infrastructură din PUG, renaturarea zonelor afectate, precum și pentru orice
proiect nou de construcție;
- Asigurarea mijloacelor de intervenție și eliminarea suprafețelor de sol poluate cu
carburanți, lubrifianti sau alte lichide de motor, provenite de la utilaje și vehicule;
- Refacerea zonelor afectate de depozitarea materialelor și a deșeurilor rezultate din
construcții;
- Organizările de șantier vor respecta întocmai suprafețele autorizate fără să
afecteze terenurile învecinate.

-

-

► Factorul de mediu BIODIVERSITATE:
Se propune o serie de măsuri având caracter general:
Pentru eventuale proiecte/PUZ-uri propuse în arii naturale protejate se impune
respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată
prin Legea 49/20011, precum și prevederile OUG 195/2005 cu modificările
ulterioare, aprobată prin Legea 154/2006 – Cap. VIII – Conservarea biodiversitatii
şi arii naturale;
Orice plan sau proiect care are legatură directă ori nu este necesar pentru
managementul ariei naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod
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semnificativ aria, singur sau în combinatie cu alte planuri ori proiecte, va fi supus
unei evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariei naturale de interes
comunitar;
- Titularii de planuri, proiecte şi/sau activităţi care pot afecta semnificativ ariile
naturale protejate vor solicita și vor respecta avizul APM Sibiu şi al custodelui
ariei protejate.
Conform memoriului elaborat conform Ord. 19/2010 s-au propus măsurile
următoare.
Se vor respecta masurile pentru protectia biodiversitatii, care sunt impuse
prin Avizul custodelui ariei naturale protejate (CJ Alba), cu nr. 05/03.04.2015, emis
pentru PATZIC Paltinis-Cindrel, doar pentru zona trupurilor 8, 9 si 10, dupa cum
se prezinta:

Se vor respecta masurile pentru protectia biodiversitatii, care sunt impuse
prin Avizul de mediu nr. SB01/05.06.2015 emis pentru PATZIC Paltinis-Cindrel,
doar pentru zona trupurilor 8, 9 si 10, dupa cum se prezinta:
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Se vor respecta masurile pentru protectia biodiversitatii, care sunt impuse
prin Regulamentul ariilor naturale protejate si prin Planul de Mnagement Integrat,
doar pentru zona trupurilor 8, 9 si 10, pentru habitatele si pentru speciile identificate
fiind prezente sau potential prezente in zona Poplaca II.

-

-

► GESTIUNEA DEȘEURILOR
Măsuri de amenajare și acțiuni necesare:
Promovarea și stimularea colectării selective a deșeurilor menajere, atât de la
populație, cât și de la agenții economici; informarea periodică a populației în
sensul creșterii gradului de colectare selectivă a deșeurilor;
Tratarea corespunzătoare a deșeurilor de la stațiile de epurare orășenesti (de tipul
nămolurilor) și valorificarea lor în agricultură, ori pentru biogaz;
Se va asigura salubrizarea străzilor asfaltate ale comunei;
Administrația locala va participa la luarea deciziilor și va respecta regulamentul
ADI ECO; va promova acțiuni de informare ale cetățenilor în domeniul
colectării/valorificării/eliminării deșeurilor, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.

► POPULAȚIA:
Obiectivele propuse prin PUG asigură creșterea calității vieții și o dezvoltare
durabilă a comunei Poplaca. Efectele adverse asupra confortului populației se pot
produce în faza PAC, astfel că se impun măsurile generale:
- Să nu se execute în același timp un număr mare de lucrări în același teritoriu, ce
implică un număr mare de surse de poluare și care au ca rezultat creșterea
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nivelului de poluare locală prin creșterea nivelului de emisii în atmosferă, apă,
sol, a zgomotului și a a vibrațiilor;
Orarul de execuție al lucrărilor de execuție a obiectivelor din proiectele tehnice să
nu se extindă pe timpul nopții în vecinătatea zonelor rezidențiale;
Organizările de șantier să fie localizate strict pe zona autorizată și să nu afecteze
vecinătățile;
Refacerea zonelor afectate de lucrările de implementare a obiectivelor propuse în
PUG și în alte proiecte tehnice, prin lucrări de ecologizare a zonelor afectate.

► RISCURI NATURALE
Au fost propuse lucrări pentru minimizarea manifestării riscurilor naturale, în
mod suplimentar se recomandă identificarea unor surse de finanțare pentru combaterea
fenomenelor de degradare a terenurilor (pentru cele 60 ha identificate conform
Memoriului PUG și Strategiei de dezvoltare locală a comunei Poplaca).
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10. CRITERIILE CARE AU CONDUS LA SELECTAREA ALTERNATIVEI ALESE
Factor de
mediu
1. Apa

Aspect identificat

Propunerea finală PUG

•Zone inundabile: pe pr. Valea Poplăcii, în
partea de S a localităţii este o zonă inundabilă
pe ambele maluri, pentru un debit cu asigurare
de 5%, aici fiind prezente case pe ambele
maluri. Zona cu risc de inundații la asigurarea
de 1% se întinde în intravilanul existent din
vatra localității, cât și terenurile agricole
riverane localității.
Fenomenul de inundabilitate e cauzat de
colmatarea albiei, de prezența vegetației și a
deșeurilor abandonate sau aduse de cursul de
apă și care obturează secțiunea de curgere,
precum și a locuințelor ce au fost realizate în
zona de protecție a cursurilor de apă.
•Starea de calitate a apelor subterane, în
teritoriul de interes, este bună.
•Alimentarea cu apă e asigurată din conducta
de apa bruta ce alimenteaza statia de tratare a
mun. Sibiu. În comună există stație de tartare.
•Rețeaua de distribuție apă potabilă nu
acoperă integral suprafața comunei.
•Rețeaua de canalizare ape uzate menajere nu
acoperă integral suprafața comunei; în zona
Arena Platoș lipsește stația de epurare.
Rețeaua de canalizare este funcțională dar nu
este autorizată din punct de vedere a
gospodăririi apelor.
•Stația de epurare ape uzate menajere este cea
care deservește și mun. Sibiu.

•Pentru zonele inundabile se propune:
- interdicţia de construire în zonele ce pot fi afectate de
inundaţii unde cerinţele actuale de asigurare cu 5%, până la
data eliminării producerii lor;
- promovarea rapidă a unor proiecte pentru eliminarea
cauzelor ce le produc (acumulări pentru controlul
debitelor, diguri de apărare, diverse amenajări);
- includerea în priorităţile de intervenţie imediată a
proiectelor şi solicitarea de fonduri pentru realizarea lor.
•Interdicţii:
- în zonele inundabile se interzice amplasarea de lucrări sau
construcții, inclusiv a celor de locuit.
•Pentru apararea impotriva inundatiilor sunt propuse lucrări
de:
- decolmatare albie, indepartare vegetatie si intretinere a
albiilor minore pe raza localitatii;
- redimensionare poduri si podete existente;
- realizarea de aparari de mal locale, îndiguiri şi înălţarea
zidurilor existente;
- reprofilare si recalibrare a albiilor minore pentru asigurarea
tranzitarii debitului de calcul cu asigurarea de 1% sau
amenajare a unor zone inundabile controlat.
•Măsuri care privesc alimentarea cu apă:
Pentru alimentarea cu apă în zona Poplaca II (Trup 2 – Platos,
extindere Platos si Valari):
- Se propune infiintarea unei retele de alimentare cu apa
dimensionata corespunzator, care sa satisfaca atat nevoile
menajere, cat si cele pentru securitate la incendiu. Astfel in
apropierea sursei de apa existente, identificata in apropierea
zonei Platos se va realiza un rezervor de apa potabila
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate
•Se vor respecta
indicatorii de calitate la
evacuarea apei în
receptorii naturali.
•Se reglementează
construirea în zonele cu
riscuri naturale –
inundații.
•Se asigură
fundamentul pentru o
dezvoltare socioeconomică durabilă.
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Factor de
mediu
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Aspect identificat

Propunerea finală PUG

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

suprateran cu o capacitate de 200 mc, in vederea asigurarii
rezervei de apa pentru incendiu, a rezervei de zi si de
compensare si rezerva necesara in caz de avarie la sursa de
apa. Deasemena se va realiza un sistem de tratare apa bruta
cu statie de tratare cu hipoclorit de sodiu
Reteaua de distributie propusa pentru zona Poplaca II va avea o
lungime totala de 4.240 ml. Conductele vor fi realizate din
PEHD, SDR 17, PN10, iar diametrele variaza intre 63 si
110mm.
- Pentru viitor este gandit un alt rezervor de apa, ce urmeaza
a fi situat intre partiile Platos si Schitul Paltinis pe un teren
ce apartine domeniuleui public al comunei Poplaca.
Alimentarea cu apa a acestui rezervor de apa ce va deservi
zona Platos, se va face din alimentarea cu apa ce va deservi
intreaga statiune turistica Paltinis.

2. Aer

•Principalele surse de emisii în cadrul comunei
sunt:
- sistemele individuale de încălzire din

•Măsuri care privesc canalizarea apelor uzate:
- În trupul 1, se propune realizarea colectorului de
canalizare (conducte refulare) intre localitatea Poplaca si
mun. Sibiu. Acesta urmeaza a fi pozat in lungul drumului
judetean.
- In zonele de extindere a intravilanului trup 1 se vor realiza
noi retele de canalizare ape uzate menajere.
- In ceea zona Poplaca II (Trup 2 – Platos, extindere Platos si
Valari) se propune realizarea unui sistem de canalizare in
sistem separativ.
Apele uzate vor fi colectate si apoi dirijate printr-o retea de
canalizare din tuburi PVC KG Dn 250 dezvoltata pe trama
stradala si care va evacua apele uzate menajere (gravitational
sau prin pompare in functie de configuratia terenului) la
statia de epurare nou propusa.
•Se propune realizarea de facilități pentru călători: statie de
autobuz care să aibă toate dotările necesare, facilități pentru
informare, bănci și iluminat corespunzator, utilizând soluții cu
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favorabilă pentru
asigurarea confortului
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Factor de
mediu

3. Sol
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Aspect identificat

Propunerea finală PUG

gospodării și instituții funcționează pe
combustibil solid (lemn);
- activitatea agenților economici din
comună: zootehnie, agricultură,
exploatarea și prelucrarea lemnului,
respectiv prelucrare a cărnii, construcții
metalice;
- creșterea animalelor în sistem
gospodăresc și agricultura;
- circulaţia auto, în special de-a lungul
arterelor mai importante (DJ 106R,
DJ106D, DJ106A).
•S-au identificat disfuncționalități privind
infrastructura rutieră care necesită
reabilitare/modernizări; lipsa pistelor de
biciclete în comună; lipsa rețea de distribuție
gaze naturale – încălzirea se face pe combustibil
solid – lemn.

consum redus de energie, în perspectiva se poate analiza
introducerea transportului ecologic/electric de călători, în
legătură cu PMUD al municipiului Sibiu.
•Se propune promovarea utilizării vehiculelor electrice și
vehiculelor de gabarit mic.
•Se propune realizarea de trotuare și piste de bicicliști aferente
drumului județean în intravilan.
•Se propune infiintarea unei retele de distributie gaze naturale in
localitatea Poplaca. Lungimea totala a conductei de repartitie
presiune medie – necesara pentru alimentarea optima a
consumatorilor este de 10.317 ml.
I. Măsuri strategice
Modernizarea sistemului de circulaţie existent:
- modernizarea străzilor (recalibrare, sistem rutier modern,
scurgerea apelor pluviale);
- amenajarea intersecţiilor, marcarea şi semnalizarea
străzilor;
- amenajarea trotuarelor şi podeţelor de acces în
gospodăriile populaţiei;
- realizarea infrastructurii de circulaţie în zona de extindere,
înainte de începerea construcţiilor.
II. Măsuri punctuale, în continuare
- accesarea unor fonduri europene, pentru reabilitarea unor
drumuri sau întreţinerea căilor de circulaţie în stare
corespunzătoare;
asigurarea spaţiilor necesare pentru amenajarea de parcuri,
refugii, piste de biciclişti, trasee turistice pietonale). Acţiunile se
vor desfăşura concomitent cu acţiunile aferente măsurii
strategice de modernizare a sistemului de circulaţie.
•Se propune ca dezvoltarea zonei de locuit să se realizeze pe
terenuri care să nu fie scoase din circuitul agricol sau, în
anumite cazuri justificate, să nu scoată din circuitul agricol
soluri fertile.
•Viitoarele amplasamente ale clădirilor vor trebui alese pe

•Zone inundabile pe văile cursurilor de apă.
Alunecări (nesemnificative) de teren la intrarea
în sat dinspre Rășinari.
•Evacuări necontrolate de ape uzate menajere
din gospodăriile populației de pe străzile unde
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate
și stării de sănătate a
populației.
•Se asigură
fundamentul pentru o
dezvoltare socioeconomică durabilă.

•Se asigura
fundamentul pentru o
dezvoltare socioeconomica durabilă,
utilizarea optimă a
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Factor de
mediu

4.
Biodiversitate
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Aspect identificat

Propunerea finală PUG

nu există încă rețea de canalizare. În zona Arena
Platoș nu există o stație de epurare a apelor
colectate, evacuarea se face în bazine
vidanjabile.
•Nu există un control al gestiunii dejecțiilor din
gospodării, se face fertilizarea necontrolată a
terenurilor agricole.

terenuri care, în urma lucrărilor de construcţie, să nu sufere
modificări structurale capabile să producă procese de versant.
•Recuperarea terenurilor degradate: măsurile pentru
consolidarea terenurilor instabile vor consta în terasări înierbate,
acolo unde pantele permit realizarea acestor lucrări; în zonele
mai accidentate este indicată fixarea acestora cu plantaţii de
specii arboricole repede crescătoare şi împăduriri, în
continuarea lucrărilor deja efectuate.
•Pentru protejarea calităţii solului, legislaţia în vigoare prevede
că organele şi organizaţiile de stat, orice alte persoane juridice,
precum şi persoanele fizice care au în proprietate sau folosinţă
terenuri agricole, sunt obligate să urmărească, în procesul de
producţie, să nu se deterioreze calitatea solului şi, oricând apar
fenomene de degradare a acesteia, să ia măsuri de combatere a
acestora, iar în cazul când măsurile necesare le depăşesc
posibilităţile, să sesizeze urgent, direcţia judeţeană pentru
agricultură asupra fenomenelor respective de degradare.
•UAT Polaca nu se suprapune teritorial si nu se propun
reglementari in “Parcul Natural Dumbrava Sibiului”.
•Prin propunerile PUG se mentin trupurile de intravilan
existente în ROSCI/ROSPA Frumoasa, nu apar noi functiuni,
sau noi reglementari în aceste zone. Se modifica doar
numerotarea trupurilor existente.
•Conform PUG, se vor respecta masurile pentru protectia
biodiversitatii, care sunt impuse prin Avizul custodelui ariei
naturale protejate (CJ Alba), cu nr. 05/03.04.2015, emis pentru
PATZIC Paltinis-Cindrel, doar pentru zona trupurilor 8, 9 si 10,
dupa cum se prezinta:
- excluderea dezvoltării infrastructurii turistice în zona
PATZIC Păltiniş - Cindrel care se încadrează în limitele
SCI şi SPA Frumoasa cu excepţia domeniului schiabil
prevăzut în PATZIC, condiţie necesară pentru a nu fi afectat
statutul favorabil de conservare al speciei Campanula Serata
şi a habitatelor 4070*· Tufărişuri cu Pinus mugo şi

•UAT Poplaca, se suprapune cu perimetrul
ariilor naturale protejate ROSCI0085 /
ROSPA0043 “Frumoasa” cu trupurile din
zona pârtiei de ski Bătrâna-Poiana GăujoaraValea Dănesii, Stâna Poiana Găujoara și Stâna
Poiana Dănesii (total 52,03 ha).
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate
terenurilor și controlul
surselor de poluare.

•Alternativa asigură
controlul utilizării
terenurilor în interiorul
sitului, protecța
speciilor/ habitatelor de
interes comunitar și
menținerea integrității
siturilor Natura2000.
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5.
Sănătatea
populației
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Aspect identificat

•Rețele de apă și canalizare nu acoperă integral
suprafața comunei Poplaca.
•Se pot produce fertilizări necontrolate a
terenurilor agricole, care pot duce la afectarea
calității solului/freaticului/aerului, cu impact

Propunerea finală PUG
Rhododendron myrtifolium, 9410 Păduri acidofile de Picea
Abies din regiunea montană (Vaccino Piceetea) 6520
Fâneţe montane;
- proiectele specifice propuse în arealul PATZIC Păltiniş Cindrel, vor fi supuse avizării administratorului sitului
ROSCI0085 Frumoasa;
- scoaterea din fondul forestier naţional a terenurilor
prevăzute pentru practicarea schiului şi a altor activităţi,
precum şi a instalaţiilor de suport pe cablu aferente, se
realizează prin compensare cu terenuri echivalente ca
suprafaţă şi bonitate, potrivit legislaţiei silvice în vigoare;
- zonele destinate reîmpăduririi se vor alege în interiorul
sitului şi vor fi stabilite de comun acord cu ocoalele silvice
care administrează fondul forestier din zonă şi administraţia
sitului Frumoasa;
- corelarea planului cu dezvoltările din zonele adiacente:
Valea Sebeşului, Valea Sadului, Gura Râului;
- planul va ţine cont de avizele emise de administraţia sitului
Natura 2000 pentru planurile şi proiectele din arealul
PATZIC;
- conform avizului favorabil nr. 10676/20.03.2015, emis de
Directia Silvică Sibiu, custodele Rezervaţiei "Parcului
Natural Dumbrava Sibiului", se impune:
- neafectarea limitelor fondului forestier, rară a exista
restricţii ulterioare implementării PATZIC Cindrel- Păltiniş
asupra Rezervaţiei "Parcul Natural Dumbrava Sibiului".
•Se va respecta legislația de mediu în vigoare, Regulamentul
sitului și Planul de Management al sitului, precum și măsurile
impuse prin avizul emis de custodele arieiilor naturale protejate.
•Extinderea rețelelor de apă și canalizare pe toate străzile
comunei.
Extinderea tuturor rețelelor de utilități.
•În vederea reducerii riscului pentru siguranţa locuitorilor,
pentru îmbunătăţirea stării de sănătate şi a confortului populaţiei
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

•Alternativa este
favorabilă pentru
asigurarea confortului
și starii de sănătate a
populației.

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Factor de
mediu
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Aspect identificat

Propunerea finală PUG

asupra sănătății populației.
•Zone cu riscuri naturale – inundatii, alunecări,
eroziuni.
•Spațiu verde existent: 482 mp/cap locuitor.
•Conform Memoriului PUG, din numărul total
de gospodării din localitate – 600, doar 58,1%
din locuințe beneficiază de alimentare cu apă de
la rețea, 42,7% au rețea de canalizare, 13,8% au
încălzire centrală, 40,9% au baie în locuință.

prin diminuarea surselor de poluare şi ameliorarea calităţii
mediului se vor moderniza drumurile locale de acces şi cele
comunale, prin executarea unei îmbrăcăminţi asfaltice.
Modernizarea acestor sisteme rutiere va cuprinde si executarea
amenajărilor corespunzătoare pentru colectarea, dirijarea şi
evacuarea apelor pluviale prin şanţuri şi rigole betonate, podeţe
laterale şi podeţe transverale. Pentru menţinerea curăţeniei si
esteticii drumurilor modernizate se vor amenaja cu
îmbrăcăminte asfaltică şi intrările drumurilor laterale şi de
exploatare.
•Zona străzilor, în conformitate cu regimul juridic al
drumurilor, va cuprinde şi spaţii verzi, ca şi zonele de
siguranţă şi de protecţie a drumului judeţean de pe teritoriul
localităţii, spaţii verzi care se vor îmbunătăţi, după realizarea şi
modernizarea lor, permanent, din fonduri prevăzute în bugetul
local. Pe lângă rolul de protecţie, aceste amenajări contribuie la
îmbunătăţirea esteticii zonei şi la creşterea stării de confort a
populaţiei.
•Pentru îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu aer, apă şi sol,
pentru diminuarea impactului negativ produs de zgomot şi de
colectarea deşeurilor, se propun unele măsuri, astfel:
- Creşterea suprafeţelor spaţiilor plantate.
- Racordarea gospodăriilor la reţelele centralizate de apă şi
canalizare în proporţie de 100%,.
- Prin lucrările existente, dar mai ales prin cele propuse spre
realizare în următorii 10 ani, se urmăreşte şi îmbunătăţirea
calităţii apelor de suprafaţă şi a pânzei freatice, astfel:
▪ canalizările şi staţia de epurare contribuie la protecţia
calităţii apelor;
▪ respectarea regimului deşeurilor conduce la
îmbunătăţirea calităţii apelor, prin desfiinţarea
depozitelor haotice şi evitarea infiltraţiilor.
- În scopul asigurării protecţiei albiilor, malurilor,
construcţiilor hidrotehnice şi îmbunătăţirii regimului de
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condus la alegerea
variantei prezentate
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mediu

6.Gestionarea
deseurilor

noiembrie 2019

Aspect identificat

•Primăria Poplaca face parte din ADI ECO
SIBIU.
•Este implementat sistemul de colectare
selectivă al deșeurilor la nivelul comunei.
Colectarea selectivă a deșeurilor se face în 13
puncte de colectare pentru fracțiunile: hârtiecarton, sticlă, plastic și metal, rezidual.
•Colectare deșeuri menajere și fracțiuni
colectate separat – S.C. SOMA S.R.L.
•Unități individuale de compostare a deșeurilor
biodegradabile în gospodăriile din comună –
340 bucăți.
•Cadavrele de animale se sdepozitează în
cameră rece și se ridica de PROTAN sau
SOMA în baza Contractului de delgare prin
concesiune a gestiunii activității de colectare și
transport a deșeurilor municipale nr.
277/05.08.2016, încheiat între ADI ECO Sibiu
și S.C. SOMA S.R.L.

Propunerea finală PUG

curgere a apelor, conform Legii 107/1996, se instituie zone
de protecţie pentru albia minoră a cursurilor de apă,
respectiv pentru cursurile de apă cu lăţimea între 10 – 50
m, o zonă cu lăţimea de 15 m, începând de la limita albiei
minore.
- Se asigură calitatea apei tratate la cerinţele standardelor
existente pentru apa potabilă (Legea 458/2002 privind
calitatea apei potabile).
- Se asigură igiena, sănătatea populaţiei şi protecţia
mediului, în general şi a apelor în special.
- Se va pune accent pe organizarea de dezbateri publice,
acţiuni de informare şi educare a cetăţenilor comunei,
referitoare la problematica din domeniul protecţiei
mediului, în privinţa diferitelor programe care se vor derula
la nivelul unităţii teritorial-administrative.
•Administraţia locală, va trebui să treacă la implementarea
unor măsuri strategice de rezolvare a unor aspecte esenţiale pe
următoarele direcții:
- Mentinerea si continuarea implementării sistemului de
colectare selectivă a deşeurilor la nivelul întregii comune.
Se va asigura mentinerea punctelor de colectare selectiva
a deseurilor in localitate; se va incheia contract cu o
societate autorizata pentru preluarea deseurilor pe
fractiuni separate si pentru valorificare, sau pentru transfer
la o societate autorizata pentru valorificarea acestora.
- Asigurarea unor puncte pentru colectarea deseurilor
electrice. Se vor achizitiona containere pentru colectarea
acestor deseuri, care vor fi amplasate in curtea Primariei
din sat si se va incheia un contract de ridicare a acestor
deseuri de catre o societate autorizata. Puncte pentru
colectare DEE propuse: loc. Poplaca: curte Primarie;
- Se va asigura informarea locuintorilor comunei, cu privire
la gestiunea deseurilor la nivelul comunei, cu privire la
sistemul de colectare selectiva a deseurilor, cu privire la
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

•Alternativa asigură
respectarea legislației
în domeniul gestiunii
deșeurilor.
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Factor de
mediu

Aspect identificat
•Comuna nu dispune de puncte pentru
colectarea deșeurilor electrice.

7. Riscuri
naturale

noiembrie 2019

•Zone inundabile pe pr. Valea Poplăcii, în
partea de S a localităţii, se prezintă o zonă
inundabilă pe ambele maluri pentru un debit cu
asigurare de 5%. Zona cu risc de inundații la
asigurarea de 1% se întinde atât în intravilanul
existent din vatra localității, cât și terenurile
agricole riverane localității.
•Eroziunea solului se prezintă izolat, pe valea
Trestia, dar mai ales în zona înaltă, păşuni şi
păduri montane, fără implicaţii majore.
•Alunecări de teren: zonă de alunecări la
intrarea în sat dinspre Rășinari, pe partea
dreaptă a pârâului ce curge paralel cu DJ 106D;
zone afectate de alunecări de teren pot fi
identificate în sectorul pârâului Trestia, unele
surpări de maluri se datorează eroziunii
exercitate de pârâu şi a pantelor mari la

Propunerea finală PUG

punctele de colectare a deseurilor electrice si cadavrelor
de animale si cu privire la obligativitatea colectarii
selective a deseurilor la nivelul tuturor localitatilor.
- O altă măsură de perspectivă care trebuie pregătită din
timp este salubrizarea străzilor care, în acest moment, se
realizează pe plan local. Reglementarea intravilanului,
asfaltarea străzilor şi în general dezvoltarea urbanistică,
economică şi socială impune acordarea unei atenţii sporite
salubrizării, ca proces permanent şi organizat.
- Se recomandă, de asemenea afilierea la un operator zonal
în domeniu pentru măturatul şi spălatul străzilor şi a
domeniului public, în general.
Ca o componentă importantă a gospodăririi comunale,
înhumarea cadavrelor umane trebuie dimensionată
corespunzător cerinţelor de cult şi de protecţie a mediului.
Administraţia locală va avea în vedere infrastructura specifică:
alocarea de terenuri.
•Pentru zonele inundabile se propune:
- interdicţia de construire în zonele ce pot fi afectate de
inundaţii unde cerinţele actuale de asigurare cu 5%, până la
data eliminării producerii lor;
- promovarea rapidă a unor proiecte pentru eliminarea
cauzelor ce le produc (acumulări pentru controlul
debitelor, diguri de apărare, diverse amenajări);
- includerea în priorităţile de intervenţie imediată a
proiectelor şi solicitarea de fonduri pentru realizarea lor.
•Interdicţii:
- în zonele inundabile se interzice amplasarea de lucrări sau
construcții, inclusiv a celor de locuit.
•Pentru apararea impotriva inundatiilor sunt propuse lucrări
de:
- decolmatare albie, indepartare vegetatie si intretinere a
albiilor minore pe raza localitatii;
- redimensionare poduri si podete existente;
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

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

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Factor de
mediu

noiembrie 2019

Aspect identificat
verticală.

8. Patrimoniu
cultural

•Monumente istorice sau alte construcții cu
valoare tradițională și arhitecturală în com.
Poplaca:

9. Mediul
socioeconomic

•Profilul economic al comunei: zootehnic,
agricol, exploatarea și prelucrarea lemnului,
activități industrial: unitate de prelucrare a
cărnii, unitate de construcții metalice, activități
comerciale și turistice.
•Industrie: construcții rezidențiale, fabricarea
de construcții metalice (Easy Service),
prelucrarea cărnii (Mânzat Prod), moara de mică
capacitate, sere flori.

Propunerea finală PUG
- realizarea de aparari de mal locale, îndiguiri şi înălţarea
zidurilor existente;
- reprofilare si recalibrare a albiilor minore pentru asigurarea
tranzitarii debitului de calcul cu asigurarea de 1% sau
amenajare a unor zone inundabile controlat.
•Recuperarea terenurilor degradate: măsurile pentru
consolidarea terenurilor instabile vor consta în terasări înierbate,
acolo unde pantele permit realizarea acestor lucrări; în zonele
mai accidentate este indicată fixarea acestora cu plantaţii de
specii arboricole repede crescătoare şi împăduriri, în
continuarea lucrărilor deja efectuate.
•S-au propus zone de protecție specială adiacente monumentelor
istorice.

•Pentru stimularea mediului socio-economic s-au propus
dezvoltarea infrastructurii de accesare a zonei turistice, Păltiniș:
Platoș, Găujoara-Bătrâna permiţând astfel punerea în valoare a
cadrului natural şi atragerea turiştilor.
a. Măsuri strategice
- Crearea infrastructurii şi a cadrului normativ local în
vederea stimulării şi atragerii producătorilor din domeniul
zootehnic. Prin măsuri concentrate pe o perioadă lungă de timp,
se va putea trece la o agro-zootehnie de performanţă.

151

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

•Alternativa asigură
conservarea
patrimoniului cultural
și istoric.

•Alternativa asigură
fundamentul pentru o
dezvoltare socioeconomică durabilă,
utilizarea optimă a
terenurilor și controlul
surselor de poluare.

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Factor de
mediu

noiembrie 2019

Aspect identificat

Propunerea finală PUG

•Turism, domeniul schiabil: case de vacanță și
pensiuni în zona Poplaca II – pe Poiana
Poplăcii, Vălar – pârtii ski Arena Platoș.
•Disfuncționalități privind mediul socioeconomic:
- serviciile comerciale nu sunt
reprezentate în cadrul comunei;
- pârtia de schi Bătrâna-Poiana
Găujoara-Valea Dănesii prevăzută a fi
dezvoltată în vecinătatea Vârfului
Bătrâna Mare, este nefinalizată și
abandonată, traseul pârtiei s-a
reîmpădurit;
- lipsa utilităților pe întreaga zonă
Arena Platoș este un impediment în
dezvoltarea zonei;
- infrastructura de drumuri existentă
este constituită din drumuri de
exploatare agricolă şi forestieră
neamenajate, iar în intravilan de
reţeaua stradală parţial modernizată;
- drumul spre stațiunea Păltiniș – mai
ales pe teritoriul loc. Rășinari – are
unele zone dificile din traseu, curbe,
declivităţi, intersecţii, profile; străzile
şi intersecţiile din intravilan, necesită
modernizări adaptate la gabaritul lor.
- infrastructura rurală trebuie
completată prin extinderea reţelelor
edilitare în zonele introduse anterior în
intravilan. La nivelul infrastructurii
rutiere se semnalează disfuncţionalităţi
de circulaţie, prin lipsa străzilor cu
structură rutieră definitivă, a

În contextul actual, infrastructura fizică poate fi gestionată de
administraţia locală mai ales, în contextul programelor de
dezvoltare susţinute de fonduri europene. Această infrastructură
va putea atrage investitori privaţi în măsura să constituie
celulele productive: fermele.
Cadrul normativ local – permisiuni, restricţii, taxe, avize,
acorduri, autorizaţii – este extrem de important şi se poate
asigura prin:
▪ Rezervarea de spaţii în gospodării de terenuri cu
această funcţiune;
▪ Punerea la dispoziţia spre concesionare a unor terenuri
în extravilan, proprietate a comunei;
▪ Acordarea de permisiuni conforme cu normele
europene;
▪ Acordarea de facilităţi la plata taxelor şi impozitelor;
▪ Simplificarea documentelor;
▪ Susţinerea în mod special a investitorilor care asigură
servicii complementare activităţii fermelor;
▪ Spaţii de depozitare;
▪ Servicii de colectare şi distribuţie a produselor;
▪ Servicii de mecanizare;
▪ Servicii sanitar-veterinare;
▪ Servicii de consultanţă agricolă.
- Sprijinirea activităţilor de servicii, în baza unui plan de
măsuri pe termen lung care să faciliteze exploatarea şi
prelucrarea lemnului, prelucrarea producţiei agrozootehnice.
- Stimularea activităţii turistice: alocarea de terenuri cu
funcţiune turistică dominantă, domeniul schiabil şi funcţiuni
complementare corespunzătoare; stabilirea unei număr de
cerinţe de conformare a construcţiilor deja existente: în zona
centrală arhitectura unitară, tradiţională; amplasarea judicioasă
în parcelă/lot, aliniament; stabilirea unei politici de dispersare
uniformă în teritoriu a unităţilor turistice; rezervarea unor
suprafeţe de teren pentru amenajarea speciale în zona montană
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Factor de
mediu

Aspect identificat
trotuarelor şi a lucrărilor de colectare
şi dirijare a apelor pluviale.

10.
Zonarea
teritoriala /
Urbanism,
dezvoltare
rurala

noiembrie 2019

•Teritoriul administrativ al comunei:
- zona Poplaca I – S = 1637 ha,
- zona Poplaca II – S = 1652 ha.
•Intravilanul existent este mai mic decat
necesarul de dezvoltare al comunei: 189,69 ha.
•Disfuncţionalităţile privind zonarea utilizării
teritoriului sunt cauzate de lipsa terenului liber,
satul s-a dezvoltat în lungul văii înguste. Acest
fapt a generat intercalarea unor funcţiuni în zona

Propunerea finală PUG

Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

(trasee turistice, zone de picnic, campare, zone de belvedere);
b. Măsuri în continuare
- Completarea infrastructurii rurale de bază: extinderea
reţelelor de distribuţia apei, alimentare cu energie electricăşi a
gazelor naturale, cât şi a reţelei de canalizare menajeră pe
suprafaţa nou introdusă în intravilan în urma realizării unor
documentaţii P.U.Z., modernizarea străzilor, noi, atragerea de
investitori în zona agro-indusriale din nordul localității:
Prin aceste măsuri se va crea cadrul minim de dezvoltare
economică a comunei, creşterea confortului populaţiei,
favorizând amplasarea în gospodării a unor unităţi de producţie
meşteşugăreşti, servicii, comerţ.
- Stimularea dezvoltării serviciilor şi comerţului:
▪ destinate populaţiei: îngrijire personală, reparaţii
inventar gospodăresc, accesare IT, comunicaţie,
transport local, sănătate, cult, cultură, învăţământ,
comerţ cu produse de larg consum.
▪ destinate sectorului productiv: industriei alimentare,
agriculturii pe suprafeţe mici de teren, reparaţii utilaje,
echipamente, colectarea şi distribuirea producţiei,
depozitare materiale diverse, comerţ en-gros şi endetail cu materii prime şi materiale de factură agrozootehnică şi manufacturieră tradiţională în zonă.
•Intravilan propus=284,72 ha
Extinderea intravilanului comunei față de situația existentă este
de 95,03 ha, din care:
- mărirea intravilanului satului Poplaca cu suprafața de: 62,59
ha;
- mărirea intravilanului în trupuri izolate cu suprafața de: 32,44
ha.
Modificările de intravilan se datorează măririi zonei de locuit și
zonei industriale spre nordul localității, Poplaca I; mărirea
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•Alternativa asigură
armonizarea
funcțiunilor în
intravilan și extinderea
rețelelor de utilități,
permite dezvoltarea
durabilă a localității
prin stabilirea
funcțiunilor, separarea

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Factor de
mediu

noiembrie 2019

Aspect identificat
de locuit şi uneori pe aceeaşi parcelă,
gospodăria fiind pregătită să preia diferite
activităţi agro-pastorale.

Propunerea finală PUG
zonei de servicii turistice, agrement Platoș și sporturi de iarnă
Arena Platoș din Poplaca II.
•Pentru toate zonele nou create se propune realizarea de lucrări
de infrastructură de rețele edilitare și infrastructură rutieră,
inclusiv poduri și podețe acolo unde este cazul.
•Regulile de urbanism ce se vor institui prin Regulamentul
Local de Urbanism vor avea în vedere amplasarea şi
conformarea viitoarelor construcţii. În zonele marginale şi în
special în cele nou introduse în intravilan, prin regulile propuse
se va asigura înlănţuirea logică a construcţiilor (infrastructură
urmată de construirea de clădiri cu diverse funcţiuni) precum și
adaptarea (conformarea) construcţiilor la funcţiunea dominantă
propusă a zonei.
•Pe lângă obiectivele de utilitate publică existente, se propun noi
investiții:
Îndiguire cursuri de apă.
Rețea de canalizare.
Modernizare sistem stradal.
Accese și utilități zone extinderi.
Zona agrement Arena Platoș, Găujoara.
Sediu Primarie, reconstruire.
Cămin cultural, reconstruire.
Amenajare teren de fotbal.
Amenajare trasee de cicloturism.
Lista măsurilor în continuare:
- Realizarea îndiguirilor;
- Realizarea infrastructurii de acces şi circulaţie în zona
Platoș, conform PUZ Arena Platoș și zona Bătrâna conf
PATZIC Păltiniș-Cindrel.
- Crearea condiţiilor de realizare a obiectivelor de utilitate
publică prevăzute în listă.
- Continuarea demersurilor pentru derularea proiectului de
amenajare a străzilor
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate
zonelor de locuit de
celelalte activități.

RM – PUG comuna Poplaca, jud. Sibiu

Factor de
mediu

noiembrie 2019

Aspect identificat

Propunerea finală PUG
- Elaborarea documentaţiilor de urbanism prevăzute în PUG
pentru zone cu investiții publice din intravilan
- Elaborarea documentaţiilor pentru investiţiile propuse, de
proiectare, fazele S.F., P.A.C., elaborarea P.T., D.D.E., D.E
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Criteriile care au
condus la alegerea
variantei prezentate

11. MĂSURILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA EFECTELOR
SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII PLANULUI DE URBANISM GENERAL
Program de monitorizare a efectelor semnificative ale implementării PUG Poplaca
Aspect/
factor de
mediu
APA

AER

SOL

Frecvența

Obiectivul relevant pentru mediu

Indicator

1.Dezvoltarea infrastructurii edilitare și
managementul durabil al resurselor de
apa.
2.Cresterea calitatii vietii prin diminuarea
pagubelor produse ca urmare a
inundatiilor.
4.Asigurarea apei potabile de calitate
pentru toti locuitorii comunei.
3.Asigurarea sistemelor de canalizare în
localitatile cu peste 2000 l.e., conform
cerintelor Directivei 91/271/CEE, privind
epurarea apelor uzate menajere.
1.Mentinerea calitatii aerului inconjurator
în zonele care se incadreaza în limitele
prevazute de normele în vigoare pentru
indicatorii de calitate.

-lungime rețea de alimentare
cu apă și canalizare / nr.
branșamente
-suprafață de teren pe care
se execută lucrări de
combatere a inundatiilor sau
lungime de râu
- parametrii de calitate ai
apelor uzate evacuate
-clasa de calitate a
receptorului natural

-anual

- km drum modernizat
- km drum nou construit

-anual

1.Reducerea și prevenirea poluarii și
degradarii solurilor.
2.Imbunatatirea calitatii solurilor și
utilizarea durabila a resurselor de sol.

-numărul sancțiunilor
contravenționale aplicate,
legate de evacuări
necontrolate de ape uzate.
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-se va face
monitorizarea
regulată conform
avizului/
autorizației de
gospodărire a
apelor

-anual

Surse de informare

Responsabilitate

-P.V. de punere în funcțiune și
proiecte tehnice cu avize de
construcție.
-Avize de gospodărirea apelor
emise.
-Rezultatele analizelor de
laborator prin comparație cu
prevederile din L. nr. 458/2002
pentru apa potabila și HG
352/2005 pentru apa epurată
evacuată.

Primăria Poplaca

-Colectarea informațiilor
existente la nivelul
documentațiilor pentru Autorizații de construire.
P.V. la terminarea lucrărilor.
-Evidenta zonelor sensibile sub
aspectul lipsei retelei de
canalizare.
-Evidenta abonaților la serviciul
de apă-canal.
-Procese verbale de aplicare a
sancțiunilor.

Primăria Poplaca

CL Poplaca
SGA Sibiu – ABA
Olt

CL Poplaca
Primăria Poplaca
CL Poplaca
APM, SGA

Aspect/
factor de
mediu
Gestiunea
deșeurilor

Sănătatea
populației

Riscuri
naturale

Biodiversitate

Frecvența

Obiectivul relevant pentru mediu

Indicator

1.Dezvoltarea unui sistem de management
integrat al deseurilor, a unui sistem de
colectare selectiva și promovarea
reciclarii deseurilor, dezvoltarea de
facilitati conforme de tratare a Deseurilor.

-numărul abonaților la
serviciul de salubritate.
-cantitățile de deșeuri
colectate selectiv și
categoria acestor deșeuri.
-numărul sancțiunilor
contravenționale legate de
aruncarea sau depozitarea
neconformă a deșeurilor.
- parametrii de calitate ai
apei potabile
-număr/frecvența boli
epidemiologice generate din
consumul de apă
-număr de sesizări de la
populație legate de
disconfortul sau poluările
accidentale apărute

1.Obiectivul strategic general al protectiei
mediului il constituie imbunatatirea
calitatii vietii în Romania prin asigurarea
unui mediu curat, care sa contribuie la
cresterea nivelului de viata al populației,
imbunatatirea calitatii mediului,
conservarea și ameliorarea starii
patrimoniului natural de care Romania
beneficiaza.
1.Protectia populației și bunurilor
materiale prin diminuarea efectelor
alunecarilor de teren și a inundatiilor.

-mp teren neproductiv din
cauza proceselor
geomorfologice și inundații
-mp suprafață teren
stabilizat;
-ml lucrări protecție maluri,
combatere inundații.

1.Conservarea diversitatii biologice,
utilizarea durabila a habitatelor naturale, a
speciilor de flora și fauna salbatica și
reconstructia ecologica a sistemelor
deteriorate.
2.Gestionarea durabila a padurilor și
sustinerea rolului acestora în viata social-

-număr de proiecte
implementare în ariile
naturale protejate.
-indicatori de monitorizare
stabiliți prin Studiile de
evaluare adecvată elaborate
pentru proiectele
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-anual.

Surse de informare

-S.C. SOMA S.R.L.
-Primăria Poplaca
-P.V. de aplicare a sancțiunilor.

Responsabilitate
Primăria Poplaca
CL Poplaca
S.C. SOMA S.R.L.

-conform
legislatiei în
domeniul sanitar
se va face o
monitorizare
regulată a calității
apei potabile
furnizate.
-anual
-anual

-Se vor compara rezultatele cu
prevederile HG nr. 974/2004.
-Cabinete medicale din localiățile
comunei Poplaca.
-Primăria Poplaca
-GNM Sibiu

Primăria Poplaca

-P.V. la terminarea lucrarilor
-Evidente OSPA

Primăria Poplaca

CL Poplaca
GNM Sibiu

CL Poplaca

-anual

-Custodele ariei naturale
protejate.

Primăria Poplaca
CL Poplaca
Custodele ariei
naturale protejate –
CJ Alba

Aspect/
factor de
mediu

Obiectivul relevant pentru mediu

economica a tarii.
Patrimoniul
cultural

1.Protectia patrimoniului și pastrarea
valorilor culturale.

Mediul socioeconomic

1.Dezvoltarea unei economii profitabile în
toate zonele tarii în vederea cresterii
bunastarii populației.

Zonarea
teritorială /
Urbanism,
dezvoltare
rurală

1. Imbunatatirea calitatii mediului și
asigurarea unui nivel inalt al calitatii vietii
în zonele urbane și rurale.
2.Reducerea poluarii fonice.

Frecvența

Indicator

implementate în ariile
naturale protejate.
-evidența monumentelor
istorice și a zonelor de
protecție pe teritoriul
comunei Poplaca.
-PIB comuna Poplaca

Surse de informare

Responsabilitate

-anual

-Primaria Poplaca.
-Directia pt. Cultura și Patrimoniu
jud. Sibiu

-anual

-buget local, evidențe economice

Primăria Poplaca
CL Poplaca
Directia pt. Cultura
și Patrimoniu jud.
Sibiu
Primăria Poplaca
CL Poplaca

-numar Cetificate de
urbanism și Autorizații de
construire eliberate
-număr de sesizări primite
legate de funcțiuni
incompatibile în teritoriul
administrativ, sau legate de
poluări ale mediului și
nivelul de zgomot.

158

-anual

-Registru hotărâri ale consiliului
local.
-Evidențe serviciul de urbanism.
-Registru Primarie.
-Sesizări primite de la populație
(Primarie, GNM Sibiu)

Primăria Poplaca
CL Poplaca
GNM Sibiu

12. CONCLUZII
Următoarele concluzii rezultă în urma evaluării de mediu:
-

Obiectivele stabilite prin PUG sunt corelate pozitiv cu obliectivele altor planuri
stabilite la nivel local, regional și național;

-

Evaluarea obiectivelor PUG în raport cu aspectele și obiectivele de mediu
relevante indică un nivel acceptabil al impactului cumulativ, pe termen lung, deci
se crează premisele atingerii majorității obiectivelor relevante de mediu.

-

Implementarea PUG Șeica Mică va avea o contribuție pozitivă în privința
evoluției întregului sistem teritorial, inclusiv asupra componentelor de mediu. În
acelaşi timp, potențiale efecte negative pot fi evitate prin aplicarea măsurilor
identificate.

În urma analizei efectuate, s-a ajuns la concluzia că planul analizat este în mare măsură
compatibil cu obiectivele de mediu la nivel local/regional/național, precum și că în
condiţiile respectării stricte a măsurilor propuse în cadrul prezentului Raport de Mediu,
acesta va atinge un nivel suficient de integrare a considerentelor de mediu, astfel încât se
poate propune eliberarea Avizului de Mediu pentru Planul Urbanistic General al
comunei Poplaca.
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