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INTRODUCERE 

Prezentul Studiul de Evaluare Adecvată (EA) constituie evaluarea privind efectele potențiale 
pe care implementarea Planului Urbanistic General al comunei Păulești le poate genera 
asupra obiectivelor de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar din 
regiunea comunei Păulești.  

Studiul de Evaluare Adecvată s-a elaborat în conformitate cu Decizia nr. 508/ 03.06.2019 
emisă de Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, prin care Agenția pentru Protecția 
Mediului Satu Mare decide că Planul de Urbanism General al Comunei Păulești, Jud. Satu 
Mare, poate avea efecte semnificative potențiale asupra mediului, respectiv că există 
probabilitatea ca acest plan să afecteze în mod negativ semnificativ obiectivele de 
conservare ale ariilor naturale protejate, respectiv Siturile NATURA 2000: ROSCI 0436 
Someșul Inferior din județul Satu Mare, menționate în Formularele standard Natura 2000 
ale acestor situri și ca urmare necesită efectuarea evaluării de mediu conform HG 
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și 
programe, respectiv realizarea evaluării adecvate a efectelor potențiale asupra ariei 
naturale protejate de interes comunitar, având în vedere obiectivele de conservare a 
acesteia, în conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. 57/2007 aprobată cu modificări 
și completări prin Legea 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice și cu Ordinul MMP nr.19/2010 pentru 
aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată a efectelor potențiale ale 
planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale de interes comunitar. 

În elaborarea studiului de evaluare au fost folosite date de literatura de specialitate, studiile 
de fundamentare și formularele standard Natura 2000, informații de la instituții și 
organizații relevante pentru conservarea naturii, rapoarte privind starea mediului și studii 
de teren efectuate de specialiști, biologi și ecologi, cu ocazia vizitelor de documentare în 
amplasamentul analizat. 

Acest studiu are ca obiect descrierea condițiilor inițiale din perimetrul potențial afectat de 
către planul propus precum și a zonelor din imediata vecinătate. 

Se urmărește de asemenea descrierea impactului potențial pe care îl va avea planul propus 
asupra biodiversității cu accent asupra habitatelor și speciilor care au stat la baza 
desemnării sitului Natura 2000 pe suprafața căruia se afla planul. 

Un capitol special este dedicat recomandărilor și măsurilor de reducere a impactului asupra 
biodiversității. 

TITULARUL PLANULUI  

Titularul proiectului pentru care se realizează evaluarea adecvată, este:  

PRIMĂRIA comunei PĂULEȘTI, județul SATU MARE. 

PROIECTANT:  

S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L. 

Cu sediul în Baia Mare, str. 1 Mai, nr. 25, jud Maramureș, înregistrată la O.R.C. cu nr. 
J24/1705/2004, CIF: RO 16927071, cont RO97BTRL02501202A02029XX deschis la Banca 
Transilvania, Telefon: 0744599398, Fax:  0362-404917. 
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AUTORUL ATESTAT AL STUDIULUI DE EVALUARE ADECVATĂ 

Ecolog DAMIAN Ioan Viorel,  

Telefon: 0767.279.236; E-mail: damianioanviorel@gmail.com.  

Licențiat în Știința Mediului, programul de studii: Ecologie și Protecția Mediului, Facultatea 
de științe U.L.B.S. Sibiu; 

Master în Știința Mediului, programul de studii: Expertiza și Managementul Sistemelor 
Ecologice, Facultatea de științe U.L.B.S. Sibiu. 

Persoana fizică înscrisă în Registrul Național a elaboratorilor de studii pentru protecția 
mediului la poziția: 722;  

Certificat de atestare pentru următoarele categorii de studii:  RM – Raport de Mediu, EA – 
Evaluare Adecvată, RA – Raport de amplasament, RIM – Raport la studiul de evaluare a 
impactului asupra mediului, BM – Bilanț de Mediu. 

LEGISLAȚIA NAȚIONALĂ PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI 
ASUPRA MEDIULUI PENTRU PROIECTE, PLANURI ȘI PROGRAME 

În vederea elaborării prezentei lucrări au fost consultate actele normative în vigoare, după 
cum urmează:  

Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, 
modificată și completată de Legea Nr. 265 din 29 iunie 2006.  

Legea nr. 22/2001 de ratificare a Convenției privind evaluarea impactului de mediu în 
context transfrontieră, adoptată la Espo la 25 februarie 1991, cu modificările și completările 
ulterioare.  

Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri și programe, cu modificările și completările ulterioare.  

Ordinul nr. 117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea procedurii de 
realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe;  

Ordinul nr. 777/2016 privind abrogarea Ordinului ministrului mediului și gospodăririi 
apelor nr. 995/2006 pentru aprobarea listei planurilor și programelor care intră sub 
incidența Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri și programe.  

Ordonanța de Urgenta a Guvernului 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare  

Hotărârea de Guvern nr. 971/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică ca 
parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România;  

Ordinul nr. 2387/2011 pentru modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării 
durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de 
importantă comunitară, ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 
România;  

Ordinul nr. 19/2010 pentru aprobarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvată 
a efectelor potențiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor naturale protejate de 
interes comunitar;   

Hotărârea de Guvern nr. 2151/2004 privind instituirea regimului de arii naturale 
protejate pentru noi zone;   
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Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea vieții 
sălbatice și a habitatelor naturale din Europa, adoptata la Berna la 19 septembrie 1979;   

Legea nr. 58/13.07.1994 pentru ratificarea Convenției privind diversitatea  

biologica, semnata la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;   

Legea nr. 13/1998 pentru aderarea României la Convenția privind conservarea speciilor 
migratoare de animale sălbatice, adoptata la Bonn la 23 iunie 1979;   

Legea nr. 89/2000 pentru ratificarea Acordului privind conservarea păsărilor de apa 
migratoare african-eurasiatice, adoptat la Haga la 16 iunie 1995;   

Legea nr. 90/2000 pentru aderarea României la Acordul privind conservarea liliecilor în 
Europa, adoptat la Londra la 4 decembrie 1991. 

Ordinul nr. 1447/2017 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare și 
custodie a ariilor naturale protejate 

GLOSAR DE TERMENI CONFORM LEGISLAȚIEI DE MEDIU (HG 
1076/2004): 

Raport de mediu - parte a documentației planurilor sau programelor care identifica, 
descrie și evaluează efectele posibile semnificative asupra mediului ale aplicării acestora și 
alternativele lor raționale, luând în considerare obiectivele și aria geografica aferentă.  

Planuri și programe - planurile și programele, inclusiv cele cofinanțate de Comunitatea 
Europeana, ca și orice modificări ale acestora, care: - se elaborează și/sau se adoptă de 
către o autoritate la nivel național, regional sau local ori care sunt pregătite de o autoritate 
pentru adoptarea, printr-o procedura legislativa, de către Parlament sau Guvern; - sunt 
cerute prin prevederi legislative, de reglementare sau administrative;  

Titularul planului sau programului - orice autoritate publica, precum și orice persoana 
fizica sau juridica care promovează un plan sau un program.  

Autoritate competenta - autoritate de mediu, de ape, sănătate sau altă autoritate 
împuternicita potrivit competentelor legale sa execute controlul reglementarilor în vigoare 
privind protecția aerului, apelor, solului și ecosistemelor acvatice sau terestre.  

Public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice și, în concordanta cu legislația sau 
cu practica națională, asociațiile, organizațiile ori grupurile acestora;  

Evaluare de mediu - elaborarea raportului de mediu, consultarea publicului și a 
autoritarilor publice interesate de efectele implementării planurilor și programelor, luarea 
în considerare a raportului de mediu și a rezultatelor acestor consultări în procesul 
decizional și asigurarea informării asupra deciziei luate;  

Aviz de mediu pentru planuri și programe - act tehnico-juridic scris, emis de către 
autoritatea competenta pentru protecția mediului, care confirmă integrarea aspectelor 
privind protecția mediului în planul sau în programul supus adoptării;  

Determinare - reprezintă metoda utilizata pentru a calcula, previziona, estima sau măsura 
valoarea unui indicator sau a efectului dăunător relaționat;  

Poluare potențial semnificativă - concentrații de poluanți în mediu, ce depășesc 
pragurile de alertă prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului. Aceste 
valori definesc nivelul poluării la care autoritățile competente consideră ca un amplasament 
poate avea un impact asupra mediului și stabilesc necesitatea unor studii suplimentare și 
a măsurilor de reducere a concentrațiilor de poluanți în emisii/evacuări.  

Poluare semnificativă - concentrații de poluanți în mediu, ce depășesc pragurile de 
intervenție prevăzute în reglementările privind evaluarea poluării mediului.  
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Proba de referința - proba materială produsă de un institut specializat, ce poate fi 
utilizata pentru a identifica precizia și acuratețea tehnicilor de analiza chimica a solurilor.  

Obiective de remediere - concentrații de poluanți, stabilite de autoritatea competenta, 
privind reducerea poluării solului, și care vor reprezenta concentrațiile maxime ale 
poluanților din sol după operațiunile de depoluare. Aceste valori se vor situa sub nivelurile 
de alerta sau intervenție ale agenților contaminanți, în funcție de rezultatele și 
recomandările studiului de evaluare a riscului.  

Plan de acțiune - reprezintă planul realizat de autoritatea competenta cu scopul de a 
controla problema analizata și a efectelor acesteia indicându-se metoda de reducere.  

Aer ambiental - aer la care sunt expuse persoanele, plantele, animalele și bunurile 
materiale, în spatii deschise din afara perimetrului uzinal.  

Emisie de poluanți/emisie - descărcare în atmosfera a poluanților proveniți din surse 
staționare sau mobile.  

Zgomotul ambiental - este zgomotul nedorit, dăunător, creat de activitățile umane, cum 
ar fi traficul rutier, feroviar, aerian, precum și de industrie;  

Indicator de zgomot - reprezintă scara fizică folosită pentru descrierea zgomotului 
ambiental relaționat cu efectul dăunător;  

Evacuare de ape uzate/evacuare - descărcare directă sau indirectă în receptori acvatici 
a apelor uzate conținând poluanți sau reziduuri care alterează caracteristicile fizice, chimice 
și bacteriologice inițiale ale apei utilizate, precum și a apelor de ploaie ce se scurg de pe 
terenuri contaminate: Folosința sensibilă și mai puțin sensibilă - tipuri de folosințe ale 
terenurilor, care implica o anumita calitate a solurilor, caracterizata printr-un nivel maxim 
acceptat al poluanților. 

GLOSAR DE TERMENI CONFORM LEGISLAȚIEI DE URBANISM LEGEA 
NR. 350/2001 PRIVIND AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI 
URBANISMUL 

Aprobare - opțiunea forului deliberativ al autoritarilor competente de încuviințare a 
propunerilor cuprinse în documentațiile prezentate și susținute de avizele tehnice 
favorabile, emise în prealabil. Prin actul de aprobare (lege, hotărâre a Guvernului, hotărâre 
a consiliilor județene sau locale, după caz) se conferă documentațiilor putere de aplicare, 
constituindu-se astfel ca temei juridic în vederea realizării programelor de amenajare 
teritoriala și dezvoltare urbanistică, precum și a autorizării lucrărilor de execuție a 
obiectivelor de investiții.  

Avizare - procedura de analiza și exprimare a punctului de vedere al unei comisii tehnice 
din structura ministerelor, administrației publice locale ori a altor organisme centrale sau 
teritoriale interesate, având ca obiect analiza soluțiilor funcționale, a indicatorilor tehnico-
economici și sociali ori a altor elemente prezentate prin documentațiile de amenajare a 
teritoriului și de urbanism. Avizarea se concretizează printr-un act (aviz favorabil sau 
nefavorabil) cu caracter tehnic și obligatoriu.  

Caracter director - însușirea unei documentații aprobate de a stabili cadrul general de 
amenajare a teritoriului și de dezvoltare urbanistica a localităților, prin coordonarea 
acțiunilor specifice. Caracterul director este specific documentațiilor de amenajare a 
teritoriului.  

Caracter de reglementare - însușirea unei documentații aprobate de a impune anumiți 
parametri soluțiilor promovate. Caracterul de reglementare este specific documentațiilor de 
urbanism.  
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Circulația terenurilor - schimbarea titularilor dreptului de proprietate sau de exploatare 
asupra terenurilor prin acte de vânzare-cumpărare, donație, concesiune, arendare etc.  

Competenta de avizare/aprobare - abilitarea legala a unei instituții publice și 
capacitatea tehnica de a emite avize/aprobări.  

Dezvoltare durabilă - satisfacerea necesitaților prezentului, fără a se compromite dreptul 
generațiilor viitoare la existenta și dezvoltare.  

Dezvoltare regională - ansamblul politicilor autorităților administrației publice centrale și 
locale, elaborate în scopul armonizării strategiilor, politicilor și programelor de dezvoltare 
sectoriala pe arii geografice, constituite în "regiuni de dezvoltare", și care beneficiază de 
sprijinul Guvernului, al Uniunii Europene și al altor instituții și autorități naționale și 
internaționale interesate.  

Documentație de amenajare a teritoriului și de urbanism - ansamblu de piese scrise 
și desenate, referitoare la un teritoriu determinat, prin care se analizează situația existenta 
și se stabilesc obiectivele, acțiunile și măsurile de amenajare a teritoriului și de dezvoltare 
urbanistica a localităților pe o perioada determinata.  

Parcelare - acțiunea urbana prin care o suprafața de teren este divizata în loturi mai mici, 
destinate construirii sau altor tipuri de utilizare. De regula este legata de realizarea unor 
locuințe individuale, de mică înălțime.  

Regimul juridic al terenurilor - totalitatea prevederilor legale prin care se definesc 
drepturile și obligațiile legate de deținerea sau exploatarea terenurilor.  

Rețea de localități - totalitatea localităților de pe un teritoriu (național, județean, zona 
funcționala) ale căror existentă și dezvoltare sunt caracterizate printr-un ansamblu de relații 
desfășurate pe multiple planuri (economice, demografice, de servicii, politico-
administrative etc.). Rețeaua de localități este constituită din localități urbane și rurale.  

Teritoriu administrativ - suprafața delimitata de lege, pe trepte de organizare 
administrativa a teritoriului: național, județean și al unităților administrativ teritoriale 
(municipiu, oraș, comuna).  

Teritoriu intravilan - totalitatea suprafețelor construite și amenajate ale localităților ce 
compun unitatea administrativ-teritoriala de baza, delimitate prin planul urbanistic general 
aprobat și în cadrul cărora se poate autoriza execuția de construcții și amenajări. De regula 
intravilanul se compune din mai multe trupuri (sate sau localități suburbane componente).  

Teritoriu extravilan - suprafața cuprinsa între limita administrativ-teritoriala a unității de 
baza (municipiu, oraș, comuna) și limita teritoriului intravilan.  

Zona funcțională - parte din teritoriul unei localități în care, prin documentațiile de 
amenajare a teritoriului și de urbanism, se determina funcțiunea dominantă existentă și 
viitoare. Zona funcțională poate rezulta din mai multe părți cu aceeași funcțiune dominantă 
(zona de locuit, zona activităților industriale, zona spatiilor verzi etc.).  

Zonificarea funcțională este acțiunea împărțirii teritoriului în zone funcționale.  

Zona de protecție - suprafețe în jurul sau în preajma unor surse de nocivitate, care impun 
protecția zonelor învecinate (stații de epurare, platforme pentru depozitarea controlata a 
deșeurilor, puțuri seci, cimitire, noxe industriale, circulație intensă etc.).  

Zona de risc natural - areal delimitat geografic, în interiorul căruia există un potențial de 
producere a unor fenomene naturale distructive care pot afecta populația, activitățile 
umane, mediul natural și cel construit și pot produce pagube și victime umane.  

Zona protejată - suprafața delimitată în jurul unor bunuri de patrimoniu, construit sau 
natural, a unor resurse ale subsolului, în jurul sau în lungul unor oglinzi de apa etc. și în 
care, prin documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, se impun măsuri 
restrictive de protecție a acestora prin distanta, funcționalitate, înălțime și volumetrie. 
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CAPITOLUL 1. INFORMAȚII PRIVIND P.U.G. SUPUS 
APROBĂRII 

Denumirea planului 

„PLAN URBANISTIC GENERAL AL  

COMUNEI PĂULEȘTI, JUDEȚUL SATU MARE” 

Titularul planului 

 Comuna Păulești 

1.1. LOCALIZAREA GEOGRAFICĂ ȘI ADMINISTRATIVĂ, CU 
PRECIZAREA COORDONATELOR STEREO 70 

Comuna Păulești este situată în partea centrală a județului Satu Mare, în Câmpia de Vest, 
în subunitatea de relief numită Câmpia Joasă a Someșului, pe malul stâng al Someșului, 
fiind traversată de la est la vest de drumurile județene DJ 193 și DJ 193D, iar de la nord la 
sud de drumul județean DJ 193A și de drumurile comunale DC 95 și DC 19.  

Comuna se află la o distanță de 4 km față de reședința de județ, Satu Mare și la o distanță 
de 64 km față de municipiul Baia Mare din județul Maramureș.  
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Fig. 1.1. - Plan de încadrare în zonă P.U.G. Păulești 

La nord se învecinează cu comuna Odoreu, la est cu comuna Culciu, la sud cu comuna Viile 
Satu Mare iar la vest cu reședința de județ, municipiul Satu Mare.  

Comuna este lipită de municipiu prin drumul județean DJ 193 Satu Mare – Baia Mare.  

Unitatea administrativ-teritorială studiată are în componență șase localități: Păulești – 
centrul administrativ al comunei și satele aparținătoare Ambud, Petin, Amați, Rușeni și Hrip.   

Cadrul fizico-geografic precum și descoperirile arheologice înregistrate în acest areal, 
confirmă faptul că pe teritoriul comunei au existat de-a lungul timpului condiții propice 
pentru stabilirea și dezvoltarea comunităților umane din preistorie până în zilele noastre.  

Inventarul de coordonate - Sistem de Proiecție Stereo 70 este anexat prezentului proiect. 

1.2. INFORMAȚII PRIVIND PLANUL: DENUMIREA, DESCRIEREA, 
OBIECTIVELE ACESTUIA, INFORMAȚII PRIVIND PRODUCȚIA CARE 
SE VA REALIZA, INFORMAȚII DESPRE MATERIILE PRIME, 
SUBSTANȚELE SAU PREPARATELE CHIMICE UTILIZATE 

1.2.1. Date generale. Obiectul PUG 

Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de 
reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind 
baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate 
administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general 
în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a 
necesităților locale. 

Completarea Planului Urbanistic General al comunei Păulești urmărește, prin introducerea în 
cadrul documentației de urbanism existente a constrângerilor și permisivităților urbanistice 
generate de zonele propuse pentru extindere, crearea condițiilor de autorizare a noilor 
construcții, crearea premiselor spațiale pentru desfășurarea activităților economice și sociale 
în acord cu obiectivele de dezvoltare județene. Se vor lua în considerare implicațiile 
dezvoltării urbanistice asupra sistemului de circulații și a rețelei de infrastructură edilitară, 
fiind conturate măsurile pentru dezvoltarea armonioasă a localităților. 

1.2.1.1. Baza proiectării 

Baza proiectării prezentului plan este Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și 
urbanismul cu modificările și completările ulterioare.  

Elemente legislative conexe:  

• Codul Civil.  
• Legea nr.50/1991 cu modificările și completările ulterioare privind autorizarea 

executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și completări.  

 Legea nr. 18/1991 a fondului funciar cu modificările și completările ulterioare.  

• Legea nr. 98/1994 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele legale 
de igienă și sănătate publică.  

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 
ulterioare.  

• Ordonanța de urgență 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, privind protecția 
mediului, cu modificările și completările ulterioare;  

• Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară cu modificările și 
completările ulterioare.  

• Legea nr. 46/2008 – Codul silvic.  
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• Legea nr. 107/1996 a apelor.  
• Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauză de utilitate publică.  
• Legea nr. 54/1998 privind circulația juridică a terenurilor.  

• Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al 
drumurilor.  

• Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.  

• Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - 
Secțiunea a III-a- zone protejate.  

• Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Național 
- Secțiunea a IV-a: Rețeaua de localități  

• Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – 
Secțiunea a V-a – Zone de risc natural  

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice 
• HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu 

completările și modificările ulterioare.  
• HGR nr. 162 / 2002 privind depozitarea deșeurilor  

• HGR nr. 31/ 1996 pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentațiilor de 
urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind 
construcții din domeniul turismului.  

• Ordinul MLPAT nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare și conținutul 
documentațiilor.  

• Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru 
aprobarea Precizărilor privind avizarea documentațiilor de urbanism și amenajarea 
teritoriului, precum și a documentațiilor tehnice pentru autorizarea construcțiilor.  

• Ordinul nr. 994/2018 pentru modificarea și completarea Normelor de igienă și 
sănătate publică privind mediul de viață al populației, aprobate prin Ordinul 
ministrului sănătății nr. 119/2014  

• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind încadrarea în categorii a drumurilor naționale.  

• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor.  

• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.  

• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalații și a pomilor în 
localitățile urbane și rurale.  

• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale.  

• Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1312/2006 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de avizare și autorizare privind prevenirea și stingerea 
incendiilor.  

• Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor.  

1.2.2. Stadiul actual al dezvoltării comunei PĂULEȘTI 

1.2.2.1. Evoluție (Istoric)  
Comuna Păulești este situată în partea centrală a județului Satu Mare, în Câmpia de Vest, 
în subunitatea de relief numită Câmpia Joasă a Someșului, pe malul stâng al Someșului, 
fiind traversată de la est la vest de drumurile județene DJ 193 și DJ 193D iar de la nord la 
sud de drumul județean DJ 193A și de drumurile comunale DC 95 și DC 19. Comuna se 
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află la o distanță de 4 km față de reședința de județ, municipiul Satu Mare, și la o distanță 
de 64 km față de municipiul Baia Mare din județul Maramureș. La nord se învecinează cu 
comuna Odoreu, la est cu comuna Culciu, la sud cu comuna Viile Satu Mare iar la vest cu 
reședința de județ. Comuna este lipită de municipiu prin drumul județean DJ 193 Satu Mare 
– Baia Mare.  

Unitatea administrativ-teritorială studiată are în componență șase localități: Păulești – 
centrul administrativ al comunei și satele aparținătoare Ambud, Petin, Amați, Rușeni și Hrip.  

Cadrul fizico-geografic precum și descoperirile arheologice înregistrate în acest areal, 
confirmă faptul că pe teritoriul comunei au existat de-a lungul timpului condiții propice 
pentru stabilirea și dezvoltarea comunităților umane din preistorie până în zilele noastre.  

Localitatea Păulești (în maghiară: Szatmárpálfalva) este atestată documentar din anul 
1379. Până în anii 1960 satul era o localitate cu o dezvoltare modestă, după colectivizarea 
satelor sub îndrumarea Mariei Zidaru, satul a cunoscut o dezvoltare dinamică, urmând ca 
din anul 1968 să fie reședință de comună.  

Localitatea Ambud este atestată documentar din anul 1373. Proprietarii de moșii în sat 
erau contele Teleki Imre și consilierul regal Szelecskei Janos, care aveau moșii în satele 
învecinate Păulești și Petin. Ambudul avea denumirea de Wmbud, Nmbath și Ombod. 
Înainte de anul 1968, Ambudul era satul reședință de comună.  

Localitatea Petin este atestată documentar din anul 1316. Satul a cunoscut o dezvoltare 
însemnată între anii 1960-1980 când Partidul Comunist Român a realizat investiții 
însemnate aici, dar care astăzi sunt fără funcțiune.  

Localitatea Amați este atestată documentar din anul 1332. O clădire importantă este 
monumentul de arhitectură biserica ortodoxă, așezată în zona centrală a satului. 

Localitatea Rușeni este atestată documentar din anul 1411. Populația a înregistrat creșteri 
până în anul 1977, urmând o scădere iar după anul 1990 populația a început să crească 
din nou.  

Localitatea Hrip este atestată documentar din anul 1370 și și este un sat tipic de câmpie 
unde populația se ocupă cu agricultura.  

Cercetări arheologice sistematice n-au fost efectuate în zona actualei comune; există totuși 
două descoperiri, prima fiind din perioada bronzului tracic. Este vorba de o așezare ale 
cărei urme constau din fragmente de vase, la nord-vest de sat pe malul pârâului Homorod. 
Materialul este fragmentar iar cantitatea redusă a acestuia nu permite o încadrare culturală 
(în perioada bronzului tracic, zona de nord-vest a României cunoaște evoluția marilor 
grupuri culturale: Otomani și Suciu de Sus).  

Importantă pentru istoria locurilor este o monedă romană din bronz. Descoperită acum 8 
ani întâmplător la Amați, piesa este emisă în timpul împăratului roman Filip Arabul între 
iulie-august 247 - august 248. Împăratul a domnit între anii 244-249, a trăit între anii 198-
249 și s-a preocupat intens de întărirea sistemului de apărare a Daciei.  

Moneda face parte din cele denumite Sestertius (latina) și are o greutate de 27,30 grame 
(etalon).  

Piesa în discuție se păstrează fragmentar, din acest motiv ponderea sa este 13,88 grame. 
Moneda a fost bătută în cadrul atelierului monetar de la Sarmisegetuza, capitala Daciei 
romane între anii 106-271/274. Aceste piese au circulat în vremea Romei republicane (până 
în anul 27 î.d. H.), dar și în cadrul Imperiului.  

Apariția primelor formațiuni politice și a voievodatelor românești a marcat o nouă etapă în 
istoria poporului nostru. Teritoriul actual al județului a făcut parte din voievodatul lui 
Menumorut. Întins de la Mureș și până la Someș, acesta își avea reședința la Biharea (10 
km nord de Oradea), și avea o puternică cetate de apărare la Satu Mare (Castrum Zotmar) 
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pomenită în Cronica lui Anonymus imediat după anul 900. În perioada medievală comuna 
și satele aparținătoare, datorită distanței mici, au gravitat economic, social și politic spre 
orașul Satu Mare și cetatea existentă aici. Evoluția ascendentă a societății feudale, cu toate 
caracteristicile sale a marcat, pe măsura creșterii gradului de exploatare, opoziția principalei 
categorii a producătorilor de bunuri - țărănimea.  

Formele de luptă ale acesteia evoluează de la cele mai simple, plecările de pe moșii, 
respectiv fuga, până la ample răzvrătiri. Astfel la 1380 se vor răscula 2000 de țărani români 
și maghiari din jurul Sătmarului, din peste 20 de localități. Ample frământări vor fi apoi la 
1437, 1548 și 1711. Perioada de sfârșit a evului mediu, dar mai ales epoca modernă va 
înscrie (secolul al XIX-lea este cunoscut în istoriografie ca fiind "secolul naționalităților"), 
pe primul plan al luptei românilor, emanciparea națională politică și culturală dar mai ales 
înfăptuirea Marii Uniri.  

Pentru perioada secolelor XVIII și XIX, este important de amintit faptul că sigiliile sătești 
de la Amați și Ambud prin însemne - brăzdare de plug - reflectă principala ocupație din 
zonă - agricultura.  

Unirea din 1 Decembrie 1918 rămâne o dovadă de inestimabilă valoare cu privire la voința 
unanimă a întregului popor. Astfel în documentul emis la Rușeni la 7 noiembrie 1918, se 
specifică constituirea Consiliului Național Român comunal Rușeni, compus din 6 persoane, 
precum și a Gărzii Naționale Române locale (22 membri).  

Dintre personalitățile locale îl menționăm pe Anderco Alexandru născut la Hrip (1859-1945), 
om de cultură, care a întocmit lucrări cu caracter științific, contribuind la dezvoltarea 
învățământului românesc din această parte a țării, și participă la 1 Decembrie la Alba Iulia 
în fruntea unei delegații a localității Ardusat, unde și-a desfășurat activitatea în cea mai 
mare parte din viață. 

1.2.2.2. Relații în teritoriu 

Comuna Păulești este situată în partea centrală a județului Satu Mare fiind traversată de la 
est la vest de drumurile județene DJ 193 și DJ 193D iar de la nord la sud de drumul județean 
DJ 193A și de drumurile comunale DC 95 și DC 19.  

Comuna se află la o distanță de 4 km față de reședința de județ, Satu Mare, la o distanță 
de 64 km față de municipiul Baia Mare din județul Maramureș și este lipită de Satu Mare 
prin drumul județean DJ 193 Satu Mare – Baia Mare.  

Unitatea administrativ-teritorială studiată are în componență șase localități: Păulești – 
centrul administrativ al comunei și satele aparținătoare Ambud, Petin, Amați, Rușeni și Hrip.  

Din punct de vedere al coordonatelor geografice, comuna se găsește pe coordonatele 
47°43′55″ latitudine nordică și 22°56′33″ longitudine estică.  

Comuna face parte din Zona Metropolitană Satu Mare. Zona Metropolitană Satu Mare are 
o populație de aproximativ 240 000 de locuitori și este formată prin asocierea a 30 localități: 
municipiile Satu Mare și Carei, orașele Tășnad, Ardud și Livada și comunele Agriș, Apa, 
Beltiug, Berveni, Cămin, Cehal, Craidorolț, Culciu, Doba, Dorolț, Foieni, Gherța Mică, Lazuri, 
Livada, Medieșul Aurit, Moftin, Micula, Odoreu, Orașu Nou, Păulești, Racșa, Socond, 
Terebești, Turț, Valea Vinului și Viile Satu Mare.3  

Pentru transportul feroviar de marfă și călători, comuna Păulești nu dispune de stație de 
marfă și călători, cea mai apropiată stație CFR fiind la Satu Mare (4 km).  

Comuna Păulești se învecinează cu următoarele unități administrativ-teritoriale:  

- Nord: comuna Odoreu;  

- Est: comuna Culciu;  

- Sud: comuna Viile Satu Mare;  
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- Vest: municipiul Satu Mare.  

1.2.2.3. Activități economice 

Sursa cea mai importantă de venituri din comună nu este agricultura, din cauza faptului că 
în ultimii ani s-au deschis mai multe firme din care și cu capital străin care oferă locuri de 
muncă. De asemenea apropierea comunei de municipiul Satu Mare determină oamenii să 
facă naveta spre locuri de muncă diverse.  

Resursele și tradițiile însemnate din pomicultură și viticultură conturează profilul economic 
al comunei. În comună există magazine alimentare, de îmbrăcăminte, baruri etc. Datorită 
apropierii de municipiu, foarte mulți tineri rămân stabiliți în localitate, aceste decizii fiind 
amplificate și de existența numeroaselor locuri de muncă.  

Deși în zonă există tradiții puternice în producția anumitor produse agro-alimentare (din 
lapte, carne, fructe), activitățile productive nu s-au dezvoltat. Lipsa dotărilor moderne, a 
facilităților pentru colectarea, depozitarea și prelucrarea unor produse locale, dar mai ales 
lipsa de cunoștințe privind marketingul și distribuția acestora și a canalelor de distribuție și 
comercializare fac ca aceste produse să fie utilizate mai degrabă pentru consumul propriu. 

Agricultura 

Deși agricultura deține cea mai mare pondere în cadrul economiei locale a comunei, acest 
sector este slab dezvoltat, fiind caracterizat de existența a numeroase gospodării neviabile 
din punct de vedere economic. În general se practică agricultura în ferme de subzistență 
și nu agricultura intensivă, în exploatații agricole.  

Producătorii nu sunt asociați în grupuri de producători, iar lipsa mijloacelor de exploatație 
agricolă moderne precum și gradul ridicat al fragmentării proprietăților, conduc la o 
productivitate a muncii foarte scăzută. Serviciile agricole sunt de asemenea foarte slab 
dezvoltate.  

Anumite zone din comună nu au fost cooperativizate, în timp ce altele au fost 
cooperativizate. După evenimentele din decembrie 1989, au avut loc transformări 
importante în viața țăranului. Prin legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, țăranii au fost 
reîmproprietăriți cu proprietățile luate în urma cooperativizării forțate a agriculturii în 1962. 
Reîmproprietărirea țăranilor a creat mari greutăți în exploatarea pământului, prin faptul că 
în anul 1989 niciun țăran nu deținea un tractor, muncind pământul cu atelaje cu tracțiune 
animală. Au urmat o serie de stimulente acordate de guvern către micii agricultori ceea ce 
a dat posibilitatea cumpărării de către mulți agricultori de tractoare, pluguri, discuri, grape 
și alte utilaje agricole. Cu toate acestea, în anumite zone, încă și în prezent, se folosesc 
unelte agricole cu tracțiune animală.  

Terenurile cultivabile reprezintă un potențial real pentru dezvoltarea agriculturii ecologice, 
având în vedere că îngrășămintele folosite, atât în trecut cât și în prezent, sunt gunoiul de 
grajd și ceea ce rezultă în urma „stăulitului” (în perioada de vară și toamnă se ține turma 
de oi, pe terenurile unde urmează însămânțarea pentru noua cultură).  

Deși există premisele dezvoltării agriculturii ecologice, ca instrument important în 
conservarea naturii și de revitalizare a microregiunii, populația nu cunoaște avantajele 
acestei forme de agricultură și nici condițiile concrete de practicare și de certificare a 
produselor. 

Principalele sectoare agricole din comună sunt:  

- cultura plantelor cerealiere (porumbul, grâul, ovăzul, floarea soarelui);  

- cultura viței de vie;  

- cultura pomicolă;  

- creșterea animalelor.  
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Accentul care se pune pe dezvoltarea rurală comportă investiții majore în silvicultură, 
valorificarea peisajului cu scopuri recreative – turism rural, biodiversitate, diversificarea 
economiei rurale, protecția mediului rural, crearea de locuri de muncă, toate acestea având 
ca ultim scop creșterea calității vieții locuitorilor comunei.  

Un punct forte îl reprezintă calitatea terenurilor agricole puțin contaminate datorită unei 
agriculturi care respectă mediul. Produsele care se doresc a fi promovate vor face parte 
din seria produselor biologice, atât animale, cât și vegetale.  

Zootehnia  

Creșterea animalelor este o activitate importantă, locuitorii comunei s-au ocupat de-a 
lungul timpului cu creșterea animalelor pentru asigurarea necesităților de hrană ale familiei. 
Locuitorii nu întrețin ferme specializate pentru o anumită categorie de animale și nici pentru 
comercializare decât la o scară redusă (în târgurile locale), fără a fi orientați spre piață.  

Se constată o mare diversitate a categoriilor de animale crescute în gospodării. Este de 
remarcat numărul mare de cabaline folosite pentru tracțiune, cu toate că în ultimii ani 
numărul cailor folosiți pentru agricultură a scăzut, ceea ce face să se dezvolte o nouă nișă 
de importanță turistică, prin folosirea cailor pentru echitație pentru petrecerea timpului 
liber în natură. Acest lucru se datorează faptului că un număr tot mai mare de tractoare au 
fost achiziționate pentru agricultură.  

În ceea ce privește creșterea animalelor, în comună, pe primul plan este creșterea păsărilor, 
urmată de creșterea porcinelor.  

Vaccinarea și tratarea bolilor la animale este asigurată în cadrul Circumscripției Veterinare 
existente în comună, de către cadre specializate, care asigură atât procurarea de 
medicamente de uz veterinar, aplicarea tratamentelor necesare la animale și respectiv 
realizarea acțiunilor de vaccinare derulate la nivel național, conform prevederilor legale și 
a directivelor primite de la Direcția Județeană Sanitar-Veterinară. 

Creșterea animalelor reprezintă o sursă de venit pentru locuitorii comunei Păulești. În mare 
măsură, la nivel național, diminuarea efectivului de animale este cauzată de insuficiența 
nutrețurilor și respectiv creșterea prețurilor la nutrețuri dar trebuie să ținem cont și de 
ceilalți factori care au dus la scăderea efectivului de animale precum:  

- vârsta înaintată a crescătorilor de animale în zona rurală;  

- plecarea masivă a tinerilor la muncă în străinătate;  

- lipsa unor politici guvernamentale coerente în domeniu;  

- disjuncția între animal, pământ și muncă;  

- seceta.  

Pomicultura  

Se dorește revigorarea pomiculturii și răspândirea soiurilor locale tradiționale. Se va avea 
în vedere:  

- reabilitarea soiurilor și a varietăților locale tradiționale;  

- păstrarea soiurilor și a varietăților locale tradiționale încă existente;  

- crearea unei bănci de gene-livadă demonstrativă;  

- încurajarea creșterii soiurilor și a varietăților locale tradiționale;  

- asigurarea valorificării fructelor produse în comună;  

- încurajarea, respectiv diversificarea tehnicilor de prelucrare a fructelor.  
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Se înregistrează o pondere netă a culturii de prun și doar sporadic măr, păr, cireș, nuc și 
piersic (cultura piersicului este asociată culturii viței de vie). Se înregistrează producții 
anuale ridicate de prune, care sunt destinate prelucrării în distilerii numite pălincii.  

Viticultura  

Datorită așezării geografice și a solurilor, viticultura ocupă 0,92 ha de teren în comuna 
Păulești.  

Viticultura este un sector care s-a păstrat de-a lungul anilor cu toate că tendința actuală a 
zonei se distanțează de tradiționalismul anilor 80, când populația comunei se ocupa 
preponderent cu agricultura, viticultura și creșterea animalelor. În prezent comuna, în 
special satul Păulești a împrumutat un aspect urban ca rezultat a apropierii de municipiul 
Satu Mare. 

Legumicultura  

Pe raza comunei Păulești legumicultura este destul de bine dezvoltată. Legumele sunt 
cultivate în special pentru consum propriu însă există și cultivatori care fac comerț și chiar 
și-au făcut solarii. Se impune creșterea completivității legumiculturii prin utilizarea 
tehnologiilor alternative.  

În concluzie, se poate spune că serviciile pentru agricultură sunt dezvoltate la un nivel 
foarte scăzut. Irigațiile sunt utilizate la o scară foarte mică, iar serviciile de mecanizare se 
limitează la reparația unor echipamente cu grad avansat de uzură.  

Serviciile de consultanță agricolă sunt dezvoltate la nivelul fiecărei primării, dar sunt 
ineficiente și nu prezintă un interes real pentru populație. 

Intreprinderi mici și mijlocii 

Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidențiază capacitatea relativ redusă a 
acestora de a răspunde exigențelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru 
populația din mediul rural.  

Analiza activităților comerciale, de artizanat și servicii indică faptul că numărul de locuitori 
din zona rurală, ocupați în toate activitățile de acest tip analizate, e nesemnificativ.  

Comunitățile suferă din lipsa oportunităților ocupaționale în aceste sectoare, care pot ajuta 
la ameliorarea condițiilor de trai.  

Informațiile disponibile privind aceste activități reprezintă doar parțial situația reală, 
deoarece acestea se desfășoară și în cadrul unei piețe informale a muncii din zona rurală. 
Satu Mare în activitatea de intermediere în comerțul cu mașini și echipamente industriale, 
4 din cele 5 firme de profil având sediul aici.  

Totuși, venitul care se putea obține din aceste surse acoperă doar necesarul pentru 
subzistență, existând nevoia de dezvoltare aceste activități care pot contribui la dezvoltarea 
economiei rurale, în general.  

Situația acestui sector, ca și a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării altor 
activități rurale, pentru crearea de oportunități ocupaționale alternative. Sprijinirea 
furnizării serviciilor în comunitățile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea 
calității vieții și de sporire a atractivității zonelor rurale. 

Turismul 

Comuna Păulești, ca și foarte multe dintre satele românești, se află într-un proces continuu 
de dezvoltare a turismului.  

La fel ca și în alte zone ale țării, și în județul Satu Mare, cererea pentru turism rural și 
agroturism este în creștere. Cifrele statistice în acest sens sunt elocvente: în anul 2015 au 
fost înregistrați în structurile de cazare turistică din comună (conform INSSE) 1550 de 
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turiști. Din păcate, deși există potențial, această formă de turism este puțin valorificată și 
nu are continuitate în activitate.  

Se dorește promovarea turismului integrat în care turistul să beneficieze de servicii 
moderne, dar cu amprenta tradițiilor culinare și culturale locale.  

Din punct de vedere turistic, regiunea se pretează la dezvoltarea agroturismului și a 
turismului de agrement și este necesară în următoarea perioadă asigurarea unui număr de 
4 unități de deservire turistică pentru un număr de cel puțin 40-50 de turiști. În prezent în 
comună există o singură unitate de primire turistică și anume Hotelul Melody, situat în 
localitatea Păulești, la intrarea dinspre Satu Mare. 

„Drumul Vinului Sătmărean” - proiectul presupune realizarea efectivă a produsului turistic 
“Anul Viticol Sătmărean”, pornind de la cele trei trasee tematice identificate: Halmeu Vii – 
Turulung Vii – Orașu Nou Vii, Carei – Pir și Hodod, respectiv Dobra – Beltiug – Rătești – 
Ardud – Păulești. “Festivalul Vinului Sătmărean”, eveniment premergător începerii  

“Anului Viticol Sătmărean”, în anii precedenți acesta a fost organizat la Castelul “Karolyi” 
din Carei, cu participarea viticultorilor din comunele incluse în cele trei trasee tematice. În 
cadrul festivalului sunt organizate concerte de muzică populară și un bal mascat iar Consiliul 
Județean Satu Mare își propune să transforme acest festival într-unul de tradiție. Pentru 
promovarea produsului turistic “Anul Viticol Sătmărean”, va fi derulată o campanie la nivel 
național.  

Grădina Nucilor, Comuna Păulești  

Grădina plină odinioară de nuci seculari de pe malul Someșului, la Kopasz Part (malul chel), 
nume primit din cauza malului abrupt, fără vegetație, s-a transformat odată cu vremurile, 
parcul având o istorie de mai multe sute de ani. Însă de la chiaburii bogați la șefii comuniști 
toți au apreciat locul și frumusețea lui. În trecut, acest mal era un loc plăcut de agrement 
pentru localnici, în prezent însă, datorită exploatării nisipului, zona nu mai este accesibilă 
practicării înotului.  

În prezent aici se află o cabană care poate îndestula 100 de oaspeți dar și găzdui peste 
noapte. Locul are spațiu de campare pentru corturi și rulote. Nisipul de pe mal a fost propice 
amenajării unui teren de fotbal și de volei dar și a unei piste de carting. Lacul permite 
plimbări cu bărcuța iar iubitorii de animale se vor putea bucura de cai, ponei, iepuri și 
capre. Obiectivul a primit numele de Grădina Nucilor deoarece în trecut în parc și în 
apropierea sa existau foarte mulți nuci. Aceștia însă nu mai există, au fost tăiați. După 
schimbarea regimului, parcul a rămas pentru o perioadă în paragină, dar în urmă cu câțiva 
ani a început reamenajarea lui. În viitor, proprietarii Grădinei cu nuci doresc organizarea 
unor tabere pentru copii cu caracter regulat.  

Cimitirul Reformat Hrip  

Szabo Janos a fost preot în Hrip și a murit în 1836. Fiind un om rău ar fi fost blestemat să 
nu aibă odihnă nici după moarte. Așa se face că sicriul său iese mereu la suprafață, motiv 
pentru care a fost betonat cu ciment de mai multe ori, spune legenda locală.  

Pământul i-a aruncat în sus sicriul de mai multe ori, iar sătenii îl îngropau la loc. Neobișnuita 
situație s-a repetat de câteva ori iar până la urmă s-a decis betonarea mormântului. Asta 
spune legenda și nu este om în Hrip, de la cel mai în vârstă până la cel mai tânăr localnic, 
să nu cunoască această poveste.  

Credibilitatea legendei este întărită de forma ciudată a pietrei funerare: un monument sub 
formă de sicriu din beton pe care scrie numele preotului care a murit: Szabo Janos. Nicăieri 
în lume încă o așa piatră funerară nu s-a consemnat. Ciudat este și locul unde a fost 
înmormântat preotul: pe dealul de lângă cimitir, un deal despre care se spune că a fost 
făcut de tătari, când aceștia au purtat lupte prin părțile noastre. Localnicii spuneau chiar 
că tătarii s-au bătut cu turcii și cele două tabere erau despărțite de acest deal. Mormântul 
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preotului Szabo Janos este poate unic în felul său și în mod sigur că de aici a pornit și 
legenda sa nemuritoare care mai rezistă și după aproape 200 de ani de la moartea lui. Pe 
piatra funerară am putut citi că Szabo Janos a trăit 61 de ani, dar timpul și-a lăsat amprenta 
asupra acestui mormânt.  

Monument istoric ,,Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, Amați  

Biserica are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, a fost construită în anul 1880, din 
cărămidă arsă. Turnul a fost construit în 1885, aici găsindu-se trei clopote. Iconostasul a 
fost realizat în 1913 și pe el regăsim culorile drapelului românesc, cu toate că în acea 
perioadă Ardealul era sub stăpânire maghiară. În anul 1937 acoperișul din șindrilă a fost 
înlocuit cu un altul din tablă. Biserica este de mărime medie și are formă de navă. Pictura 
interioară este o combinație de tehnici tempera și frescă, fiind realizată în anul 1980. Lucrări 
de întreținere de mai mare amploare au avut loc în anii 1994 - tencuire exterioară, 2002 - 
înlocuirea candelabrelor, 2005 - înlocuirea ferestrelor și a ușilor, 2006 - reparație la 
acoperiș, 2007 - extinderea împrejmuirii și amplasarea unei troițe. Din luna noiembrie 1996 
preot paroh este Pr. Marc Viorel, cântăreț Donca Teofil iar clopotar Hoia Petre.  

Conacul Teleky Imre din Păulești 

 A fost construit prin anii 1800, fiind mai mult o casă de vacanță pentru familia lui Teleky 
Imre. După naționalizare în conac a fost o școală generală, mai târziu a devenit restaurant, 
iar în ultimii ani tinerii din localitate organizau discotecă în această clădire.  

Conacul Boszormenyi Karoly din Petin. Cândva era înfloritor, însă în prezent a fost dărâmat. 
Ani de zile a fost sediul CAP-ului.  

Conacul Pal Dezso din Hrip 

A fost construit de către familia Pap Dezso la începutul anilor 1900. A fost destinat ca sediu 
pentru Gospodăria Agricolă Colectivă, înființată la începutul anilor 1950. În prezent se află 
în stare relativ bună.  

Alte elemente de atractivitate:  

- Distileria din Amați;  

- Cimitirele evreiești din Petin, Ambud, Păulești, Amați;  

- Cadru natural cu păduri;  

- Balta Uglar, județul Satu Mare;  

- Balta Havasi din Cionchești, județul Satu Mare.  

Evenimente cultural - artistice:  

- “Festivalul tradițiilor și obiceiurilor din localitatea Amați";  

- Balul primăverii;  

- Balul strugurilor;  

- Hramul bisericilor;  

- Festivalul Recoltei din Păulești;  

- Balul Torturilor.  

Transportul rutier 

Teritoriul administrativ al comunei Păulești este străbătut de la est la vest de drumurile 
județene DJ 193 și DJ 193D iar de la nord la sud de drumul județean DJ 193A și de 
drumurile comunale DC 95 și DC 19.  

Comuna este lipită de municipiul Satu Mare prin drumul județean DJ 193 Satu Mare – Baia 
Mare. Arealul construit al satelor Păulești, Ambud și Petin se desfășoară de-a lungul acestui 
drum, care este și strada principală.  

Rețeaua de drumuri ce străbate localitățile comunei este:  
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▪ drumuri comunale: total 11,1 km  
- DC 96: 4,1 km - asfaltat parțial, drum în lucru; 
- DC 19: 7 km - drum pietruit  

▪ drumuri județene: total 18,000 km  
- DJ 193: Păulești - Ambud - Petin: 6,200 m; 
- DJ 19A: Amați - Rușeni: 7,300 m;  
- DJ 19D: Rușeni - Hrip: 4,500 m.  

▪ drumuri de exploatare: aproximativ 50 km.  

Transportul feroviar  

Comuna Păulești nu este străbătută de linie CF, cea mai apropiată stație CFR fiind la Satu 
Mare (4 km). 

1.2.2.4. Populația 

Conform Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, Păulești este sat reședință de comună, 
așadar localitate de rangul al IV-lea.  

Unitatea administrativ-teritorială studiată are în componență șase localități: Păulești – 
centrul administrativ al comunei și satele aparținătoare Ambud, Petin, Amați, Rușeni și Hrip.  

Conform rezultatelor definitive ale Recensământului Populației și al Locuințelor din 
octombrie 2011, populația comunei a fost de 4909 locuitori, în creștere față de 
Recensământul anterior, când s-au înregistrat 4359 locuitori. Dinamica populației este 
pozitivă (în creștere). Densitatea este de 81,68 loc./km². Conform ultimelor date statistice 
publicate, în anul 2016 populația rezidentă era de 5816 locuitori, iar în 2018 de 5992 
locuitori.  

Comuna Păulești se situează în zona de influență imediată a municipiului Satu Mare, prin 
urmare creșterea de populație se datorează fenomenului de suburbanizare, în sensul că un 
număr însemnat de persoane părăsesc orașul și se stabilesc în comunele din jurul reședinței 
de județ.  

La nivelul comunei s-au aprobat multe Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) pentru parcelări în 
vederea construirii unor ansambluri de locuințe, care vor avea o structură compactă și 
ordonată și care vor da un aspect plăcut localităților, întrucât spațiul disponibil pentru 
construire va fi gestionat în mod eficient. Acestea vor determina mai mulți locuitori să se 
stabilească în comună. 

1.2.2.5. Intravilan existent. Zone funcționale. Bilanț teritorial 

Limita teritoriului administrativ și a intravilanului existent au fost corelate cu datele puse la 
dispoziție de Primăria Comunei Păulești și de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară 
Satu Mare.  

Unitatea administrativ teritorială Păulești are o suprafață de 6010,45 ha și are în 
componență șase localități: Păulești – centrul administrativ al comunei și satele 
aparținătoare Ambud, Petin, Amați, Rușeni și Hrip.  

Intravilanul total existent însumează 830,46 ha și reprezintă 13,82 % din teritoriul 
administrativ al comunei.  

Limita intravilanul existent este cea stabilită în anul 2002 prin Planul Urbanistic General al 
Comunei Păulești.  

Intravilanul existent este alcătuit din șase trupuri principale, aferente celor șase localități 
aparținătoare și 15 trupuri secundare. 

Tabelul 1.2.1 Zone funcționale în comuna PĂULEȘTI 
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BILANȚ TERITORIAL GENERAL AL COMUNEI PĂULEȘTI 

Zone funcționale 
existent 

ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni complementare 686,52 82,67 

Locuințe colective  0,15 0,02 

Instituții și servicii de interes public 12,37 1,49 

Unități industriale și depozite 6,74 0,81 

Unități agro-zootehnice 31,70 3,82 

Spatii verzi, sport, agrement, protecție 47,00 5,66 

Construcții tehnico-edilitare 18,74 2,26 

Gospodărie comunala, cimitire 5,76 0,69 

Monumente istorice 0,22 0,03 

Terenuri cu destinație specială (administrare MAI) 0,06 0,01 

Căi de comunicații și transport 19,57 2,36 

Căi de comunicații aeriene și amenajări aferente 1,01 0,12 

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,62 0,07 

TOTAL PE TRUP 830,46 100,00 

Zone cu riscuri naturale 

a) Riscuri hidrologice - inundațiile:  

Zonele inundabile figurate pe planșe au fost preluate din baza de date privind zonele cu 
risc la inundabilitate disponibilă la Consiliul Județean Satu Mare și din hărțile de hazard și 
risc la inundații, elaborate conform Directivei 2007/60/CE, respectiv conform PLANULUI DE 
ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR aprobat de către Consiliul Local al Comunei 
Păulești.  

Cursul de apă al râului Someș și al Homorodului Nou, sunt protejate corespunzător cu diguri 
pentru prevenirea eventualelor inundații, însă conform hărților de risc este menținută zona 
de inundabilitate în arealele limitrofe celor două cursuri de apă. Lungimea totală a acestui 
dig este de 12 km și se încadrează în clasa de importanță IV – Construcții hidrotehnice a 
căror avariere are o influență redusă asupra obiectivelor socio-economice.  

Totodată, pârâul Homorodu Nou și Homorodu Vechi prezintă risc de inundabilitate pe 
arealele prezentate pe planșele anexate.  

b) Riscuri geomorfologice - alunecări de teren:  

Pe teritoriul comunei Păulești nu apar fenomene de tipul alunecărilor de teren.  

1.2.2.6. Echipare edilitară 

GOSPODĂRIREA APELOR 

Apele curgătoare care străbat teritoriul comunei fac parte din bazinul hidrografic Someș, 
fiind în administrația teritorială a Societății Naționale Apele Române, sucursala Someș-Tisa, 
cu sediul în Cluj-Napoca.  

Apele care traversează arealul geografic al comunei sunt ape relative curate, care nu conțin 
elemente chimice sau substanțe poluante.  

Activitățile care se realizează în cadrul comunei nu produc efecte poluante semnificative 
asupra apelor curgătoare.  

La nivelul comunei nu există lucrări hidrotehnice de tipul lacuri de acumulare.  

Alimentarea cu apă 
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Alimentarea cu apă a populației în localitățile Amați, Rușeni, Hrip este asigurată din sursele 
de apă ale municipiului Satu Mare, prin rețele de aducțiune și distribuție derivate din 
rețelele municipiului Satu Mare, prin conducta de aducțiune de-a lungul DJ 193, respectiv 
DJ 193A.  

Comuna Păulești dispune de o rețea proprie de distribuție a apei. Lungimea totală a rețelei 
este de 36,724 km total comună, împărțită astfel: Păulești: 8484,9 m, Ambud: 4471,4 m, 
Petin: 4323 m, Amați: 7523,2 m, Rușeni: 5716,7 m, Hrip: 6204,8 m.  

Canalizarea 

Pe raza comunei există o rețea de canalizare a apelor uzate menajere, racordată la sistemul 
de canalizare menajeră al municipiului Satu Mare. Lungimea totală a rețelei de canalizare: 
33,43 km, împărțită astfel: Păulești + Ambud: 10,61 km, Amați: 8,11 km, Rușeni: 4,21 km, 
Hrip: 6, 11 km și Petin: 4,39 km. 

Alimentare cu energie electrică 

Toate satele componente ale comunei Păulești sunt racordate la Sistemul Energetic 
Național prin linii electrice de medie tensiune de 20 KV de tip aerian, montate pe stâlpi de 
beton.  

Există de asemenea și un număr de 5 parcuri fotovoltaice în comună. Cantități importante 
de energie electrică produsă aici se livrează în sistemul energetic național. Acest tip de 
investiție este oportun și din prisma faptului că România se bucură de un grad de radiație 
solară foarte bun pentru producția de energie electrică.  

Rețeaua electrică din comună necesită însă extinderi. De asemenea se dorește 
modernizarea sistemului de iluminat public prin introducerea lămpilor LED în rețeaua de 
iluminat public stradal.  

Lungimea pe care se întinde rețea de iluminat public este de:  

• Păulești: 10.420 m; 

• Ambud: 4.665 m;  

• Petin: 3.390 m;  

• Amați: 5.312 m;  

• Hrip: 6.690 m;  

• Rușeni: 2.670 m. 

Alimentarea cu gaz metan 

Pe teritoriul administrativ al comunei există un sistem centralizat de alimentare cu gaze 
naturale. Comuna este traversată de conducta de gaze 20'' Medieșu Aurit - Arad. 

Lungimea rețelei conductelor de gaz:  

• Păulești: total: 10.170 m ; 
• Ambud: 4.000 m  
• Petin: 2.900 m, cu necesitate de extindere în localitățile:  
• Amați: 4,91 km  

• Rușeni: 1, 90 km  
• Hrip: 4,36 km. 
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Gospodărie comunală  

Gestiunea deșeurilor se face conform normelor europene în vigoare. Comuna Păulești 
respectă prevederile în ceea ce privește gestiunea deșeurilor. Deșeurile menajere sunt 
colectate și sunt transportate la groapa de gunoi de la Doba.  

”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare 
a localităților Someș-Sud”, a fost constituită de comunele Crucișor, Culciu, Bârsău, Pomi, 
Valea Vinului, Păulești și Homoroade cu scopul declarat privind înființarea, organizarea, 
reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului 
de salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale 
membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal 
sau regional. 

Monumente istorice 

Biserica „Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil” (SM-II-m-B-05257)  

Biserica are hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, a fost construită în anul 1880, din 
cărămidă arsă. Turnul a fost construit în 1885, aici găsindu-se trei clopote. Iconostasul a 
fost realizat în 1913 și pe el regăsim culorile drapelului românesc, cu toate că în acea 
perioadă Ardealul era sub stăpânire maghiară. În anul 1937 acoperișul din șindrilă a fost 
înlocuit cu un altul din tablă. Biserica este de mărime medie și are formă de navă. Pictura 
interioară este o combinație de tehnici tempera și frescă, fiind realizată în anul 1980. Lucrări 
de întreținere de mai mare amploare au avut loc în anii 1994 - tencuire exterioară, 2002 - 
înlocuirea candelabrelor, 2005 - înlocuirea ferestrelor și a ușilor, 2006 - reparație la 
acoperiș, 2007 - extinderea împrejmuirii și amplasarea unei troițe. Din luna noiembrie 1996 
preot paroh este Pr. Marc Viorel, cântăreț Donca Teofil, iar clopotar Hoia Petre. 

ARII NATURALE PROTEJATE  

Pe teritoriul administrativ al comunei Păulești există o singură arie naturală protejată:  

Situl de importanță comunitară ROSCI0436 Someșul Inferior.  

Acesta are o suprafață de 2201,576 ha, a fost desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului 
și Dezvoltării Durabile nr. 46 din 12 ianuarie 2016 privind instituirea regimului de arie 
naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a 
rețelei ecologice europene Natura 2000 în România.  

Situl se întinde pe teritoriul județelor Maramureș și Satu Mare (comunele Ardusat, Pomi, 
Cicârlău, Valea Vinului, Apa, Culciu, Medieșu Aurit, Odoreu, Păulești, Vetiș, Dorolț și orașele 
Tăuții Măgheruș, Seini și Satu Mare) și nu are alte arii naturale în componență. Pentru 
această arie naturală protejată nu a fost desemnat un custode și nu a fost aprobat un Plan 
de Management.  

Situl a fost desemnat pentru 14 specii de pești inclusiv patru dintre cele de interes 
comunitar: Alburnus alburnus, R. amarus, G. albipinatus și S. cephalus. Aici s-au găsit multe 
exemplare de Neogobius fluviatilis, noi specii înregistrate în râul Someș în anul 2014. Râul 
Someș este afectat în cea mai mare parte de industrie, poluarea agricolă și internă, 
exploatarea balasturilor, dar în prezent aceste fenomene au o intensitate medie. 

1.2.3. Disfuncționalități 

Privind activitățile economice: 

 Nu există suficiente locuri de muncă;  

 Migrația forței de muncă specializată în alte zone urbane și în străinătate;  

 Lipsa persoanelor calificate;  

 Insuficienta valorificare a resurselor turistice ale cadrului natural;  
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 Insuficientă susținere, promovare și valorificare a produselor și meșteșugurilor;  

 Lipsa infrastructurii turistice: panouri, marcaje, programe, pensiuni;  

 Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate și eficiență economică 
scăzută;  

 Puține inițiative private locale;  

 Lipsa unui sistem de marketing al produselor locale;  

 Agricultură de semi-subzistență;  

Privind structura populației:  

 Fenomen de îmbătrânire demografică a populației;  

 Număr mare de asistați sociali;  

 Migrația populației în alte localități din țară sau în străinătate.  

Privind căile de circulație:  

 Unele porțiuni ale drumurilor ce străbat comuna necesită lucrări de reabilitare 
și modernizare;  

 Pentru străzile existente se constată următoarele: necesitatea modernizării 
străzilor locale prin asfaltare și lărgire a carosabilului, realizare de trotuare și 
de spații verzi de protecție;  

 Există imobile din intravilan care nu au asigurat accesul carosabil până la 
proprietăți;  

 Infrastructura de transport relativ slab dezvoltată între satele din comună.  

Privind fondul construit și utilizarea terenurilor:  

 Clădiri cu nevoi de reabilitare stringente;  

 Fragmentarea exploatațiilor și a terenurilor agricole;  

 Unele clădiri vechi tradiționale sunt ruinate.  

Privind echiparea edilitară:  

 Insuficienta dezvoltare a rețelei de gaz;  

 Insuficienta dezvoltare a rețelei electrice;  

 Utilizarea unei cantități importante de material lemnos pentru încălzirea 
gospodăriilor.  

Privind protecția mediului:  

Se constată diferite tipuri de poluare:  

 Poluarea aerului – se face prin surse de poluare grupate în categoria surselor 
tipic rurale, neexistând surse majore de poluare.  

 Poluarea apei – se reflectă în efectele nocive produse atât asupra apelor de 
suprafață (deversări necontrolate), cât și asupra apelor subterane.  

 Poluarea solului – se înregistrează fenomene de eroziuni de suprafață, 
alunecări de teren sau cazuri de băltiri.  

1.2.4. Propuneri de organizare urbanistică prin PUG  

1.2.4.1. Studii de fundamentare a propunerilor și reglementărilor PUG 

     Concomitent cu PUG au fost elaborate următoarele Studii de fundamentare:  

- Studiu topografic  

- Studiu arheologic  
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- Studiu istoric  

- Studiu pedologic. 

1.2.4.2. Optimizarea relațiilor în teritoriu 

Pentru optimizarea relațiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul 
administrativ și a relațiilor de interdependență dintre localitate și vecinătăți, se propun:  

 valorificarea amplasării localității în contextul cadrului natural;  

 colaborarea cu localitățile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de 
valorificarea potențialului natural și protecția mediului, cum ar fi folosirea resurselor de 
apă, gospodărirea deșeurilor, zone de agrement, etc.;  

 controlul modului de folosință a teritoriului, corecta gestionare și stoparea tendințelor 
de folosire excesivă a acestuia;  

 corecta extindere a localității prin realizarea în prealabil a studiilor de infrastructură 
și de utilități necesare pentru evitarea disfuncționalităților;  

 respectarea zonificării funcționale și a limitei intravilanului propus.  

1.2.4.3. Dezvoltarea activităților 

Direcțiile de dezvoltare propuse pentru comuna Păulești vizează sectorul productiv (de 
industrie și agrozootehnie), precum și sectorul secundar și terțiar – prin dezvoltarea 
serviciilor și punerea în valoare a potențialului turistic al zonei.  

Direcții de dezvoltare propuse prin PUG: 

- valorificarea locațiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii pentru 
sectorul terțiar (instituții, servicii, comerț, etc);  

- extinderea și organizarea zonelor de producție (industriale/agrozootehnice) prin 
amplasarea lor judicioasă în raport cu zonele rezidențiale și publice;  

- valorificarea potențialului turistic al zonei;  

- protejarea prin RLU a zonelor rezidențiale tradiționale și a zonelor de protecție a 
monumentelor istorice;  

- reducerea riscurilor de compromitere a potențialelor de dezvoltare prin extinderea 
etapizată a zonei intravilan și prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură. 
Desemnarea etapelor de urbanizare a suprafețelor introduse în intravilan prin PUG;  

- stabilirea obligativității măsurilor intermediare de planificare (PUZ, PUD) pentru 
zonele de restructurare și urbanizare, inclusiv obligativitatea procedurilor de restructurare 
funciară și de asigurare a necesarului de suprafețe pentru utilități publice;  

- stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice și 
cadastrale pentru reducerea necesității de ajustare ulterioară. 

1.2.4.4. Evoluția populației 

Evoluția populației este influențată de o serie de factori: elemente demografice – 
posibilitățile de creștere naturală a populației în funcție de evoluția contingentului fertil și 
de evoluția probabilă a indicilor de natalitate, de numărul populației vârstnice și evoluția 
probabilă a mortalității, de comportamentul specific al femeilor față de natalitate, etc.; 
posibilitățile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente și 
posibil de creat, veniturile potențiale pe care le pot oferi acestea; gradul de atractivitate al 
localității ca o consecință directă a numărului și calității dotărilor publice, condițiilor de 
locuit, gradul de echipare edilitară a localității.  
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Acest fapt susține necesitatea luării unor măsuri care să aibă ca scopuri finale îmbunătățirea 
potențialului demografic, dezvoltarea resurselor umane și creșterea gradului de ocupare a 
forței de muncă:  

 susținerea natalității prin flexibilizarea oportunităților pe care le au femeile tinere de 
a se dezvolta profesional, concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii și de 
naștere și creștere a copiilor;  

 facilități economico-financiare și privind locuirea acordate tinerelor familii;  

 creșterea cantitativă și calitativă a serviciilor oferite familiilor tinere;  

 asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate și dezvoltarea serviciilor de 
asistență socială;  

 stimularea încadrării în muncă a tinerilor;  

 diversificarea ofertei de locuri de muncă, a activităților economice și instituirea unor 
programe de formare și reconversie profesională;  

 creșterea gradului de ocupare a forței de muncă prin dezvoltarea unor programe 
destinate tinerilor, femeilor și șomerilor;  

 îmbunătățirea nivelului de instruire și a abilităților profesionale și tehnice în vederea 
asigurării unei forțe de muncă adaptabilă la cerințele pieței;  

 promovarea antreprenorialului prin furnizarea de sprijin pentru persoanele care încep 
să administreze o afacere.  

Premisele de dezvoltare ale comunei Păulești, constând în crearea de noi locuri de muncă, 
accesul relativ ușor din și spre orașele apropiate, coroborate cu asigurarea unor condiții 
civilizate de viață (inclusiv completarea cu dotările necesare), conduc la aprecierea privind 
creșterea numărului de locuitori în etapa de perspectivă.  

Zonele noi propuse pentru dezvoltare vor crea noi locuri de muncă:  

1. În sectorul primar și secundar: activități agricole și industriale, de producție.  

2. În sectorul terțiar: activități din zona serviciilor și a comerțului, care se dezvoltă 
concomitent cu domeniului productiv și a valorificării potențialului turistic.  

1.2.4.5. Organizarea circulației 

Planul Urbanistic General include un set de propuneri, recomandări și reglementări care 
vizează ameliorarea organizării infrastructurii de trafic și o mai bună accesare a zonelor 
constituite. De asemenea, PUG-ul trasează tramele stradale majore pentru zonele de 
urbanizare. Pentru străzile propuse, sunt reglementate atât traseele, cât și profilele 
caracteristice.  

Suprafețele necesare pentru realizarea măsurilor privind deschiderea de străzi noi, 
prelungirea unor străzi, lărgirea unor străzi etc. vor trece în domeniul public. Conform 
Ordinului MLPAT nr. 21/N/2000, aceste lucrări se consideră obiective de utilitate publică.  

Rețeaua de căi de comunicație din extravilan 

Arterele principale de circulație pentru accesul rutier în comună, necesită pe unele porțiuni 
lucrări de reabilitare și modernizare în sensul lărgirii carosabilului, realizării de trotuare, 
spații de parcare și rigole de scurgere a apei pluviale.  

Rețeaua stradală din intravilan  

Se impune reabilitarea drumurilor locale, modernizarea lor prin lărgiri ale carosabilului, 
realizarea de trotuare, fâșii plantate, respectând profilele transversale tip propuse pe 
planșele anexate, astfel încât lățimea unei benzi de circulație să fie de minim 3 m, minim 
1,00 pentru spații verzi și cel puțin 1,00 m pentru trotuare.  
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Deschiderea de noi trame stradale  

Prin introducerea unor zone noi în intravilan, vor fi necesare completări ale rețelei 
secundare locale. Acestea sunt figurate pe planșa de Reglementări Urbanistice – Zonificare. 
Prin prezenta documentație se stabilește categoria tehnică și profilele transversale ale 
arterelor (vezi planșe anexate), precum și traseul lor orientativ. Definitivarea traseelor se 
va face în faza proiectelor de specialitate.  

Rețea de piste pentru biciclete  

În funcție de caracteristicile tehnice ale spațiilor, se propune amenajarea rețelelor pentru 
biciclete fie integrate profilelor stradale, fie în afara acestora (trasee verzi). 

1.2.4.6. Intravilan propus. Zonificare funcțională. Bilanț teritorial 

Concomitent oportunităților de dezvoltare oferite de mărirea intravilanul și modernizarea 
infrastructurii, au fost luate în considerare asigurarea cadrului necesar (terenuri urbane, 
zonificare funcțională, căi de comunicație și echipare edilitară), a activităților economice și 
a bazei turistice (prevederea zonelor destinate practicării turismului).  

În cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafețele de teren care alături de cele 
existente vor forma noul intravilan. Extinderile propuse au fost făcute de comun acord cu 
autoritățile locale ca urmare a cererii de terenuri pentru dezvoltarea activităților productive, 
industriale și agrozootehnice, a serviciilor, sectorului de locuințe și turistic.  

Limita noului intravilan a fost astfel stabilită încât să cuprindă toate construcțiile existente, 
precum și suprafețele necesare dezvoltării, pe care urmează să se realizeze obiectivele 
propuse. 

S-a urmărit trasarea limitei intravilanului pe limite de parcele și simplificarea acesteia în 
vederea bornării.  

Suprafața cuprinsă în noul intravilan este de 1033,18 ha, fiind cu 202,72 ha mai 
mare decât cea actuală.  

Modificarea intravilanului localității este o consecință a corelării intravilanului existent cu 
situația actuală a zonei construite și a perspectivelor de dezvoltare.  

Extinderea intravilanului a avut în vedere următoarele obiective:  

- Respectarea prevederilor legale în vigoare;  
- Respectarea documentațiilor de amenajare a teritoriului privind gestiunea rațională 

a resursei funciare;  
- Necesitatea unei dezvoltări urbanistice controlate, coerente și durabile, care 

asigură calitatea vieții;  
- Viabilitatea și fezabilitatea extinderii rețelei stradale și a rețelei de infrastructură 

edilitară pentru zonele noi, prin prisma analizei cost-beneficiu asupra investițiilor din 
bugetul public;  
- Necesitatea concentrării investițiilor de dezvoltare în zone din interiorul 

intravilanului actual, astăzi părăsite sau utilizate inadecvat, cu avantajul economic al pre-
existenței echipărilor edilitare și al acceselor stradale asigurate;  
- Necesitatea asigurării de terenuri exploatabile agricol în vederea susținerii 

economiei agrare;  
- Necesitatea protejării cadrului natural, ca susținător al calității ecologice;  
- Necesitatea asigurării calității vieții pentru cetățeni, prin rezervarea suprafețelor 

necesare pentru realizarea arterelor de trafic, a infrastructurii edilitare, a dotărilor și 
echipamentelor publice (sănătate, învățământ, spații verzi, sport, etc);  
- Valorificarea, conservarea și protejarea fondului construit valoros și a peisajului 

cultural ca factor al dezvoltării și al identității teritoriale.  
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Față de intravilanul existent se propun următoarele modificări (a se studia planșa de 
Reglementări Urbanistice – Zonificare):  

• Extinderea intravilanului localității Păulești în partea de sud pentru a cuprinde toate 
construcțiile existente și perimetrele amplasamentelor studiate prin PUZ care au fost 
aprobate prin HCL.  

• Crearea unui trup de intravilan al localității Păulești care să cuprindă o suprafață 
ocupată de unități agro-zootehnice;  

• Extinderea intravilanului în perimetrul paralel cu drumul județean DJ193, în partea 
de est a localității Petin, până la limita teritoriului administrativ cu comuna Culciu;  

• Crearea unor trupuri izolate de intravilan în cazul localității Petin cu funcțiuni de 
locuire;  

• Crearea unor trupuri de intravilan ale localității Amați, în partea de sud-vest a 
localității, la limita cu municipiul Satu Mare, pentru imobilul aparținând MAPN și o unitate 
agrozootehnică existentă;  

• Crearea unui trup izolat la localitatea Ambud pentru dezvoltarea unei zone 
industriale  

• Extinderea intravilanului în perimetrul paralel cu drumul județean DJ193A, în 
partea de est a localității Rușeni, până la limita teritoriului administrativ cu comuna Viile 
Satu Mare, pentru a cuprinde și terenul de sport existent;  

• Crearea unui trup de intravilan al localității Hrip, în partea de vest a localității, care 
să cuprindă o suprafață ocupată de unități agro-zootehnice;  

Tabel 1.2.2. Propuneri extindere intravilan 

Nr. 

crt. 

Localitate 

(sat) 

Intravilan 
existent 

(ha) 

Intravilan 
propus 

(ha) 

1 Păulești 208,13 275,47 

2 Ambud 108,07 169,35 

3 Petin 105,34 113,71 

4 Amați 175,29 213,95 

5 Rușeni 78,44 101,87 

6 Hrip 155,19 158,83 

7 TOTAL (comună) 830,46 1033,18 

1.2.4.7. Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

Zone inundabile 

Zonele de risc la inundabilitate preluate din bazele de date ale Consiliului Județean, 
respectiv a Sistemului de Gospodărire al Apelor și din Planul de analiză și acoperire la riscuri 
se întind pe suprafețe considerabile și se suprapun și cu perimetrele construite, inclusiv cu 
vetrele principale ale localităților Păulești, Petin, Ambud, Hrip, Rușeni, respectiv cu zone 
centrale, de locuințe, zone industriale, agrozootehnice, etc, prin urmare în toate zonele cu 
risc de inundabilitate s-a stabilit prin regulamentul de urbanism ca în vederea emiterii 
autorizației de construire pentru noile obiective socio-economice să se obțină în prealabil 
avizele de la Sistemul de Gospodărie a Apelor respectiv al Inspectoratului pentru Situații 
de Urgență, iar primăria comunei Păulești va face demersurile de efectuare a lucrărilor de 
regularizare și îndiguire a celor două cursuri de apă Homorodu Nou și Homorodu Vechi, 
altfel încât să fie stopate fenomenele de inundabilitate.  

Alte lucrări de specialitate ce contribuie la atenuarea fenomenelor constau în puțuri și 
drenuri pentru colectarea și dirijarea apelor, lucrări de refacere și extindere a regularizării 
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cursurilor de apă, executarea de lucrări de specialitate (puțuri, drenuri pentru colectarea și 
dirijarea apelor), realizarea șanțurilor de gardă la baza versanților pentru preluarea și 
dirijarea apelor în văile din apropiere în perioadele cu precipitații abundente, etc.  

Adâncimile de fundare vor depăși nivelul stratului mâlos, se vor realiza centuri armate la 
fundații și se vor executa hidroizolații speciale.  

1.2.4.8. Dezvoltarea echipării edilitare 

Gospodărirea apelor 

Având în vedere importanta apelor ca factor de mediu, pentru om și societate, se impune 
cu prioritate protejarea acestora. 

Toate apele de suprafață̆ vor fi protejate în conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 
107/1996. 

Delimitarea zonelor de protecție sanitară se stabilește de către C.N. Apele Române SA 
împreună cu autoritățile de cadastru funciar și deținătorii terenurilor riverane.  

Pe lângă instituirea zonei de protecție se vor executa lucrări de refacere și extindere a 
regularizării râurilor și pârâurilor din zonă.  

Se va corecta regimul torențial al tuturor pâraielor din teritoriul administrativ pentru a se 
evita inundarea și deteriorarea terenurilor agricole, a zonelor construite publice sau private.  

Se vor organiza lucrări de igienizare a apelor de suprafață care străbat teritoriul 
administrativ prin eliminarea oricăror descărcări de ape uzate menajere.  

Alimentarea cu apă 

Momentan, la nivelul comunei alimentarea cu apă potabilă este asigurată pentru locuitorii 
comunei.  

Se propune extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și echiparea acestora cu 
hidranți exteriori, pentru toate zonele din intravilanul existent și propus. Traseele rețelelor 
vor fi paralele cu străzile pe care se pozează, de preferință în spațiul verde, în acostamente 
și trotuare.  

Canalizarea apelor uzate 

La nivelul comunei există un sistem centralizat de canalizare, racordat la sistemul de 
canalizare menajeră al municipiului Satu Mare.  

Se propune extinderea rețelelor de canalizare pentru toate zonele din intravilanul existent 
și propus. Traseele rețelelor vor fi paralele cu străzile pe care se pozează, de preferință în 
spațiul verde, în acostamente și trotuare.         

1.2.4.9. Protecția mediului 

În urma analizei problemelor de mediu s-au conturat propunerile și măsurile de intervenție 
ce se impun pentru protecția mediului: 

- Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare pentru perimetrele destinate 
construirii;  

- Limitarea extinderii zonei construite în zonele cu terenuri ce prezintă riscuri naturale;  
- Măsuri la nivelul agenților economici, potențiale surse de poluare prin reglementări 

în utilizarea terenului, respectarea distanțelor de protecție și evitarea amplasării unor 
funcțiuni ce pot genera - sau generatoare de poluare;  

- Mărirea suprafețelor zonelor verzi publice;  
- Amenajarea cursurilor de apă cu fenomene de eroziune a solului și apărări de maluri;  
- Respectarea distanțelor de protecție sanitară față de sursele de poluare sau 

disconfort (cimitire, trasee tehnico - edilitare, obiective tehnico-edilitare);  
- Stabilirea zonelor de protecție pentru obiectivele cu valoare de patrimoniu;  
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- Creșterea ponderii spațiilor verzi din intravilan în scopul îmbunătățirii condițiilor de 
viață și de muncă și al creșterii gradului de ”confort verde” al populației.  

Se vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a propunerilor Planului Urbanistic General cu 
privire la amenajarea și dezvoltarea parcurilor, a zonelor verzi, plantațiilor de aliniament și 
de protecție, a zonelor de agrement.  

Dezafectarea spațiilor industriale nefuncționale, strămutarea unităților industriale 
funcționale spre periferie și integrarea acestor spații în domeniul public prin amenajarea de 
spații publice, parcuri și grădini pentru a spori suprafața de zonă verde pe cap de locuitor 
și valoarea naturală a peisajului.  

Pentru ariile naturale protejate se propune realizarea planurilor de management pentru a 
asigura menținerea habitatelor și/sau îndeplinirea necesităților unor anumite specii.  

Obiective de management: 

- păstrarea și menținerea condițiilor de habitat necesare pentru protecția unor specii 
semnificative, grupuri de specii, comunități biotice sau trăsături fizice ale mediului acolo 
unde acestea necesită o manipulare specifică din partea omului pentru un management 
optim;  

- facilitarea cercetării științifice și monitorizării ca activități primare asociate cu 
managementul durabil al resurselor naturale;  

- eliminarea, apoi prevenirea exploatării și ocupării împotriva scopului pentru care a fost 
desemnată. 

1.2.5. Regulamentul Local de Urbanism 

1.2.5.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 

Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei PĂULEȘTI 
însoțește, explicitează și reglementează modul de aplicare a prevederilor P.U.G. referitoare 
la amplasarea și amenajarea construcțiilor, în concordanță cu Regulamentul general de 
Urbanism, aprobat prin HGR nr.525/1996, republicat. 

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale 
și cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe teritoriul 
administrativ al comunei PĂULEȘTI, atât în intravilan cât și în extravilan, indiferent de 
proprietarul sau beneficiarul acestora. 

Fac excepție de la prevederile de mai sus construcțiile cu caracter militar și special, care se 
autorizează și se executa în condițiile stabilite de lege. 

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. al comunei PĂULEȘTI este valabil pentru o 
perioadă de 10 ani de la data aprobării sale de către Consiliul local al comunei PĂULEȘTI, 
pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 (republicată). 

Prevederile P.U.G. și cele ale Regulamentului Local de Urbanism, elaborate, pot fi detaliate 
sau completate prin planuri urbanistice zonale (P.U.Z.)/de detaliu (P.U.D.), pentru care se 
vor întocmi regulamente aferente. Acestea vor avea aceeași structură și vor respecta 
reglementările Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. 

În cazul în care planurile urbanistice zonale și regulamentele aferente elaborate ulterior 
aprobării P.U.G. induc modificări ale prevederilor acestuia, este necesară aprobarea lor cu 
respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială. 

1.2.5.2. Baza legală a Regulamentului Local de Urbanism  

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. al comunei PĂULEȘTI s-a întocmit cu 
respectarea actelor legislative și normative în vigoare, prezentate în paragraful 1.2.1.1.Baza 
proiectării din prezenta documentație. 
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1.2.5.3. Domeniul de aplicare 

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. al comunei PĂULEȘTI cuprinde norme 
(permisiuni și restricții) pentru autorizarea executării construcțiilor pe orice categorie de 
terenuri aflate în intravilanul cât și în extravilanul orașului, în cadrul teritoriului administrativ 
al acestuia. 

1.3. MODIFICĂRILE FIZICE CE DECURG DIN PUG ȘI CARE VOR AVEA 
LOC PE DURATA DIFERITELOR ETAPE DE IMPLEMENTARE A PUG 

PUG-ul Păulești vine cu propuneri care vizează implementarea unor proiecte și aplicarea 
unor masuri, dar care nu induc modificări fizice în teritoriu. Aceste propuneri vor urma 
cerințele procedurale privind avizarea, astfel că în fazele corespunzătoare vor fi analizate 
modificările induse în teritoriu. 

Conform măsurilor propuse de PUG, o parte din aceste propuneri pot avea o influenta 
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 pregătire și implementare a planurilor. În cazul concret, al implementării 
prevederilor din PUG pentru comuna Păulești se recomanda următoarele masuri de 
compensare a efectelor aplicării proiectului: 

În cazul zonării teritoriale este necesar ca destinația terenurilor sa fie respectata, așa cum 
a fost indicat în plan, cu extinderea intravilanului și funcțiunile stabilite. 

Planurile urbanistice zonale propuse în viitor vor avea caracter de reglementare detaliata, 
pentru fiecare zona în parte corelat cu propunerile prezentului PUG. În funcție de situația 
existent PUZ-ul aferent fiecărei zone va rezolva următoarele probleme: 

- organizarea rețelei stradale; 

- zonificarea funcționala a terenurilor; 

- organizarea urbanistic arhitecturala; 

- dezvoltarea infrastructurii edilitare; 

- menționarea obiectivelor de utilitate publica; 

- stabilirea modului de protecție a mediului; 

- reglementari specifice detaliate (permisiuni și restricții); 

- regimul juridic al terenurilor; 

- identificarea zonelor de riscuri naturale. 

Conform prevederilor legale în vigoare, Primăria Păulești va urmări respectarea 
următoarelor etape: 

- inițierea și aprobarea Consiliul Local privind elaborarea PUZ-urilor după necesități; 

- 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; 

- obținerea avizelor și acordurilor; 

- elaborarea PUZ-ului definitivat; 

- aprobarea PUZ-ului; 
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- asigurarea accesului populației la propunerile P.U.Z.-ului. 

Toate proiectele viitoare cu impact potențial asupra mediului vor fi supuse procedurii de 
evaluare a impactului conform prevederilor legislative. 

1.4. RESURSELE NATURALE NECESARE IMPLEMENTĂRII PUG 
(PRELUARE DE APA, RESURSE REGENERABILE, RESURSE 
NEREGENERABILE ETC.) 

Nu este cazul exploatării unor resurse naturale regenerabile și/sau neregenerabile. 

1.5. RESURSELE NATURALE CE VOR FI EXPLOATATE DIN CADRUL 
ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR PENTRU A 
FI UTILIZATE LA IMPLEMENTAREA PUG 

Nu este cazul exploatării unor resurse naturale regenerabile și/sau neregenerabile din 

cadrul ariei naturale protejate de interes comunitar. 

1.6. EMISII ȘI DEȘEURI GENERATE DE PUG (ÎN APA, ÎN AER, PE 
SUPRAFAȚA UNDE SUNT DEPOZITATE DEȘEURILE) ȘI 
MODALITATEA DE ELIMINARE A ACESTORA 

1.2.6. Gospodărirea deșeurilor generate pe amplasament: 

Principalele tipuri de deșeuri generate în zona comunei PĂULEȘTI sunt :   

▪ Deșeuri municipale: deșeuri menajere colectate selectiv de la populație;   

▪ Deșeuri menajere de la agenți economici;  

▪ Deșeuri industriale de la agenți economici;  

▪ Deșeuri din servicii municipale (deșeuri stradale, deșeuri din grădini, parcuri și spații 
verzi);   

▪ Deșeuri agricole: dejecții animaliere, deșeuri vegetale, cadavre, materiale 
fitosanitare expirate;  

▪ Deșeuri de materiale din construcții și demolări.  

În prezent, după implementarea Master planului pentru sistemul integrat de gestionare 
a deșeurilor în județul Satu Mare, în comuna PĂULEȘTI situația în ceea ce privește 
gestionarea deșeurilor este următoarea: deșeurile menajere sunt colectate de către 
populație în pubele;  

”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de salubrizare 
a localităților Someș-Sud”, a fost constituită de comunele Crucișor, Culciu, Bârsău, Pomi, 
Valea Vinului, Păulești și Homoroade cu scopul declarat privind înființarea, organizarea, 
reglementarea, finanțarea, exploatarea, monitorizarea și gestionarea în comun a serviciului 
de salubrizare a localităților pe raza de competență a unităților administrativ teritoriale 
membre, precum și realizarea în comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal 
sau regional.  

Principalele probleme de mediu generate de deșeurile existente în cadrul teritoriului 
comunei PĂULEȘTI sunt:  

- Defrișările iraționale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural din 
punct de vedere peisagistic cât și din punctul de vedere al echilibrului biopedoclimatic, 
fondul forestier având un rol important în păstrarea acestui echilibru.  
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- Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adaugându-se 
toxicitatea unora din materialele aruncate. Intervenția omului are efecte negative prin 
faptul că se accelerează procesul de eroziune, surpări, prăbușiri, prin defrișarea vegetației 
subarboricole și erbacee cât și prin săpăturile făcute pentru a folosi material în construcții.  

- Prin Ordinul 1552/743 din 3.12.2008 al Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, 
pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități 
agricole, pentru județul Satu Mare a fost notificată și comuna Păulești. În zonele declarate 
vulnerabile la poluarea cu nitrați, managementul fermelor agricole, cum ar fi stocarea și 
împrăștierea gunoiului de grajd, sortimentul de culturi, etc. trebuie să fie orientat în acord 
cu principiile Codului de Bune Practici Agricole.  

În vederea reducerii poluării cu nitrați, a sprijinirii investițiilor și a asistenței tehnice 
necesare pentru implementarea Directivei 91/676/EEC privind protecția apelor împotriva 
poluării, cauzate de nitrații proveniți din surse agricole, Ministerul Mediului și Pădurilor a 
demarat începând cu anul 2008 proiectul ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienți”. În 
cadrul acestui proiect pe teritoriul județului Satu Mare au fost propuse pentru intervenție 
lucrări de investiții pentru două localități vulnerabile la poluarea cu nitrați: Crucișor și 
Păulești, unde vor fi amenajate platforme de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd 
și a deșeurilor menajere. Investiția acestui proiect aflat în implementare urmărește 
organizarea de sisteme de colectare selectivă, compostarea și aplicarea pe terenurile 
agricole a deșeurilor biodegradabile reprezentate în particular de gunoiul de grajd din 
gospodăriile rurale, ceea ce va contribui la reducerea depozitării necontrolate a acestuia și 
la reducerea cantităților de deșeuri biodegradabile care ajung la depozitele de deșeuri 
menajere definitive. 

1.2.7. Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau 
emisarul 

În perioada de execuție a lucrărilor (lucrări de construcții de pe teritoriul planului) 
potențialele sursele de poluare pentru factorul de mediu apa, pot fi reprezentate de: 

- pierderi accidentale de carburanți de la utilajele folosite la execuția lucrărilor; 

- pierderi accidentale de materiale folosite în execuția lucrărilor; 

- evacuarea apelor menajere de la organizarea de șantiere. 

Primele doua categorii de poluanți pot fi antrenați în apa de suprafața în amestec cu 
precipitațiile scurse la suprafața terenului. 

Pe parcursul organizării de șantier vor fi amplasate toalete ecologice pentru personalul care 
va deservi aceasta lucrare. În vederea întreținerii corespunzătoare a acestor toalete 
ecologice se vor încheia un contracte cu  agenți economice specializați și autorizați în acest 
sens.  

Vor fi respectate condițiile de deversare în receptori. 

1.2.8. Sursele de poluanți pentru aer, poluanți 

În perioada de execuție a lucrărilor proiectate, activitățile din șantier au impact asupra 
calității atmosferei din zonele de lucru și din zonele adiacente acestora. 

Execuția lucrărilor proiectate constituie, pe de o parte, o sursa de emisii de praf și pulberi 
în suspensie, iar pe de alta parte, sursa de emisie a poluanților specifici arderii 
combustibililor (produse petroliere distilate) atât în motoarele utilajelor necesare efectuării 
acestor lucrări, cat și ale mijloacelor de transport folosite. 
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Pulberile în suspensie care apar în timpul execuției lucrărilor proiectate, sunt asociate 
lucrărilor de excavații, de vehiculare și punere în opera a materialelor de construcție, 
precum și altor lucrări specifice. 

Natura temporara a lucrărilor de construcție, specificul diferitelor faze de execuție, 
modificarea continua a fronturilor de lucru diferențiază net emisiile specifice acestor lucrări 
de alte surse nedirijate de praf, atât în ceea ce privește estimarea, cat și controlul emisiilor 

Sursele principale de poluare a aerului specifice execuției lucrărilor pot fi grupate după cum 
urmează: 

• activitatea de șantier propriu-zisa din perioada de execuție; 

• funcționarea utilajelor, mijloacelor de transport din dotare; 

• transportul materialelor, prefabricatelor, personalului. 

Principalii poluanții sunt reprezentați de: 

• emisii de gaze, pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate ca urmare a deplasării  
mijloacelor de transport; 

• emisii de noxe provenite de la gazele de eșapament ale utilajelor și mijloacelor de 
transport. 

• emisii de compuși organici volatili (C.O.V.) rezultate din stocarea și manipularea  
combustibililor (în cazul în care se vor utiliza combustibili din categoria benzinelor); 

Aceste surse posibile de poluare a aerului, după perioada de amenajare a obiectivului vor 
dispărea  în totalitate. 

• emisii de gaze, pulberi în suspensie și sedimentabile rezultate ca urmare a deplasării   
mijloacelor de transport 

În perioadele secetoase și cu temperaturi ridicate, rularea mijloacelor de transport pe 
drumurile tehnologice determina emisii de pulberi în suspensie și  sedimentabile, antrenate 
de pe suprafața de rulare. 

Aceste emisii pot fi reduse prin stropirea cu apa a drumurilor daca este cazul, fapt care va 
contribui și la reducerea emisiilor fugitive de pulberi datorate acțiunii factorilor atmosferici 
(vânt). 

● emisii de noxe provenite de la gazele de eșapament ale utilajelor și mijloacelor de 
transport 

Noxele produse de funcționarea motoarelor de tip Diesel sunt evaluate în funcție de timpul 
de funcționare și consumul de combustibil. Limita emisiilor de poluanți a motoarelor 
utilajelor este stabilita de Legea nr. 167/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 
81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice 
privind siguranța circulației rutiere, protecția mediului și folosința conform destinației, prin 
inspecția tehnică periodică și Ordinul MAPPM 462/1993 ele trebuind sa se încadreze în 
limitele admise și de STAS 12574/87. Pentru acest gen de noxe metodologia Corinair 
prevede următoarele valori: pulberi: 4.3 g/l, CO: 16.0 g/l, SOx: 10g/l, CH4 : 0.17g/l, NOx: 
32.7g/l. Aceste noxe nu au o influenta semnificativa asupra calității aerului, în cazul în care 
utilajele sunt exploatate și întreținute corespunzător. Se vor respecta limitele impuse de 
Legea 104/2011, privind calitatea aerului. Se vor intreprinde măsuri de reducere a poluării 
cu pulberi printr-un transport și o manipulare adecvată a materialelor de construcție, 
materialelor excavate pe parcursul efectuării lucrărilor și a utilajelor folosite. 

În general, carburantul folosit este motorina, care are un conținut de sulf maxim de 0,05%. 

Poluanții caracteristici din gazele de eșapament sunt: particulele, dioxidul de sulf (SO2), 
monoxidul de carbon (CO), oxizii de azot (NOx) și compușii organici volatili (COV). 

Efectele vor fi scurta durata și de intensitate medie și se vor manifesta numai la nivel local.   
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Aerul din zona perimetrului lucrărilor și de pe traseele de vehiculare va fi afectat de emisiile 
de pulberi și gaze rezultate la operațiunile încărcare și transport. 

Poluanții emiși în atmosfera sunt supuși unui proces de dispersie, care depinde de următorii 
factori: 

• meteorologici, care caracterizează mediul aerian în care are loc emisia și care 
determina dispersia în plan orizontal și vertical a poluanților (vântul, temperatura), 

• factori tehnologici care caracterizează procesul de producție. 

Cantitățile de praf pot fi diminuate în mod semnificativ și pot fi menținute la un nivel 
acceptabil, care sa nu creeze disconfort angajaților și vecinătăților, eventual prin umectarea 
suprafețelor pe care se executa lucrări de excavare și a drumurilor pe care circula mijloacele 
de transport. 
Având în vedere cele expuse mai sus, volumul de lucrări din care se poate degaja praf, nu 
este semnificativ, deci se poate aprecia ca poluarea cu pulberi în suspensie nu va fi 
semnificativa. Aceasta poluare  va crea disconfort comunităților umane deoarece acestea 
sunt la distante relativ mici, însă emisiile din astfel de activități sunt specifice, fiind 
caracterizate de următoarele: 
 particulele minerale nu sunt agresive din punct de vedere chimic, pot totuși afecta 

persoanele angajate prin apariția unui sindrom de iritare a cailor respiratorii 
superioare (SICAS); 

 au o stabilitate mica în timp și în aerul atmosferic datorita greutății specifice mari a 
particulelor; 

 sedimentează repede chiar și într-o atmosfera puternic stabila; 
 nu produc fenomene de poluare asupra terenului pe care se depun, având o 

compoziție asemănătoare daca nu identica cu acesta; 
 pot constitui nuclee favorizând producerea cetii; 
 duc la o vizibilitate scăzută. 

Efectele vor fi scurta durata și de intensitate medie și se vor manifesta numai la nivel local.   

Se vor respecta limitele impuse de Legea 104  privind calitatea aerului. Se vor intreprinde 
masuri de reducere a poluării cu pulberi printr-un transport și o manipulare adecvată a 
materialelor de construcție, materialelor excavate pe parcursul efectuării lucrărilor și a 
utilajelor folosite. 

1.2.9. Sursele de poluanți pentru sol, subsol 

Solul ca factor de mediu ar putea fi afectat: 

• în timpul lucrărilor de amenajare a obiectivelor,  

• traficul rutier generează NOx, SO, SO2, CO, metale grele care prin intermediul 

atmosferei se pot depune pe suprafața solului conducând la contaminarea acestuia, 

• prin depozitarea temporara a materialelor de construcție, 

• prin deversarea accidentala a produselor petroliere și uleiurilor de motor de la 
mijloacele de transport,  

• prin depozitarea deșeurilor în alte zone decât în cele special amenajate, 

• defecțiuni tehnice ale utilajelor, alimentare cu carburanți, reparații utilaje, accidente 
pot genera scurgeri de combustibili și ulei care se pot depune în sol, conducând de 
asemenea la modificări structurale ale solului; 

• apele pluviale care spală platforma organizării de șantier și drumurile de acces, apele 
uzate daca nu sunt colectate și epurate corespunzător se pot infiltra în sol, conducând la 
încărcarea cu poluanți a acestuia. 
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În timpul execuției lucrărilor de construcții, activitatea care se va desfășura în perimetrul 
analizat poate afecta și /sau polua solul și subsolul prin următoarele: 

➢ poluarea accidentala a solului prin manipularea produselor petroliere; 

➢ poluarea solului prin utilizarea utilajelor și mijloacelor de transport defecte ce pot 
determina scurgeri de ulei; 

➢ depozitarea necontrolata a deșeurilor sau a diverselor materiale de construcții 
provenite din activitățile de construcție desfășurate în amplasament; 

➢ depozitarea necorespunzătoare pe sol a deșeurilor menajere provenite de la 
deservenții lucrărilor; 

➢ alte emisii în aer, care în anumite condiții se pot depune pe suprafața solului. 

Amenajarea obiectivelor implica realizarea unor lucrări care vor afecta starea naturala a 
solului, aceasta constând în următoarele: 

• organizarea de șantier; 

• afectarea solului prin ocuparea cu  barăci metalice, cu destinație administrativa. 

Posibilitatea poluării solului cu produse petroliere poate fi determinata de următoarele: 

- manipularea neglijenta a produselor petroliere de către personalul ce deservește 
utilajele  și mijloacele de transport utilizate; 

- depozitarea uleiurilor uzate în recipienți necorespunzători sau depozitarea acestora 
în alte locuri decât depozitul provizoriu de carburanți și lubrifianți, existând astfel pericolul 
de scurgere sau răsturnare; 

- nerespectarea graficelor de întreținere și reparații a utilajelor și mijloacelor de 
transport. 

1.2.10. Sursele de zgomot și de vibrații 

Sursele potențiale de zgomot pot fi interceptate numai pe timpul executării lucrărilor. 
Putem admite pentru această categorie utilizarea utilajelor de construcții al căror nivel de 
zgomot este recunoscut ca ridicat, dar tolerat, deoarece acțiunea lor este de scurtă durată, 
doar pe perioada de execuție a lucrărilor.  

Nu se vor genera zgomote peste limitele admise în SR 10009:2017, Acustică. Limite 
admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambiant. 

1.7. CERINȚELE LEGATE DE UTILIZAREA TERENULUI, NECESARE 
PENTRU EXECUȚIA PUG (CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ A TERENULUI, 
SUPRAFEȚELE DE TEREN CE VOR FI OCUPATE 
TEMPORAR/PERMANENT DE CĂTRE PUG, DE EXEMPLU, DRUMURILE 
DE ACCES, TEHNOLOGICE, AMPRIZA DRUMULUI, ȘANȚURI ȘI 
PEREȚI DE SPRIJIN, EFECTE DE DRENAJ ETC.) 

Prezentăm în continuare repartiția teritoriului în intravilanul propus, în comparație cu cel 
existent, din punct de vedere al zonelor funcționale, la nivel de comună: 

Bilanț teritorial comuna PĂULEȘTI   

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  686,52  82,67  804,26  77,84  

Locuințe colective  0,15  0,02  0,15  0,01  

Instituții și servicii de interes public  12,37  1,49  16,11  1,56  
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Bilanț teritorial comuna PĂULEȘTI   

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Unități industriale și depozite  6,74  0,81  53,86  5,21  

Unități agro-zootehnice  31,70  3,82  51,23  4,96  

Spații verzi, sport, agrement, protecție  47,00  5,66  60,82  5,89  

              din care: - parcuri  2,06  0,25  4,57  0,44  

                         : - de protecție  40,99  4,94  50,60  4,90  

                         : - sport, turism, agrement  3,95  0,48  5,65  0,55  

Construcții tehnico-edilitare  18,74  2,26  19,01  1,84  

Gospodărie comunală, cimitire  5,76  0,69  5,62  0,54  

Monumente istorice  0,22  0,03  0,22  0,02  

Căi de comunicații și transport  19,57  2,36  16,94  1,64  

Căi de comunicații aeriană și amenajări aferente  1,01  0,12  1,01  0,10  

Terenuri cu destinație specială (MApN+MAI)  0,06  0,01  2,83  0,27  

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.)  0,62  0,07  1,12  0,11  

TOTAL  830,46  100,00  1033,18  100,00  

1. Repartiția teritoriului în intravilanul propus, în comparație cu cel existent, din punct de 
vedere al zonelor funcționale, pentru localitatea Păulești: 

Bilanț teritorial localitatea Păulești   

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  176,91  85,00  221,02  80,23  

Locuințe colective  0,15  0,07  0,15  0,05  

Instituții și servicii de interes public  3,80  1,83  5,97  2,17  

Unități industriale și depozite  2,29  1,10  2,29  0,83  

Unități agro-zootehnice  6,72  3,23  23,42  8,50  

Spații verzi, sport, agrement, protecție  10,25  4,92  15,55  5,64  

              din care: - parcuri  0,07  0,03  2,55  0,93  

                         : - de protecție  9,55  4,59  12,37  4,49  

                         : - sport, turism, agrement  0,63  0,30  0,63  0,23  

Construcții tehnico-edilitare  0,23  0,11  0,24  0,09  

Gospodărie comunală, cimitire  0,78  0,37  0,78  0,28  

Monumente istorice  0,00  0,00  0,00  0,00  

Căi de comunicații și transport  5,71  2,74  4,91  1,78  

Căi de comunicații aeriană și amenajări aferente  1,01  0,49  1,01  0,37  

Terenuri cu destinație specială (post politie)  0,06  0,03  0,06  0,02  

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.)  0,22  0,11  0,07  0,03  

TOTAL  208,13  100,00  275,47  100,00  

2. Repartiția teritoriului în intravilanul propus, în comparație cu cel existent, din punct de 
vedere al zonelor funcționale, pentru localitatea Ambud: 

Bilanț teritorial localitatea Ambud   

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  86,09  79,66  101,63  60,01  
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Bilanț teritorial localitatea Ambud   

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Locuințe colective  0,00  0,00  0,00  0,00  

Instituții și servicii de interes public  1,35  1,25  1,35  0,80  

Unități industriale și depozite  0,88  0,81  46,78  27,62  

Unități agro-zootehnice  8,08  7,48  8,09  4,78  

Spații verzi, sport, agrement, protecție  7,08  6,55  7,22  4,26  

              din care: - parcuri  0,00  0,00  0,00  0,00  

                          : - de protecție  6,49  6,01  6,64  3,92  

                           : - sport, turism, agrement  0,59  0,55  0,58  0,34  

Construcții tehnico-edilitare  0,18  0,17  0,18  0,11  

Gospodărie comunală, cimitire  1,06  0,98  0,88  0,52  

Monumente istorice  0,00  0,00  0,00  0,00  

Căi de comunicații și transport  3,35  3,10  3,21  1,90  

Căi de comunicații aeriană și amenajări aferente  0,00  0,00  0,00  0,00  

Terenuri cu destinație specială  0,00  0,00  0,00  0,00  

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.)  0,00  0,00  0,01  0,01  

TOTAL  108,07  100,00  169,35  100,00  

 

 

  

Fig. 1.7.1. - Zona propusa în plan pentru 
introducerea in intravilan (extras din Planșa 
nr. 2B a planului SITUAȚIA EXISTENTĂ SAT 

Ambud) 
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Zona propusă în plan pentru introducerea în intravilan din N satului Ambud, are ca 
zonificare funcțională propusă: „zonă pentru locuințe individuale/colective și funcțiuni 
complementare”. Aceasta se află poziționată in sudul digului de apărare împotriva 
inundațiilor de pe malul stâng al Someșului. Digul se află în administrarea A.B.A. Someș-
Tisa și este dimensionat pentru probabilitatea de depășire pc% = 1% (conform Planul de 
Management al Riscului la Inundații Administrația Bazinală de Apa Someș-Tisa, pag. 26). 
Suprafața este acoperită de terenuri agricole, fără importanță conservativă.  

Distanța minimă față de aria naturală protejată Rosci0436 – Someșul inferior este de cca. 221.29 
m. Această distanța variază de la 221 m până la 335 m în zonele de maximă apropiere a trupului 
de intravilan față de Rosci0436.  

Prin introducerea în intravilan a zonei descrise mai sus, distanța minimă față de aria naturală 
protejată Rosci0436 nu se schimbă. 

Nr. 
crt 

Denumire 
lucrare 

Curs 
de apă 

Cod  
cad. 

Poziție 
dig (mal 
stâng / 

mal 
drept) 
MS/MD 

Jud 
Comuna / 
Localitate 

Lungime 
(m)* 

Înălțime 
medie 
(m)* 

P.I.F. 

Condiții normale de 
exploatare 

Localități 
apărate 

Deținător Probabilitate 
de depășire 

pc% 

Qcalcul 
(m3/s) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

85 Îndiguire Someș II-1 MS SM 
Culciu / 
Cărășeu - 
Satu Mare 

18343 4 1975 1 3400 

Cărășeu, 
Culciu Mare, 
Culciu Mic, 
Corod, 
Apateu, 
Petin, 
Ambud, 
Păulești, 
Amați,  
Satu Mare 

A.B.A. 
Someș - 
Tisa 

Notă: Tabel extras din Planul de Management al Riscului la Inundații Administrația Bazinală de Apa Someș-

Tisa, pag. 26 

3. Repartiția teritoriului în intravilanul propus, în comparație cu cel existent, din punct de 
vedere al zonelor funcționale, pentru localitatea Petin 

Bilanț teritorial localitatea Petin  

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  69.13  65.63  78.63  69.15  

Locuințe colective  0.00  0.00  0.00  0.00  

Instituții și servicii de interes public  2.30  2.18  2.30  2.02  

Unități industriale și depozite  1.49  1.41  1.50  1.32  

Unități agro-zootehnice  8.44  8.01  5.86  5.15  

Spații verzi, sport, agrement, protecție  7.73  7.34  8.26  7.26  

              din care: - parcuri  1.59  1.51  1.62  1.42  

                            : - de protecție  5.29  5.02  5.33  4.69  

                            : - sport, turism, agrement  0.85  0.81  1.31  1.15  

Construcții tehnico-edilitare  12.97  12.31  12.97  11.41  

Gospodărie comunală, cimitire  0.77  0.73  0.81  0.71  

Monumente istorice  0.00  0.00  0.00  0.00  

Căi de comunicații și transport  2.36  2.24  3.26  2.87  

Căi de comunicații aeriană și amenajări aferente  0.00  0.00  0.00  0.00  

Terenuri cu destinație specială  0.00  0.00  0.00  0.00  

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.)  0.15  0.14  0.12  0.11  

TOTAL  105.34  100.00  113.71  100.00  
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Fig. 1.7.2. – Relația dintre intravilan existent sat Petin (Trup C1) și Rosci0436 – Someșul inferior 

(extras din Planșa nr. 2C a planului - SITUAȚIA EXISTENTĂ SAT PETIN) 

 

Având în vedere poziția ariei protejate Rosci0436 – Someșul inferior și modificările intravilanului în 
satul Petin, distanța minimă a intravilanului față de Rosci0436 nu se schimbă. Distanța minimă 
actuală este de peste 200 m si este înregistrată în zona trupului C1 Petin. Zona are ca destinație 
actuală „zonă pentru unității agro-zootehnice”  

4. Repartiția teritoriului în intravilanul propus, în comparație cu cel existent, din punct de 
vedere al zonelor funcționale, pentru localitatea Amați 

Bilanț teritorial localitatea Amați  

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  153,98  87,84  188,95  88,32  

Locuințe colective  0,00  0,00  0,00  0,00  

Instituții și servicii de interes public  2,12  1,21  2,18  1,02  

Unități industriale și depozite  0,92  0,52  0,92  0,43  

Unități agro-zootehnice  0,74  0,42  3,69  1,72  

Spații verzi, sport, agrement, protecție  9,62  5,49  9,78  4,57  

              din care: - parcuri  0,40  0,23  0,40  0,19  

                            : - de protecție  8,30  4,74  8,46  3,95  

                            : - sport, turism, agrement  0,92  0,52  0,92  0,43  

Construcții tehnico-edilitare  2,76  1,57  3,03  1,42  

Gospodărie comunală, cimitire  1,16  0,66  1,16  0,54  

Monumente istorice  0,22  0,13  0,22  0,10  
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Bilanț teritorial localitatea Amați  

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Căi de comunicații și transport  3,66  2,09  1,23  0,57  

Căi de comunicații aeriană și amenajări aferente  0,00  0,00  0,00  0,00  

Terenuri cu destinație specială  0,00  0,00  
3.65 din care 

intravilan   

2,77  

1,29  

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.)  0,11  0,06  0,02  0,01  

TOTAL  175,29  100,00  213,95  100,00  

5. Repartiția teritoriului în intravilanul propus, în comparație cu cel existent, din punct de 
vedere al zonelor funcționale, pentru localitatea Rușeni 

Bilanț teritorial localitatea Rușeni   

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  69.64  88.78  87.38  85.78  

Locuințe colective  0.00  0.00  0.00  0.00  

Instituții și servicii de interes public  0.86  1.10  0.86  0.84  

Unități industriale și depozite  0.00  0.00  0.00  0.00  

Unități agro-zootehnice  0.00  0.00  0.00  0.00  

Spații verzi, sport, agrement, protecție  4.27  5.44  9.36  9.19  

              din care: - parcuri  0.00  0.00  0.00  0.00  

                         : - de protecție  4.27  5.44  8.11  7.96  

                         : - sport, turism, agrement  0.00  0.00  1.25  1.23  

Construcții tehnico-edilitare  0.86  1.10  0.86  0.84  

Gospodărie comunală, cimitire  1.02  1.30  1.02  1.00  

Monumente istorice  0.00  0.00  0.00  0.00  

Căi de comunicații și transport  1.78  2.27  1.62  1.59  

Căi de comunicații aeriană și amenajări aferente  0.00  0.00  0.00  0.00  

Terenuri cu destinație specială  0.00  0.00  0.00  0.00  

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.)  0.01  0.01  0.77  0.76  

TOTAL  78.44  100.00  101.87  100.00  

6. Repartiția teritoriului în intravilanul propus, în comparație cu cel existent, din punct de 
vedere al zonelor funcționale, pentru localitatea Hrip 

Bilanț teritorial localitatea Hrip   

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Locuințe individuale și funcțiuni complementare  130,77  84,26  126,65  79,74  

Locuințe colective  0,00  0,00  0,00  0,00  

Instituții și servicii de interes public  1,94  1,25  3,45  2,17  

Unități industriale și depozite  1,16  0,75  2,37  1,49  

Unități agro-zootehnice  7,72  4,97  10,17  6,40  

Spații verzi, sport, agrement, protecție  8,05  5,19  10,65  6,71  

              din care: - parcuri  0,00  0,00  0,00  0,00  

                            : - de protecție  7,09  4,57  9,69  6,10  

                            : - sport, turism, agrement  0,96  0,62  0,96  0,60  

Construcții tehnico-edilitare  1,74  1,12  1,73  1,09  

Gospodărie comunală, cimitire  0,97  0,63  0,97  0,61  
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Bilanț teritorial localitatea Hrip   

Zone funcționale  
Existent  Propus  

ha  %  ha  %  

Monumente istorice  0,00  0,00  0,00  0,00  

Căi de comunicații și transport  2,71  1,75  2,71  1,71  

Căi de comunicații aeriană și amenajări aferente  0,00  0,00  0,00  0,00  

Terenuri cu destinație specială  0,00  0,00  0,00  0,00  

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.)  0,13  0,08  0,13  0,08  

TOTAL  155,19  100,00  158,83  100,00  

Față de intravilanul existent se propun următoarele modificări (a se studia planșa de 
Reglementări Urbanistice – Zonificare):  

➢ Extinderea intravilanului localității Păulești în partea de sud pentru a cuprinde toate 
construcțiile existente și perimetrele amplasamentelor studiate prin PUZ care au fost 
aprobate prin HCL.  

➢ Crearea unui trup de intravilan al localității Păulești care să cuprindă o suprafață 
ocupată de unități agro-zootehnice;  

➢ Extinderea intravilanului în perimetrul paralel cu drumul județean DJ193, în partea 
de est a localității Petin, până la limita teritoriului administrativ cu comuna Culciu;  

➢ Crearea unor trupuri izolate de intravilan în cazul localității Petin cu funcțiuni de 
locuire;  

➢ Crearea unor trupuri de intravilan ale localității Amați, în partea de sud-vest a 
localității, la limita cu municipiul Satu Mare, pentru imobilul aparținând  

MAPN și o unitate agrozootehnică existentă;  

➢ Crearea unui trup izolat la localitatea Ambud pentru dezvoltarea unei zone 
industriale  

➢ Extinderea intravilanului în perimetrul paralel cu drumul județean DJ193A, în partea 
de est a localității Rușeni, până la limita teritoriului administrativ cu comuna Viile Satu Mare, 
pentru a cuprinde și terenul de sport existent;  

➢ Crearea unui trup de intravilan al localității Hrip, în partea de vest a localității, care 
să cuprindă o suprafață ocupată de unități agro-zootehnice. 

1.8. SERVICIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE DE IMPLEMENTAREA 
PUG (DEZAFECTAREA/REAMPLASAREA DE CONDUCTE, LINII DE 
ÎNALTĂ TENSIUNE ETC., MIJLOACELE DE CONSTRUCȚIE 
NECESARE), RESPECTIV MODALITATEA ÎN CARE ACCESAREA 
ACESTOR SERVICII SUPLIMENTARE POATE AFECTA INTEGRITATEA 
ARIEI NATURALE DE INTERES COMUNITAR 

PUG-ul analizat propune un plan orientativ de acțiune, care ar putea constitui un punct de 
plecare, în ampla activitate viitoare desfășurată de administrație. Prin acest plan de masuri 
și acțiuni s-a urmărit atingerea unor obiective specifice, astfel: 

SECTOR 1  

DEZVOLTARE ECONOMICĂ ȘI COMPETIVITATEA MEDIULUI DE AFACERI  

- Oferirea de facilități fiscale pentru investiții noi, în condițiile legislative în vigoare  

- Elaborarea unui plan strategic de atragere a investițiilor  

- Promovarea oportunităților de investiții prin intermediul mijloacelor online (pagina web) 
și offline (ghid al investitorului, broșuri, pliante, etc.)  
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- Organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene  

- Implementarea de programe de formare antreprenorială și perfecționare profesională  

- Promovarea mărcilor locale pe plan național și internațional  

- Promovarea activităților de servicii/mică producție/meșteșuguri la nivel local  

- Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploatațiile agricole  

- Înființarea unui siloz agricol/centru de depozitare a produselor agricole  

- Organizarea de piețe/târguri agroalimentare pentru producători, de tip en-gros  

- Organizarea periodică de târguri de produse agroalimentare ecologice  

- Sprijinirea agricultorilor, a silvicultorilor, a crescătorilor de animale, a tinerilor fermieri  

- Organizarea de consultări publice periodice intre autoritățile locale și mediul de afaceri  

- Promovarea parteneriatelor de tip public-privat  

- Înființarea unui centru balneoclimateric  

SECTOR 2   

INFRASTRUCTURĂ  

- Reabilitarea și extinderea străzilor din comună  

- Reabilitare drumuri de interes local și lucrări de artă în comuna Păulești, jud. Satu  

Mare 

Reabilitare drumuri în comuna Păulești, Dc 19 Modernizare drumurilor comunale  

- Drumuri agricole în comuna Păulești etapa 2  

- Reabilitare modernizare DC 96  

- Drumuri agricole etapa 1  

- Modernizare și reabilitare strada Nicolae Bălcescu  

- Reabilitarea trotuarelor existente și amenajarea de trotuare și alei acolo unde nu există  

- Modernizarea și extinderea sistemelor de protecție și siguranță  

- Îmbunătățirea sistemelor de marcaje rutiere  

- Reabilitare termică și modernizare cămine culturale  

- Realizarea rețelei de canalizare pe toată suprafața comunei  

- Extinderea rețelei de energie electrică la terenurile nou intrate în intravilan  

- Extindere rețea de alimentare cu apă  

- Extindere rețea de gaz (loc. Amați, Hrip, Rușeni)  

- Schimbarea conductelor prezentei rețele de alimentare cu apă  

- Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale 

SECTOR 3  

EDUCAȚIE, CULTURĂ ȘI SPORT  

- Reabilitarea și modernizarea unităților educaționale din comună:  

- Modernizare grădiniță în localitatea Petin  

- Înființare și dotare grădiniță Ambud  

- Reabilitare și Modernizare Școala cu clasele I-VIII, loc. Ambud, com. Păulești, jud. Satu 
Mare  

- Reabilitare și Modernizare Școala cu clasele I-VII Ambud  

- Construire Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, loc. Hrip, com. Păulești, jud Satu Mare  

- Reabilitare și modernizare Școală cu clasele I-VIII + Grădiniță, loc. Păulești, com. Păulești, 
jud. Satu Mare  
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- Reabilitare și Modernizare grădiniță cu program normal localitatea Petin  

- Reabilitare și Modernizare Școala cu clasele I-VII și Grădinița  

- Înființare și dotare grădiniță ,,Făt Frumos”  

- Înființare și dotare grădiniță ,,Albă ca Zăpada”  

- Dotarea unităților educaționale din comună  

- Înființarea și dotarea de laboratoare școlare  

- Modernizarea și îmbunătățirea dotărilor școlare existente  

- Amenajarea de terenuri de sport  

- Construire Sală de sport în loc. Amați  

- Construire Sală de Sport la Școala din Păulești  

- Amenajarea curților interioare ale unităților de învățământ  

- Îmbunătățirea dotărilor Bibliotecii comunale în scopul îmbunătățirii vieții culturale la sate  

- Baza sportivă Unirea Petin  

- Teatru în aer liber I. L. Caragiale  

- Sala de sport Ion Țiriac  

- Sala de sport școlară Ilie Năstase  

- Reabilitarea așezămintelor culturale din comună  

- Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg  

- Susținerea înființării de trupe, ansambluri, cenacluri, formații, etc.  

- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase  

- Reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare istorică  

- Amenajarea de locuri de parcare în vecinătatea obiectivelor culturale  

- Amenajare teatru de vară în localitatea Ambud  

- Teren handbal sintetic  

- Reabilitare înființare Centru social cultural Stela Popescu  

- Reabilitare înființare Centru social cultural Speranța  

- Reabilitare înființare Centru social cultural Sergiu Nicolaescu  

- Reabilitare și amenajare Muzeu sătesc Nicolae Iorga  

- Reabilitarea și îmbunătățirea dotărilor Căminelor Culturale din comuna Păulești, loc. 
Amați, Petin, Hrip  

- Reabilitare și modernizare Cămin Cultural  George Enescu  

- Reabilitare și modernizare Cămin Cultural  Dem Rădulescu  

- Reabilitare și modernizare Cămin Cultural  Jean Constantin  

- Reabilitare și modernizare  Cămin Cultural Florin Piersic  

- Modernizare Cămin cultural (Ion Besoiu)  

- Modernizare Cămin cultural (Amza Pellea) 

SECTOR 4  

SĂNĂTATE ȘI SERVICII SOCIALE  

- Reabilitarea unităților medicale la nivel local  

- Înființarea de noi dispensare în satele din comună  

- Reabilitare modernizare dispensar Victor Babeș  

- Înființare dispensar  Nicolae Păulescu  
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- Înființarea unui centru integrat de servicii sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate în 
situații de risc  

- Înființarea unui centru de bătrâni  

- Crearea unui cămin pentru victimele agresiunii în familie  

- Construirea de locuințe sociale  

- Amenajare cantină pentru săraci  

- Achiziționarea unei ambulanțe  

- Sprijinirea înființării de întreprinderi sociale  

- Identificarea  posibilităților  de  stabilire  a  parteneriatelor  locale   pentru  furnizarea  și 
dezvoltarea serviciilor sociale  

- Promovarea parteneriatelor locale de tip public-privat în domeniul social  

SECTOR 5   

SERVICII PUBLICE  

- Contractarea unei companii private pentru servicii de transport public/achiziționarea de 
către UAT a unui mijloc de transport public  

- Amenajarea stațiilor de transport în comun  

- Organizarea de consultări publice periodice pentru identificarea problemelor cetățenilor  

- Studiu de evaluare a oportunității externalizării unor servicii publice  

- Perfecționarea personalului administrativ  

- Schimburi de experiență cu autorități locale din România și/sau din Uniunea Europeană 
în scopul adoptării modelelor de bună practică  

- Achiziționarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreținerea drumurilor  

- Achiziție utilaj (buldoexcavator) pentru întreținere și gospodărire comunală  

- Achiziționarea unei mașini de pompieri  

- Extinderea și modernizarea rețelei de iluminare stradală  

- Utilizarea energiei din surse alternative pentru iluminatul public  

- Extindere și modernizare iluminat public pe LED  

- Dezvoltarea și modernizarea rețelelor de telecomunicații  

- Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor publice cu infracționalitate ridicată  

- Îmbunătățirea dotării serviciului public de poliție cu echipamente și infrastructură specifică  

- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranța cetățeanului  

- Conectarea Poliției Locale la Sistemul Național de Prelucrare a Datelor cu Caracter - 
Personal  

- Extinderea și modernizarea spațiilor verzi  

- Crearea spațiilor de joacă pentru copii  

- Construirea unei baze sportive multifuncționale  

- Înființarea  unui  centru  de  informare,  promovare  și  marketing  turistic  în  comuna  

Păulești  

SECTOR 6   

MEDIU  

- Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea în comun a soluțiilor optime privind 
managementul deșeurilor  

- Extinderea serviciilor de colectare a deșeurilor  
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- Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă a deșeurilor  

- Desfășurarea de campanii de educație și conștientizare a populației cu privire la 
importanța colectării selective a deșeurilor  

- Amenajarea spațiilor publice cu pubele de gunoi  

- Conștientizarea agenților economici cu privire la importanța și procedurile de colectare 
selectivă a deșeurilor  

- Promovarea colectării selective a deșeurilor de echipamente electrice și electronice 

- Dotarea cu utilaje și echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală și salubritate  

- Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului natural  

- Realizarea de acțiuni de împădurire  

- Dotarea cu instalații și sisteme de prevenire a poluării și calamităților naturale  

- Amenajarea și regularizarea albiilor râurilor 

- Exploatarea fondului cinegetic prin înființarea unui fond de vânătoare. 

Modalitatea în care proiectele de investiții publice poate afecta integritatea ariei naturale 
de interes conservativ se va analiza în capitolul următor. 

1.9. DURATA CONSTRUCȚIEI, FUNCȚIONARII, DEZAFECTĂRII ȘI 
EȘALONAREA PERIOADEI DE IMPLEMENTARE A PUG ETC 

Durata de valabilitate a planului este de 10 ani. 

1.10. ACTIVITĂȚI CARE VOR FI GENERATE CA REZULTAT AL 
IMPLEMENTĂRII PUG 

Realizarea în următorii ani a investițiilor deja demarate precum și a celor propuse în 
prezenta documentație, poate deschide perspective reale de dezvoltare pentru localitate, 
în ideea repopulării, a îmbunătățirii procentului de cadre pregătite care să ajute procesul 
de dezvoltare. Ca priorități se pot semnala: 

PRIORITĂȚI DE INTERVENȚIE:  

1. Zone de dezvoltare. Extinderea intravilanului:  

- Restructurarea zonelor dezafectate sau/și cu utilizare neadecvată;  

- Urbanizarea zonelor din intravilan (asigurarea de accese, rețele edilitare);  

- Extinderea echilibrată a intravilanului, conform estimărilor suprafețelor necesare de 
teren și a unor suprafețe rezervă pentru evoluții imprevizibile;  

- Delimitarea intravilanului;  

- Ocuparea prioritară a suprafețelor libere aflate deja în intravilanul comunei și 
etapizarea extinderii intravilanului (politica de dezvoltare ,,de la centru spre periferie”).  

2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitare:  

- Modernizarea drumurilor județene și comunale;  

- Reabilitarea, dezvoltarea și modernizarea rețelei stradale;  

- Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă;  

- Extinderea sistemului centralizat de canalizare menajeră;  

- Extinderea sistemului centralizat de alimentare cu gaze naturale;   

- Extinderea iluminatului public și în zonele periferice;  

- Regularizarea, decolmatarea și amenajarea văilor prin îndiguire împotriva inundațiilor.   

3. Creșterea confortului locuirii  
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- Extinderea spațiului locativ;   

- Crearea de noi dotări publice;  

- Suplimentarea spațiilor verzi publice;  

- Echiparea tehnico-edilitară a zonelor rezidențiale, asigurarea de accese carosabile;  

- Încurajarea folosirii sistemelor de producere a energiei alternative pe baza potențialului 
regenerabil existent (solar, eolian, geotermal, etc);  

- Evitarea supradensificării în zonele centrale;  

- Protejarea construcțiilor valoroase din punct de vedere al arhitecturii vernaculare.  

4.  Dezvoltarea activităților economice:  

- Valorificarea optimă, durabilă a potențialului de dezvoltare economică locală, în mod 
special prin încurajarea practicării unor forme de agricultură performantă și eficientă;  

- Atragerea de investitori, prin crearea premiselor necesare dezvoltării sectorului 
industrial, agrozootehnic, turistic și servicii: stabilirea zonelor destinate acestui sector, 
echiparea cu rețele edilitare și realizarea acceselor, acordarea unor facilități pentru 
investitori, etc.  

- Valorificarea produselor naturale/tradiționale provenite din activitățile gospodărești ale 
locuitorilor;  

- Centre de colectare, prelucrare și ambalare a produselor locale;  

- Sprijinirea înființării unor ferme în domeniul zootehniei și legumiculturii 

- Etapizarea consumului de resurse financiare.  

5. Îmbunătățirea gestiunii patrimoniului natural și protecția mediului:  

- Delimitarea și instituirea zonelor de protecție pentru obiectivele cu valoare de 
patrimoniu: monumente arhitecturale;  

- Regularizări, decolmatări și îndiguiri ale văilor ce pot cauza produceri de inundații;  

- Implementarea sistemului selectiv de gestiune a deșeurilor;  

- Amenajarea de noi spații verzi publice: înființarea de parcuri, dotări de agrement;  

- Delimitarea spațiilor verzi, protejarea și amenajarea spațiilor libere;  

- Asigurarea unui procent cât mai mare de spații verzi publice în zonele dens construite 
și frecventate de locuitori;  

- Limitarea ocupării cu construcții în zonele cu riscuri naturale;  

- Înființarea unor perdele vegetale cu rol de protecție între sursele de emisii (zone 
industriale, zootehnice) și zonele rezidențiale;  

- Crearea unor puncte de informare turistică;  

- Amenajarea unor puncte de odihnă;  

- Amenajarea malurilor Someșului ca zone de agrement;  

- Instruirea localnicilor în activități de turism cu scopul valorificării produselor locale și a 
serviciilor turistice.  

6. Asigurarea accesului la învățământul de calitate:  

- Asigurarea unităților de învățământ preșcolar în fiecare din localitățile aparținătoare 
comunei;  

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii educaționale a școlilor locale;  

- Modernizarea și reabilitarea terenurilor de sport. 
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1.11. CARACTERISTICILE PLANURILOR EXISTENTE, PROPUSE SAU 
APROBATE, CE POT GENERA IMPACT CUMULATIV CU PUG CARE 
ESTE ÎN PROCEDURA DE EVALUARE ȘI CARE POATE AFECTA ARIA 
NATURALA PROTEJATA DE INTERES COMUNITAR 

Planul urbanistic general creează cadru pentru activități și proiecte noi; integrează 
prevederi punctuale referitoare la comuna Păulești cu alte planuri și programe, după 
cum urmează: 

• Plan de Amenajare a Teritoriului Național;   

• Strategia de Dezvoltare a județului Satu Mare până în 2020;  

• Strategia de Dezvoltare Locală GAL Zona Sătmarului;  

• Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 Comuna Păulești, jud. Satu  Mare;  

• Planul Urbanistic General al comunei Păulești, 2002  

• Lista monumentelor istorice 2015;  

Planificarea locală, funcțională a teritoriului în cadrul PUG, a ținut cont și integrat aceste 
aspect rezultate din planurile care pot genera un impact cumulativ. 
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CAPITOLUL 2. INFORMAȚII PRIVIND ARIA NATURALĂ 
PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR AFECTATĂ DE 
IMPLEMENTAREA PUG 

2.1. DATE PRIVIND ARIA NATURALĂ PROTEJATĂ DE INTERES 
COMUNITAR: SUPRAFAȚA, TIPURI DE ECOSISTEME, TIPURI DE 
HABITATE ȘI SPECIILE CARE POT FI AFECTATE PRIN 
IMPLEMENTAREA PUG  

Rețeaua "Natura 2000" reprezintă principalul instrumentul al Uniunii Europene pentru 
conservarea naturii în statele membre. Natura 2000 reprezintă o rețea de zone desemnate 
de pe teritoriul Uniunii Europene în cadrul căreia sunt conservate specii și habitate 
vulnerabile la nivelul întregului continent. Programul Natura 2000 are la bază două Directive 
ale Uniunii Europene denumite generic Directiva Păsări și Directiva Habitate, directive 
transpuse în legislația națională prin OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice. 

Teritoriul administrativ al comunei Păulești interacționează cu următoarele situri Natura 
2000:ROSCI0436 - SOMEȘUL INFERIOR; 

 
Fig. 2.1.1. - Relația planului cu Rețeaua Natura 2000 – Zona Păulești, Ambud 

 

Fig. 2.1.2 - Relația planului cu Rețeaua Natura 2000 – Zona Ambud, Petin 
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Fig. 2.3. Relația planului cu Rețeaua Natura 2000 – Zona Petin 

 

DECRIEREA SITULUI NATURA 2000 POSIBIL AFECTAT DE IMPLEMENTAREA 
PUG PĂULEȘTI 

ROSCI0436 - SOMEȘUL INFERIOR 

Este un sit de importanța comunitară situat în bioregiunea continentală (100%)   
aparținând rețelei NATURA 2000 din România. Este situat pe teritoriul județelor  Satu  Mare 
și  Maramureș pe cursul inferior al râului Someș. Suprafața sitului este de 2201.6 ha, a fost 
desemnat prin Ordinul Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 46 din 12 ianuarie 
2016 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de 
importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 
România.  

Situl se desfășoară pe teritoriul județelor Maramureș și Satu Mare (comunele Ardusat, Pomi, 
Cicârlău, Valea Vinului, Apa, Culciu, Medieșu Aurit, Odoreu, Păulești, Vetiș, Dorolț și orașele 
Tăuții Măgheruș, Seini și Satu Mare) și nu are alte arii naturale în componență.  

Pentru această arie naturală protejată nu a fost aprobat un Plan de Management. Situl se 
află în custodia ANANP Satu Mare. 

Situl a fost desemnat pentru 14 specii de pești inclusiv patru dintre cele de interes 
comunitar: Alburnus alburnus, R. amarus, G. albipinatus și S. cephalus. Aici s-au găsit multe 
exemplare de Neogobius fluviatilis, noi specii înregistrate în râul Someș în anul 2014.  Râul 
Someș este afectat în cea mai mare parte de industrie, poluarea agricolă și internă, 
exploatarea balasturilor, dar în prezent aceste fenomene au o intensitate medie.  

Tipuri de ecosisteme existente în sit  

Cod  Clase de habitate  Acoperire (%)  

N06  Râuri  lacuri  52,16  

N07   Mlaștini  turbării  5,84  

N12  Culturi (teren arabil)  13,79  

N14   Pășuni  10,06  

N15  Alte terenuri arabile  11,93  

N16   Păduri de foioase  4,35  

N23  Alte terenuri artificiale (localități, mine ...)  0,23  

N26  Habitate de pădure (păduri în tranziție)  1,63  

Alte caracteristici ale sitului 

Acest sit este în cursul inferior al Someșului Unit, în bioregiunea Continentala, la limita 
nordica a bioregiunii Panonice.; 
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Calitate și importanță 

Situl este important pentru speciile de pești Aspius aspius, Rhodeus amarus, Gobio 
albipinnatus, Gobio kessleri și vidra (Lutra lutra). Habitatul din acest sit prezinta condiții 
favorabile de susținere a populațiilor speciilor de pești.  

Tipuri de habitate prezente în perimetrul sitului de importanță comunitară 
ROSCI0436 - SOMEȘUL INFERIOR și evaluarea sitului în ceea ce le privește, 
conform formularului standard 
Reprezentivitate: A - excelentă, B - bună, C - semnificativă, D – nesemnificativă 

Suprafața relativă: A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0% 

Starea de conservare: A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă 

Evaluarea globală: A - valoare excelentă, B - valoare bună, C - valoare considerabilă 

Cod 
Acoperire 

(ha) 

Calitatea 
Datelor 

Reprezentativitate 
Suprafață 
relativă 

Stare de 
conservare 

Evaluare 
globală 

1530 - Pajiști și mlaștini 

sărăturate panonice și 

ponto-sarmatice * 

325 G B C B B 

Specii de interes comunitar existente în situl Natura 2000 ROSCI0436 

Populație: C – specie comună, R - specie rară, V - foarte rară, P - specia este prezentă  

Evaluare (populație): A - 100 ≥ p > 15%, B - 15 ≥ p > 2%, C - 2 ≥ p > 0%, D - nesemnificativă Evaluare 

(conservare): A - excelentă, B - bună, C - medie sau redusă Evaluare (izolare): A - (aproape) izolată, B - 

populație ne-izolată, dar la limita ariei de distribuție, C - populație ne-izolată cu o arie de răspândire extinsă 

Evaluare (globală): A - excelentă, B - bună, C - considerabilă 

 Specia Populație  Sit 

 

Grup 

 

Cod 

 

Denumire științifică 
S Tip 

Mărime 
Unit. 

măs. 

Categ. 

C/R/V/P 

Calit. 

date 

A/B/C/D A/B/C 

Min. Max. Pop. Con. Izol. Global 

M 1337 Castor fiber (castor)  P 12 15 i P G D    

M 1355 Lutra lutra (vidra)  P     G  B C B 

A 1188 
Bombina bombina 

(buhai de baltă cu burta roșie) 
 P     M C B B B 

A 1193 
Bombina variegata 

(buhai de baltă cu burta galbenă) 
 P     M C B C B 

A 1166 
Triturus cristatus (triton cu 

creastă) 
 P    P DD     

F 1130 Aspius aspius  (avat)  P      C B C B 

F 1149 
Cobitis taenia 

(zvârlugă) 
 P      C B C B 

F 1124 
Gobio albipinnatus 

(porcușor de nisip) 
 P      C B C B 

F 2511 Gobio kessleri (petroc)  P      C B C B 

F 1134 
Rhodeus sericeus amarus 

(boarcă) 
 P      C B C B 
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 Specia Populație  Sit 

 

Grup 

 

Cod 

 

Denumire științifică 
S Tip 

Mărime 
Unit. 

măs. 

Categ. 

C/R/V/P 

Calit. 

date 

A/B/C/D A/B/C 

Min. Max. Pop. Con. Izol. Global 

F 1159 Zingel zingel (fusar, petroc)  P      C B C B 

Grup = M - mamifere; A - amfibieni; F- pești;  

S = se trece ”da” în cazul în care datele referitoare la specie sunt confidențiale;  

Tip = P- permanent;  

Unit. măs. = i - indivizi;  

Categ. = Categorii de abundență: C = Comun; R = rar; V= foarte rar; P = prezent;  

Calit. date = calitatea datelor: G - ”Bună” (bazată pe studii); M - ”Medie” (bazate pe date parțiale  extrapolate 

într-o oarecare măsură);  -”slabă” (bazate pe estimări); DD - date insuficiente;  

Pop. = populație – mărimea și densitatea populației speciei prezente în sit în raport cu populațiile prezente 

pe teritoriul național – exprimată sub formă de procentaj ”p” – C : 2 ≥ p > 0%; D –populație nesemnificativă ;   

Con. = Conservare – gradul de conservare a trăsăturilor habitatului care sunt importante pentru speciile 

respective și posibilitățile de refacere;  B -  conservare bună; 

Izol. = Izolare – gradul de izolare a populației prezente în sit față de aria de răspândire normală a speciei - B 

– populație neizolată dar la limita ariei de răspândire; C - populație neizolată cu arie de răspândire extinsă; 

Global - evaluarea globală a valorii sitului pentru conservarea speciei respective; B - valoare bună. 

2.2. DATE DESPRE PREZENTA, LOCALIZAREA, POPULAȚIA ȘI 
ECOLOGIA SPECIILOR ȘI/SAU HABITATELOR DE INTERES 
COMUNITAR PREZENTE PE SUPRAFAȚA ȘI ÎN IMEDIATA 
VECINĂTATE A PUG, MENȚIONATE ÎN FORMULARUL STANDARD AL 
ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR / 
DESCRIEREA FUNCȚIILOR ECOLOGICE ȘI STATUTUL DE 
CONSERVARE ALE SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR 

Habitate prezente de interes comunitar menționate în formularul standard 
sitului de importanță comunitară ROSCI0436 - SOMEȘUL INFERIOR: 

➢ 91FO Păduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus 
angustifolia, riverane marilor fluvii (Ulmenion minoris); 

Acestui habitat NATURA 2000 îi corespunde habitatul din România cod R4404 Păduri 
danubian-panonice mixte cu stejar pedunculat (Quercus robur), frasini (Fraxinus sp.) și 
ulmi (Ulmus sp.) cu Festuca gigantea, având următoarele corespondențe: 

EMERALD: 144.43. South-east Europeanash-oak-alder forest CORINE:- PAL.HAB: 44.434. 
Getic oak-elm-ash forest EUNIS: G1.2234. Getic oak-elm-ash forest Asociații vegetale: 
Fraxino danubialis - Ulmetum Sanda et Popescu 1999 Tipuri de ecosisteme: 6514 Frăsineto- 
(ulmeto)-stejăret de pedunculat cu Glechoma - Geum\ 6517 Frăsineto-(ulmeto)- stejăret 
de pedunculat cu Rubus caesius-Galium apariție-, 6617 Plopiș-stejăret de pedunculat cu 
Rubus caesius-Galium apariție-, 6617 Stejăret de pedunculat cu Rubus-Aegopodium. 

Răspândire: în toată România, în luncile râurilor mari, ce coboară din Carpați (Prut, Șiret, 
Argeș, Olt, Jiu, Timiș, Mureș, Someș, Crișuri) în zona pădurilor de stejar, ambele subzone. 

Suprafețe: circa 40.000 ha din care 24.000 în sud, 8.000 ha în est și 8.000 ha în vestul 
României. 

Stațiuni: Altitudini 15-150 m, luncile marilor râuri. 

Roci: aluviuni diverse, lutos argiloase, pietrișuri. 

Soluri: de tip cambosol tânăr de luncă, aluviosol, profunde, gleizate în adâncime, eubazice, 
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umede, eutrofice. 

Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale. Stratul arborilor, compus, în 
etajul superior, din stejar pedunculat (Ouercus robur), frasini (în general Fraxitius 
angustifolia iar în sudul țării și F. pallisae), ulmi (Ulmus laevis, U. minor), pe locuri mai 
înalte tei (Tilia tomentosa, T. cordata), carpen (Carpenus betulus), mai rar plopi (Populus 
alba, Populus nigra), iar în etajul inferior Acer campestre, Maliis sylvestris, Pyrus pyraster, 
rar Acer tataricunr, are acoperire de 80 - 100% și înălțimi de 25-35m la 100 de ani. 

Stratul arbuștilor, de regulă bine dezvoltat compus din Corttus saiiguinea, Sambucus ttigra, 
Frattgula alttus, Coryllus avellatta, Crataegus mottogytta, Primus spinosa, Lygustrum 
vulgare ș.a. Stratul ierburilor și sub arbuști lor, cu dominarea speciilor Rubus caesius, 
Galium apariție, Aegopodium podagraria. 

Valoare conservativă: moderată. 

Compoziție floristică: 

Specii edificatoare: Ouercus robur, Fraxitius aiigustifolia, Ulmus laevis (Populus alba). 
Specii caracteristice: - Alte specii: Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, Circaea 
lutetiana, Dactylis polygama, Eupatorium canabinum, Festuca gigantea, Geranium 
phaeum, Glechoma hederacea, G. hirsuta, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, 
Lysimachia nummularia, Physalis alkekengi, Polygonatum latifolium, Salvia glutinosa, 
Solanum dulcamara, Viola odorata,V. reicheiibachiana ș.a (conform Nicolae Doniță, Aurel 
Popescu, Mihaela-Paucă Comănescu și alții - Habitatele din Romania, Editura Tehnică 
Silvică București 2005) 

Descrierea habitatului după Manualul de interpretare a habitatelor Natura 2000 din 
România, coordonatori: Dan Gafta și John Owen Mountford. 

91F0 Păduri mixte de luncă de Quercus robur, Ulmus laevis și Ulmus minor, Fraxinus 
excelsior sau Fraxinus angustifolia din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris) [Riparian 
mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or 
Fraxinus angustifolia along the great rivers (Ulmenion minoris)\ CLAS. PAL.: 44.4 

1) Păduri din specii cu lemn de esență tare situate în albia majoră a râurilor, expuse 
regulat inundațiilor în perioada creșterii nivelului apei, sau în zone joase, expuse inundațiilor 
provocate de înălțarea apei freatice. Aceste păduri se dezvoltă pe depozite aluviale recente. 
Solul poate fi bine drenat între inundații sau poate rămâne ud. Ca urmare a regimului hidric 
specific, speciile lemnoase dominante aparțin genurilor Fraxinus, Ulmus sau Ouercus. 
Subarboretul este bine dezvoltat. 

2) Plante: Ouercus robur, Ulmus laevis, U. minor, U. glabra, Fraxinus excelsior, F. 
angustifolia, Populus nigra, P. canescens, P. tremula, Alnus glutinosa, Primus padus, 
Humulus lupulus, Vitis vinifera subsp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Phalaris 
arundinacea, Corydalis solida, Gagea Iuțea, Ribes rubrum. 

3) Aceste păduri formează mozaicuri cu păduri pioniere sau climax din specii cu lemn 
de esență moale, în zonele joase ale luncilor râurilor; ele se pot dezvolta și din păduri 
aluviale de specii cu lemn de esență tare. Acest tip de habitat apare adesea în conjuncție 
cu păduri de anin și frasin (44.3). 

HdR R4404, R4409, R4410, R4411 

Veg. Fraxino danubialis-Ulmetum Soo 1936 corr. 1963; Ouercetum roboris - 
pedunculiflorae Simon 1960 (syn.: Fraxino angustifoliae-Ouercetum pedunculiflorae Chifu 
et al. (1998) 2004); Fraxino paliisae-Ouercetum pedunculiflorae (Popescu et al. 1979) 
Oprea 1997; Fraxinetum pallisae (Simon 1960) Krausch 1965 (syn. Ulmeto minoris-
Fraxinetum pallisae Borza ex Sandal 970). 

Nr. SCI: 26. 
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Identificarea habitatelor s-a realizat prin recunoașterea fitocenozelor care le caracterizează 
și anume prin luarea în considerare a speciilor edificatoare, precum și prin recunoașterea 
caracteristicilor stațiunii, în primul rând localizare geografica, altitudine, relief, roca și sol. 

Descrierea faunei s-a realizat atât prin observații directe pe teren, cat și prin consultarea 
bibliografiei referitoare la fauna specifica zonei, precum și a celei cu referire la ecologia și 
etologia speciilor identificate. 

În accepțiunea sistemelor de clasificare a habitatelor (NATURA 2000, EMERALD, CORINE, 
PALAEARCTIC HABITATS, EUNIS) prin habitat s-a înțeles, de fapt, un ecosistem, adică un 
,,habitat” în sens strict și biocenoza corespunzătoare care îl ocupa. 

Metoda principala utilizata a fost aceea a observației directe pe teren, realizata într-o 
singura campanie de analiza: Martie 2020. 

În urma efectuării activității de teren se constată că pe amplasamentul vizat de PUG nu 
există asociații vegetale care să își găsească corespondență în clasificarea habitatelor de 
interes comunitar Natura 2000.  

Identificarea tipurilor de habitate de interes comunitar din perimetrul vizat de PUG Păulești: 

Nr. 

crt. 
Denumire habitat 

Prezent 

(P) 

Posibil 

prezent 

(PP) 

Absent 

(A) 

1. 

91FO Păduri mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, 
Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, 

riverane marilor fluvii (Ulmenion minoris); 
- - A 

Habitate identificate pe amplasamentul analizat 

Flora aferentă zonei studiate este împărțită în zone caracteristice:  

- zona de luncă și zona silvostepei cu arbori de esență moale: Salix alba - răchită, Populus 
alba - plop alb, Acer platanoides - arțar, Corylus avellana - aluni, Crataegus monogyna – 
Păducel, Sambucus nigra - Soc, vegetație ierboasă: Aegopodium podagraria-Piciorul caprei, 
Galium aparine - lipicioasă, Agropyron repens - pir târâtor, Dactylis glomerata - golomăț, 
Festuca gigantea - Păiuș, Lolium perenne - raigras englezesc, Geranium phaeum - pălăria-
cucului, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere  - slăbănog, Taraxacum officinalis - 
păpădie, Polygonatum latifolium - coada cocoșului,Capsella bursa-pastoris - traista-
ciobanului, Trifolium repens - Trifoiul alb, Viola odorata - Toporaș, Medicago sativa - 
Lucernă, englezesc.  

- zona pășunilor este reprezentată de: Agrostis stolonifera, Poa trivialis, Alopercurus 
pratensis. 

Din analiza posibilelor efecte pe care le poate induce planul asupra obiectivelor de 
conservare pentru care a fost desemnat situl NATURA2000 ROSCI0436 - Someșul Inferior, 
se poate trage concluzia că PUG PĂULEȘTI, jud. SATU MARE nu deține capacitatea de a 
afecta în mod semnificativ statutul de conservare al speciilor pentru care au fost desemnată 
această arie de conservare Natura 2000. 

Specii de mamifere de interes comunitar menționate în formularul standard al 
situl Natura 2000 ROSCI0436: 

➢ 1337 Castor fiber (castor) 

Răspândire. Specia a avut o răspândire largă la nivelul Europei și Asiei. La nivelul 
Europei populația de castor a fost redusă drastic la începutul secolului XX, regăsindu-se 
doar câteva populații izolate (Belarus, Franța, Germania, Norvegia, Rusia). În prezent, ca 
urmare a măsurilor de conservare, fiind reintrodusă în 22 de țări, populația este în 
refacere, reocupând teritorii din aria de distribuție istorică. Specia este extinctă în 
Republica Moldova, Portugalia, Turcia și Marea Britanie. în România specia a fost 
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reintrodusă în perioada 1998-2003, în habitate favorabile din bazinele râurilor Olt, Mureș 
și Ialomița. Arealul actual al speciei mai cuprinde zone de pe râurile Someș, Tisa și Delta 
Dunării și se află într-un proces de extindere al arealului ocupat. 

Populația. în Europa, populația de castor este în creștere rapidă. Se estimează că în 
cazul menținerii tendinței actuale, specia va deveni în următoarele decenii destul de 
comună în Europa. Mărimea populației la nivel național este estimată la aproximativ 1200 
-1500 (estimare din 2010) de exemplare, tendința în următoarea perioadă fiind de 
creștere. 

Raportat la populația națională, populația de castor din situl ROSCI0436 Someșul Inferior, 
conform Formularului standard Natura 2000, este nesemnificativă (calificativ D). 

Descrierea speciei. Castorul european este cel mai mare mamifer rozător din Europa. 
Este un animal semiacvatic cu multiple adaptări anatomice care îi permit explorarea cu 
succes a mediului acvatic. Este un animal greoi, cocoșat spre spate, ce rareori se 
deplasează pe distanțe mari în mediul terestru. Blana deasă îl protejează în mediul acvatic 
și terestru de temperaturile extreme. Părul mărunt al blănii este moale, ondulat și extrem 
de dens și poate atinge 2 - 3 cm lungime. în schimb, părul protector este puternic, gros 
și lung, ajungând la 5 - 6 cm lungime. Culoarea părului de protecție variază de la negru 
la cenușiu, în timp ce părul mărunt este brun- roșcat. La scufundare, blana reține un strat 
de bule de aer, îmbunătățind izolarea termică a corpului. Castorii năpârlesc o singură dată 
pe an, în timpul verii (Ionescu et al. 2010). în apă, corpul hidrodinamic, este propulsat 
de puterea membrelor posterioare și a cozii. Degetele membrelor posterioare sunt 
membranate, fiind adaptate mai ales pentru înot. O particularitate este prezența “ghearei 
duble” la al doilea deget al membrelor posterioare, folosită pentru toaletarea zilnică a 
blănii. Capul este puternic, de mărime mijlocie, acoperit cu păr. Urechile, mici, sunt 
amplasate în partea superioară. Nasul, scurt și pielos, prezintă o pereche de nări adaptate 
atât traiului din apă cât și pe uscat. Craniul castorului este masiv. Incisivii sunt mari, 
acoperiți pe suprafața exterioară de un smalț tare, de culoare portocaliu-aprins, au 
rădăcina deschisă și o creștere continuă. Simțul auditiv și cel olfactiv sunt bine dezvoltate, 
dar vederea este slabă. Totuși, castorul este capabil să distingă culorile. Coada este 
folosită la înot, la menținerea echilibrului în timpul deplasării pe uscat și pentru avertizare 
în caz de pericol prin producerea unui plescăit specific. Este locul de depozitare a grăsimii 
pentru iarnă și organul responsabil de schimbul de căldură. 

Habitat. Utilizează cu succes o varietate de sisteme acvatice de apă dulce: cursuri de 
apă permanente, ramificate, lacuri, brațe moarte, bălți cu alimentare permanentă, canale, 
cu fluctuații de nivel reduse, cu maluri propice pentru săparea sau construirea vizuinilor, 
care asigură condiții de adăpost, preferând zonele în care vegetația din apropierea apei 
este lemnoasă (plop, salcie, anin și specii de arbuști). În timpul sezonului de vegetație, 
castorul poate utiliza și adăposturi săpate în malul râului, cu intrarea situată deasupra 
nivelului apei. În cazul construirii adăposturilor permanente, săpatul începe de sub nivelul 
apei. Tunelul este săpat până la nivelul apei, astfel formându-se un bazin de apă în aval. 
Ulterior, castorul excavează alte spații în zidul tunelului - camere în care va sta la limita 
nivelului apei și se va hrăni în timpul iernii sau în momentele când se simte în nesiguranță 
în afara locuinței. Nivelul ridicat al apei contribuie la o mai bună protecție față de inamici, 
astfel, castorii putând să se scufunde și să înoate în sistemul de tuneluri subacvatice. 
Acolo unde e nevoie castorii construiesc baraje, ridicând nivelul apei din bazinul de lângă 
camera de hrănire pentru a se proteja de dușmani și pentru crearea de condiții de 
depozitare a rezerve de hrană pentru perioada de iarnă la intrarea în tuneluri. Sunt 
animale teritoriale, reacționând agresiv în cazul în care li se încalcă teritoriul pe care îl 
marchează periodic. Specia este activă tot timpul anului. 
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Hrana. Este specie erbivoră, iarna hrănindu-se în special cu vegetație lemnoasă (preferă 
salcia, plopul, mesteacănul cu diametrul sub 10 cm), pe care o adună în cantități mari 
toamna și o depozitează în apă. Pe perioada de vară preferă plantele erbacee dacă 
acestea sunt disponibile (consumă vegetație acvatică, lăstari, crenguțe, scoarță de copac, 
frunze, muguri, rădăcini, și plante de cultură în cazul în care terenurile agricole sunt 
situate în apropiere). 

Reproducere. Este monogam, se reproduce o dată pe an (o singură pereche de 
adulți/colonie). Se reproduc primăvara devreme (ianuarie-februarie), gestația durează 
60-128 de zile, și pot avea până la 6 pui, dar în general 1-3 pui/an. Puii sunt hrăniți cu 
lapte până la vârsta de 6 săptămâni, timp în care sunt îngrijiți doar de femelă, iar după 
vârsta de 6 săptămâni până la 3 luni, hrana (crenguțe și coajă moale) puilor este adusă 
de subadulții din colonie. Membrii familiei din colonie ajută la creșterea și îngrijirea puilor. 
Dispersia puilor are loc la vârsta de 1,5 -2 ani, și ating maturitatea sexuală în medie la 
vârsta de 3 ani. 

Longevitate. în captivitate poate trăi 10-17 ani, dar în mediul natural rar depășește 7-
8 ani. 

Castorul este o specie foarte activă, lăsând urme vizibile ale prezenței sale (prezența 
vizuniei, urme de hrănire, urme pe sol). 

Impact. Amplasamentul propus pentru PUG Păulești nu prezintă astfel de urme. Nu au 
fost identificate exemplare de castor sau urme de hrănire sau construcții.  

Considerăm că planul nu va avea impact semnificativ asupra acestei specii. Se vor 
respecta cu strictețe măsurile minime de conservare propuse de APM Satu Mare pentru 
planurile proiectele care au legătură cu specia. 

În cadrul sitului ROSCI0436 au fost semnalate 12-15 indivizi. 

➢ 1355 Lutra lutra - Vidra  

Răspândire. Aria sa de distribuție cuprinde zone de la nivelul Europei, Asiei și Africii. La 
nivelul Europei, specia a cunoscut o reducere drastică a ariei de distribuție în anii 1960-
1970, iar în prezent specia se află într-un proces de revenire din punct de vedere al 
arealului ocupat. în România era întâlnită de la câmpie până în zonele montane. în a doua 
jumătate a secolului XX, industrializarea a produs o deteriorare foarte puternică a calității 
apelor, ceea ce a avut ca efect diminuarea efectivelor piscicole naturale și implicit a celor 
de vidră, specia dispărând din fauna multor cursuri de apă. Efective reduse s-au menținut 
în zona colinară superioară și montană unde calitatea apei s-a menținut aproape de 
normal. închiderea unor obiective industriale poluatoare sau implementarea unor 
tehnologii prietenoase cu mediul a condus la extinderea arealului de răspândire. 

Populația. în Europa, populația de vidră are tendințe de refacere după declinul istoric 
înregistrat în anii 1960-1970, dar se înregistrează și scăderea populației în anumite zone 
din aria sa de distribuție. Tendința mărimii populației este necunoscută. Mărimea 
populației de vidră la nivel național este estimată la aproximativ 3000 de exemplare, 
tendința fiind de creștere. în situl ROSCI043 Someșul Inferior în Formularul standard 
Natura 2000 se menționează faptul că vidra este prezentă în sit, fără a se menționa 
mărimea populației, cu o stare de conservare bună (C). 

Descrierea speciei. Vidra este cel mai mare mustelid semiacvatic din România. Femela 
este mai mică decât masculul. Corpul este îmbrăcat în păr des care o protejează de 
temperaturile extreme. Culoarea blănii este brun închis pe spate, cap și laturile corpului 
și mai deschisă pe gât, piept și abdomen. Picioarele sunt scurte în raport cu corpul, au 
câte 5 degete unite prin membrană. Urechile și ochii sunt mici, botul turtit, iar coada mult 
mai groasă la bază decât în rest. Pe uscat, vidra se deplasează greoi, prin salturi. Cu toate 
acestea reușește să străbată distanțe mari în căutare de ape cu mai mult pește, putând 
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trece dintr-un bazin hidrologic într- altul. Pentru a înota se folosește atât de membrele 
posterioare cât și de coadă. Este animal nocturn și de amurg. însă poate fi văzut și ziua. 
Sub apă poate rezista 6-7 minute, fără să iasă la suprafață. Animal solitar, cu excepția 
perioadei de împerechere, teritorial. Uneori poate fi întâlnită în grupuri slab unite de până 
la 6 exemplare. 

Habitat. Ocupă țărmurile împădurite ale apelor curgătoare și stătătoare, fie de munte 
sau șes. Trăiește și în ape sălcii. Are nevoie de adăpost (pădure sau stuf). De regulă, nu 
își construiește galerie, ci ocupă o galerie de vulpe sau viezure, sau se mulțumește cu 
adâncituri naturale de sub țărmuri, rădăcini de arbori de pe mal, pe care și le adâncește 
și le amenajează după nevoile ei, eventual cu o ieșire sub nivelul apei și un cotlon mai 
larg deasupra acestuia, prevăzut cu o deschidere pentru aerisire. 

Hrana. Consumă, în principal, pești și raci. Dintre speciile de pești, preferă păstrăvul, 
lipanul, crapul. în afară de acestea mai consumă broaște, rațe sălbatice, lișițe, rozătoare 
acvatice. 

Reproducere. Împerecherea are loc la sfârșitul iernii - primăvara devreme, durata 
gestației fiind de 60-63 zile. Femela dă naștere la 2 - 3 pui, pe care îi alăptează până la 
vârsta de 3 luni. Puii stau cu femela până la vârsta de 14 luni. Maturitatea sexuală este 
atinsă în al doilea an de viață (la vârsta de 1,5-2,5 ani). 

Longevitate. În mediul natural poate trăi 15-18 ani, iar în captivitate până la 23 ani. 

Impact.  În amplasamentul propus pentru PUG Păulești, nu au fost identificate exemplare 
sau urme de vidră, urme de marcare a teritoriului și nici urme de viziune. Presiunea 
antropică, circulația vehiculelor, fac puțin probabilă localizarea vidrei în acest perimetru. 
De asemenea vegetația din zona trupurilor de intravilan nu este specifica uni habitat 
aferent speciei. Considerăm că în prezent pe amplasamentul propus nu există vidră, 
promovarea planului nu duce la întreruperea conectivității longitudinale și laterale ale 
râului Someș și deci impactul activității antropice asupra acestei specii nu este 
semnificativ.  

Pentru diminuarea impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura 
cu aria protejată vor respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM 
Satu Mare. 

Specii de amfibieni de interes comunitar menționate în formularul standard al 
situl Natura 2000 ROSCI0436: 

➢ 1188 Bombina bombina (buhai de baltă cu burta roșie) 

Morfologie - este o broască de dimensiuni mici, corpul adulților are cca 4 cm. Partea 
dorsală a corpului, acoperită de negi numeroși, este cafenie sau cenușie, cu pete de culoare 
închisă (verzui sau brun-negricioase). Partea ventrală a corpului este neagră, cu pete mici 
albe și pete mari colorate de la portocaliu până la roșu. Pielea întregului corp conține și 
așa-numite glande mici, ale căror secreție irită mucoasele conjunctive (produc lăcrimare) 
și mucoasele nazale (provoacă strănutul). Pupila este triunghiular-cordiformă. 

Distribuție: în toate regiunile țării, zonele de câmpie și colinare. 

Habitate. Preferă în general bălțile de dimensiuni mai mari, permanente sau 
semipermanente, cu vegetație palustră bogată, zone mlăștinoase, dar și ape încet 
curgătoare (cum sunt izvoare sau canale de irigație). în general alege ape mai curate decât 
Bombina variegata, deși este întâlnită și în zone poluate. Folosește adesea canalele ca 
mijloc de dispersie. Este specie termofilă, fiind activă la temperaturi cuprinse între 10 și 
30° C. 

Statut la nivelul UE: puțin îngrijorător (”Least Concern”). 
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Impact. În amplasamentul propus pentru PUG Păulești și în vecinătatea acestuia s-au 
identificat habitate acvatice favorabile pentru reproducere și hrănire (bălți permanente sau 
semipermanente, brațe moarte ale Someșului, canale, cu vegetație palustră bogată etc.). 
Acestea sunt situate la N față de planul propus, în zona dig-mal la o distanță de cca. 200m. 
De asemenea canalul Homorod poate fi un habitat potențial al speciei. Zonele descrise ca 
habitate potențiale sunt situate in extravilan. 

În Formularul standard Natura 2000 nu se specifică mărimea populațiilor de B. bombinci 
dar se menționează faptul că situl asigură o stare bună de conservare a populațiilor.  

Forme de impact nesemnificativ sunt posibile prin prezența antropică sau planuri/proiecte 
dezvoltate în aceste zone în cazul în care ar apărea aici exemplare din această specie. 

Pentru diminuarea impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura 
cu aria protejată vor respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM 
Satu Mare. 

➢ 1193 Bombina variegata (buhai de baltă cu burta galbenă) 

Morfologie. Corpul este mai îndesat decât la Bombina bombina, în general lungimea 
medie a adulților rar depășește 5 cm. Capul mai lat decât lung, botul rotunjit, ochii mari cu 
pupila cordiformă. Pielea este verucoasă, fiind acoperită de negi mari, ascuțiți, înconjurați 
de numeroși negi, mai mici. Negii prezintă spini. Masculii au în general corpul mai scurt 
decât femelele. Membrele lor anterioare sunt mai groase, iar în timpul împerecherii apar 
calozități nupțiale închise la culoare pe partea internă a degetelor și a brațului. Masculul nu 
are saci vocali. Secreția glandelor pielii irită mucoasele conjunctive (produc lăcrimare) și 
mucoasele nazale (provoacă strănutul). 

Distribuție: în zonele colinare. colinar-înalte și montane. Nu este prezentă în Dobrogea, 
Bărăgan, sudul Moldovei, Olteniei și Munteniei. 

Habitate. Este mai puțin pretențioasă în alegerea habitatului, fiind găsită în bălți 
temporare sau permanente, curate sau poluate, cu sau fără vegetație, mlaștini, pâraie cu 
curs mai lin, izvoare, zone mlăștinoase cu ochiuri mici de apă. Pe perioadele de secetă se 
ascunde în locuri umede până la primele ploi. 

Statut la nivelul UE: puțin îngrijorător (”Least Concern”). 

Impact. În amplasamentul propus pentru PUG Păulești nu au fost identificate habitate 
acvatice favorabile. În vecinătatea acestuia s-au identificat habitate acvatice favorabile 
pentru reproducere și hrănire (bălți temporare sau permanente, curate sau poluate, cu sau 
fără vegetație, mlaștini, pâraie cu curs mai lin, izvoare, zone mlăștinoase cu ochiuri mici de 
apă). Acestea sunt situate la N față de planul propus, în zona dig-mal la o distanță de cca. 
200m. De asemenea canalul Homorod poate fi un habitat potențial al speciei. Zonele 
descrise ca habitate potențiale sunt situate in extravilan. 

În Formularul standard Natura 2000 nu se specifică mărimea populațiilor de Bombina 
variegata, dar se menționează faptul că situl asigură o stare bună de conservare a 
populațiilor.  

Forme de impact nesemnificativ sunt posibile prin prezența antropică sau planuri/proiecte 
dezvoltate în aceste zone în cazul în care ar apărea aici exemplare din această specie. 

Pentru diminuarea impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura 
cu aria protejată vor respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM 
Satu Mare. 

➢ 1166 Triturus cristatus (triton cu creastă) 

Morfologie. Este o specie de triton de dimensiuni mari, având până la 16 cm. Corpul este 
îndesat, capul este lat, cu botul rotunjit, lipsit de șanțuri pe partea dorsală. Cuta gulară 
bine pronunțată. Membrele lungi și puternice. Lungimea cozii este mai mică sau egală cu 



P. U. G. al comunei PĂULEȘTI, jud. SATU MARE                           STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ 

 

59 

a corpului și se termină ascuțit. Tegumentul este rugos atât dorsal cât și ventral. Masculii 
sunt mai mici decât femelele, în perioada de reproducere au o creastă dorsală înaltă și 
dințată, care începe între ochi, lipsește în dreptul cloacei și se continuă apoi cu o creastă 
caudală dezvoltată, dar mai puțin zimțată, aceasta este dezvoltată și pe partea ventrală. 
Cloaca masculilor este mare și închisă la culoare. 

Distribuție: în majoritatea țării la noi fiind întâlnit de la câmpie până la 1000 m altitudine. 
Lipsește din Dobrogea, Bărăganul și zonele din apropierea sectorului din sudul Munteniei 
și Olteniei a văii Dunării. 

Habitate. Preferă ape stagnante mari și adânci, cu vegetație submersă și palustră. Este 
frecvent în iazuri și lacuri, șanțuri, bălți, canale cu curgere lină, mai ales dacă există 
vegetație acvatică în care să se poată ascunde. Nu este foarte pretențios la calitatea apei. 

Statut la nivelul UE: puțin îngrijorător (”Least Concern”). 

Impact. În amplasamentul propus pentru PUG Păulești nu au fost identificate habitate 
acvatice favorabile. În vecinătatea planului au fost identificate habitate acvatice favorabile 
pentru reproducere și hrănire (bălți permanente sau semipermanente, brațe moarte ale 
Someșului, canale cu vegetație nantantă și submersă etc.). Acestea sunt situate la N față 
de planul propus, în zona dig-mal la o distanță de peste 200m. 

În Formularul standard Natura 2000 nu se specifică mărimea populațiilor de Triturus 
cristatus, dar se menționează faptul că prezența acestei specii în sit este nesigură datorită 
calității incerte a datelor (calificativ DD).  

Forme de impact nesemnificativ sunt posibile prin prezența antropică sau planuri/proiecte 
dezvoltate în aceste zone în cazul în care ar apărea aici exemplare din această specie. 

Pentru diminuarea impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura cu 
aria protejată vor respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM Satu 
Mare. 

Specii de pești de interes comunitar menționate în formularul standard al situl 
Natura 2000 ROSCI0436: 

Având în vedere că amplasamentul propus a fi introdus în intravilan prin PUG Păulești nu 
intersectează cursul de apă Someș, implementarea planului are un impact nesemnificativ 
asupra speciilor de pești menționate în formularul standard al situl Natura 2000 ROSCI0436 
și nu duce la întreruperea conectivității longitudinale și laterale ale râului Someș. Evaluarea 
impactului s-a făcut și din perspectiva dezvoltării ulterioare a unor planuri / proiecte de pe 
raza UAT Păulești care au legătură cu aria protejată ROSCI 0436 Someșul Inferior.  

➢ 1130 Aspius aspius  (avat) 

Descrierea speciei. Singurul pește răpitor din familia ciprinide, are corpul alungit, 
fusiform, comprimat lateral, zvelt, acoperit cu solzi cicloizi mici. Capul este conic, gura este 
mare, largă, dispusă oblic, cu maxilarul inferior arcuit în sus. Ochii sunt foarte evidenți 
(exoftalmici). În urma capului, profilul dorsal urcă brusc. Înotătoarea dorsală și cele 
ventrale au inserția aproape simetrică, iar înotătoarele pectorale nu ating baza înotătoarelor 
ventrale. Marginea înotătoarei anale este puternic concavă; înotătoarea caudală este 
puternic excavată. Linia laterală este completă. Coloritul dominant este negricios-verzui pe 
partea dorsală a corpului și argintiu pe flancuri, iar partea ventrală este albă. Maturitatea 
sexuală se instalează la 3-5 ani. Reproducerea debutează în luna martie când temperatura 
apei atinge 6-10°C și se încheie în luna aprilie. Ecloziunea icrelor durează 5-6 zile. Specie 
diurnă care se hrănește cu pește mărunt (pești de talie mică), larve de insecte, moluște 
mici, crustacee și viermi. Exemplarele juvenile formează mici cârduri, iar exemplarele 
senescente devin solitare. 
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Cerințe de habitat. Specie dulcicolă reofil-stagnofilă, întâlnită frecvent în râurile de șes 
până în zona colinară, bălți, lacuri dulcicole sau salmastre. 

Distribuția. Avatul este considerat o specie comună și larg răspândită în România. Este 
întâlnit cu precădere în următoarele ecosisteme acvatice: Dunăre (respectiv în toate bălțile 
luncii inundabile și ale deltei), Complexul Razelm, lacurile litorale, Tisa, Someș, Crișul 
repede, Mureș, Bega, Timiș, Cema, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Neajlov, Ialomița, Șiret, Prut, 
Suceava, Moldova, respectiv Bistrița. 

Populația națională 

În regiunea biogeografică continentală se estimează o populație de 10.000 - 100.000 
indivizi. 

Statut de conservare a speciei la nivelul UE -LC - Cu probabilitate mică de dispariție 

Impact: Implementarea planului are un impact nesemnificativ asupra speciei și nu duce 
la întreruperea conectivității longitudinale și laterale ale râului Someș.  

Eventuale planuri/proiecte desfășurate pe raza UAT Păulești care constă în lucrări/ 
exploatări în albia râului sau care au legătură cu situl ROSCI043 Someșul Inferior pot avea 
impact asupra speciei. 

Conform Formularului standard Natura 2000 a sitului ROSCI043 Someșul Inferior populația 
acestei specii în sit este forte mică, reprezentând 0-2% din populația națională, cu o stare 
de conservare bună (B) iar la nivel național este o populație neizolată cu o arie de 
răspândire extinsă (C). 

În Formularul standard Natura 2000 nu sunt menționate amenințări, presiuni sau activități 
cu efect mare, mediu sau mic asupra sitului. 

Evitarea impactului ar consta în sistarea exploatărilor din albia râului în lunile martie-aprilie 
corespunzând cu perioada de reproducere a speciei. De asemenea pentru diminuarea 
impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura cu aria protejată vor 
respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM Satu Mare. 

➢ 1149 Cobitis taenia (zvârlugă) 

Descrierea speciei. Zvârluga este un cobitid de talie mică (până la 12 cm), cu corp 
alungit, comprimat lateral (aspect teniform). Gura mică, semilunară are o poziție ventrală 
(gură inferioară) față de planul lateral (frontal) și este prevăzută cu trei perechi de 
prelungiri tegumentare (mustăți). Jumătățile buzei inferioare sunt subdivizate în brazde 
puțin adânci formând astfel 3-4 lobi. Primul lob este dispus aproape de mijlocul buzei având 
aspect vag de mustață. Spinul suborbital este dispus înaintea și sub jumătatea anterioară 
a ochiului. Partea posterioară a pedunculului caudal prezintă pe linia medio-dorsală, 
respectiv pe linia medio- ventrală o carenă dorsală și una ventrală care este mai dezvoltată 
decât precedenta. Linia laterală este scurtă și nu depășește înotătoarele pectorale. 
Preponderent prezintă un colorit alb-gălbui, iar pe flancuri prezintă 4 rânduri longitudinale 
de puncte/pete închise la culoare, mai mici sau mai mari, brun-negricioase. Rândul care 
este dispus în apropierea zonei latero-ventrale este format din cele mai mari puncte/pete. 
Jumătatea dorsală a bazei înotătoarei caudale este prevăzută cu o pată neagră reniformă 
dispusă vertical. Perioada de reproducere are loc în lunile aprilie-iulie. Dimorfismul sexual 
se manifestă prin talia mult mai mare a femelelor, respectiv prin prezența unui solz 
Canestrini pe a doua radie a înotătoarei pectorale a masculilor. Femelele de zvârlugă trăiesc 
în medie 5 ani, iar maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 2-3 ani. Masculii 

trăiesc în medie 3 ani, iar maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 1-2 ani. Hrana este 
procurată noaptea de pe fundul/ faciesul mediului abiotic (specie bentofagă); hrana este 
reprezentată de alge, larve de insecte, respectiv nevertebrate psamofile. 
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Cerințe de habitat. Preferă apele lin curgătoare sau stătătoare a căror facies este format 
din nisip, argilă și mai rar pietriș. Evită ecosistemele acvatice al căror facies este format din 
mâl. 

Un obicei/comportament des întâlnit la speciile din genul Cobitis este acela de a se îngropa 
în substratul/faciesul ecosistemului acvatic. 

Distribuția. După BĂNARESCU (1964), zvârluga este răspândită cu precădere în 
următoarele ecosisteme acvatice reofile: Dunăre, Tur, Someșul Mic, Nadăș, Gădălin, 
Someș, Crasna, Moca, Beretău, Crișul Repede, Pețea, Crișul Negru, Crișul Alb, Rișculița, 
Mureș, Corunca, Arieș, Târnava, Valea Cladovei, Aranca, Begaberegsău, Niarad, Ier, Timiș, 
Șurgan, Pogonici, Caraș, Cema, Jiu, Gilort, Olt, Hârtibaci, Olteț, Tezlui, Vedea, Argeș, 
Dâmbovița, Colentina, Neajlov, Ialomița, Călmățui, Șiret, Prut, Suceava, Șomuz, Moldova, 
Bistrița Moldovenească, Miclov, Bârlad, Buzău etc. 

Populația națională 

în regiunea biogeografică continentală se estimează o populație de 10.000 - 100.000 
indivizi. 

Statut de conservare a speciei la nivelul UE: LC - Cu probabilitate mică de dispariție. 

Impact: Implementarea planului are un impact nesemnificativ asupra speciei și nu duce 
la întreruperea conectivității longitudinale și laterale ale râului Someș.  

Eventuale planuri/proiecte desfășurate pe raza UAT Păulești care constă în lucrări/ 
exploatări în albia râului sau care au legătură cu situl ROSCI043 Someșul Inferior pot avea 
impact asupra speciei. 

Conform Formularului standard Natura 2000 a sitului ROSCI043 Someșul Inferior populația 
acestei specii în sit este foarte mică, reprezentând 0-2% din populația națională, cu o stare 
de conservare bună (B) iar la nivel național este o populație neizolată cu o arie de 
răspândire extinsă (C). 

Evitarea impactului ar consta în sistarea exploatărilor din albia râului în lunile aprilie - mai 
corespunzând cu perioada de reproducere a speciei. De asemenea pentru diminuarea 
impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura cu aria protejată vor 
respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM Satu Mare. 

➢ 1124 Gobio albipinnatus (porcușor de nisip) 

Descrierea speciei. Porcușorul de șes este un ciprinid de talie mică (până la 12 cm), cu 
corp fusiform, comprimat lateral, aspect care induce un profil dorsal convex. Toate cele 
trei regiuni corporale (regiunea capului, regiunea trunchiului, respectiv regiunea cozii) sunt 
relativ înalte. Botul este scurt și obtuz, gura mică și subterminală (inferioară) este prevăzută 
cu o pereche de mustăți lungi (prelungiri tegumentare). Pedunculul caudal mai înalt decât 
gros, se continuă cu înotătoarea caudală furcată (adânc scobită). Orificiul anal este dispus 
mai aproape de înotătoarele ventrale a căror poziție este abdominală. Solzii din regiunea 
dorsală prezintă 5-9 striuri/carene epiteliale evidente care sunt dispuse longitudinal. Partea 
dorsală a capului expune o culoare cenușie, iar partea dorsală de la nivelul trunchiului, 
respectiv a cozii expune o culoare gălbuie- cenușie. Flancurile/laturile corpului expun 7-8, 
rar 6 sau până la 12 pete rotunde (mai mici ca la celelalte specii ale genului). Pete de 
culoare închisă și puțin evidente sunt expuse și partea dorsală a corpului, iar partea ventrală 
a corpului este albă. Radiile înotătoarei dorsale, respectiv caudale expun 2 șiruri de pete 
negre lipsite de contrast. Perioada de reproducere are loc în lunile mai-iunie. iar dimorfismul 
sexual în cazul porcușorului de șes este șters. Ponta este depusă secvențial (4 ponte în 
medie). Hrana este procurată de pe fundul/ faciesul mediului abiotic (specie bentofagă), 
hrană care este reprezentată de diatomee, detritus organic, respectiv larve mici de 
efemeride. 
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Cerințe de habitat. Preferă apele curgătoare (specie reofilă) din zona de șes a căror 
facies este compus din nisip fin sau argilă. Evită apele stătătoare sau apele curgătoare care 
au viteza mare de curgere în detrimentul apelor cu curent slab (28-45 cm/s). Este o specie 
solitară, dar uneori se adună în cârduri mici. Activitatea adulților manifestată prin diferite 
tipuri de comportament este pronunțată noaptea, situație care nu se repetă și la juvenili, 
deoarece la această vârstă sunt activi în timpul zilei. 

Distribuția. Porcușorul de șes este răspândit cu precădere în următoarele ecosisteme 
acvatice reofile: Dunăre, Tur, Someș, Crasna, Beretău, Crișul Repede, Crișul Negru, Crișul 
Alb, Teuz, Mureș, Târnava, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Berzeasca, Cerna, Olt, Vedea, 
Argeș, Ialomița, Șiret și Prut. 

Populația națională În bioregiunea continentală se estimează o populație de circa 
100.000 - 1.000.000 indivizi. 

Statut de conservare a speciei la nivelul UE : LC - Cu probabilitate mică de dispariție 

Impact: Conform Formularului standard Natura 2000 a sitului ROSCI043 Someșul Inferior 
populația acestei specii în sit este forte mică, reprezentând 0-2% din populația națională, 
cu o stare de conservare bună (B) iar la nivel național este o populație neizolată cu o arie 
de răspândire extinsă (C).  

Implementarea planului are un impact nesemnificativ asupra speciei și nu duce la 
întreruperea conectivității longitudinale și laterale ale râului Someș.  

Eventuale planuri/proiecte desfășurate pe raza UAT Păulești care constă în lucrări/ 
exploatări în albia râului sau care au legătură cu situl ROSCI043 Someșul Inferior pot avea 
impact asupra speciei. 

În Formularul standard Natura 2000 nu sunt menționate amenințări, presiuni sau activități 
cu efect mare, mediu sau mic asupra sitului.  

Evitarea impactului ar consta în sistarea lucrărilor/ exploatărilor din albia râului în lunile mai 
– iunie corespunzând cu perioada de reproducere a speciei. De asemenea pentru 
diminuarea impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura cu aria 
protejată vor respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM Satu Mare. 

➢ 2511 Gobio kessleri (petroc) 

Porcușorul de nisip este un ciprinid de talie mică (până la 10 cm), cu corp fusiform, ușor 
comprimat lateral. Capul este relativ mare în raport cu talia, gura mică și subterminală 
(inferioară) este prevăzută cu o pereche de mustăți lungi (prelungiri tegumentare). 
Pedunculul caudal alungit se continuă posterior cu înotătoarea caudală homocercă furcată. 
Exoscheletul este format din solzi cicloizi care sunt prevăzuți pe partea dorsală cu 
striuri/creste epiteliale. Coloritul variază în funcție de condițiile mediului de viață, respectiv 
stare fiziologică, dar preponderant expune un colorit cenușiu-verzui sau cenușiu-gălbui pe 
partea dorsală, iar pe flancuri prezintă un șir de pete mari (7-9, rar 6, 10 sau 11) de formă 
dreptunghiulară, cenușiu închis, dispuse longitudinal, iar partea ventrală este albă. 
Perioada de reproducere are loc în lunile mai-iunie, iar dimorfismul sexual în cazul 
porcușorului de nisip este șters. 

Porcușorul de nisip este o specie gregară care trăiește în medie până la vârsta de 5 ani. 
Hrana este procurată de pe fundul/ faciesul mediului abiotic (specie bentofagă) și 
reprezentată de diatomee, respectiv nevertebrate pasmofile. 

Cerințe de habitat. Preferă apele curgătoare (specie reofilă) cu fund nisipos din partea 
inferioară a zonei scobarului și ajunge până în zona crapului, zonă în care este întâlnit mai 
frecvent; trăiesc în cârduri. 

Distribuția. După BĂNARESCU (1964), porcușorul de nisip este răspândit cu precădere în 
ecosistemele acvatice reofile: Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Someș, Beretău, Crișul 
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Repede, Mureș, Arieș, Târnava Mare, Sebeș, Beriu, Strei, Cerna, Olt, Sâmbăta, Cibin, 
Hârtibaciu, Olănești, Olteț, Vedea, Șiret, Suceava, Șomuz, Moldova și Trotuș. 

Populația națională 

În regiunea biogeografică continentală se estimează o populație de 100.000 - 500.000 
indivizi. 

Statut de conservare a speciei la nivelul UE: LC - Cu probabilitate mică de dispariție 

Impact. Implementarea planului are un impact nesemnificativ asupra speciei și nu duce 
la întreruperea conectivității longitudinale și laterale ale râului Someș. 

Prin cerințele de habitat este puțin probabil să fie prezent în cursul inferior al Someșului. 
Specia trăiește în cursul mijlociu al râurilor de deal și șes din Europa. Preferă apele puțin 
adânci, limpezi și bine oxigenate din cursul mijlociu al râurilor cu fund nisipos sau cele cu 
prundiș și nisip, prundiș cu argilă sau pietros. În cursul superior al râurilor este mai rar și 
se întâlnesc aproape numai peștii adulți. Niciodată nu intra în regiunile mocirloase ale 
râului. Considerăm că amplasamentul nu oferă condiții propice acestei specii, prin urmare 
impactul generat de eventuale planuri proiecte de pe raza UAT Păulești este absent. 

Propunem ca în cadrul dezvoltării acestor planuri/proiecte care au legătura cu aria protejată 
vor respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM Satu Mare. 

➢ 1134 Rhodeus sericeus amarus (boarcă) 

Descrierea speciei. Specie de talie mică (4-7 cm, rar 11 cm), corp înalt și comprimat 
lateral. Capul este comprimat lateral, iar ochii mari sunt dispuși înjumătățea anterioară a 
capului. Exoscheletul este constituit din solzi cicloizi mari. Pedunculul caudal este scurt și 
comprimat lateral. înotătoarea anală cu marginea ușor concavă se inseră sub mijlocul 
înotătoarei dorsale. Linia laterală este prezentă numai în jumătatea anterioară a corpului. 
Partea dorsală a corpului este de culoare cenușie-gălbuie sau cu nuanțe verzui, iar flancurile 
sunt albe. înotătoarele dorsală și anală sunt cenușii, iar celelalte înotătoare sunt roșcate. 
Jumătatea posterioară a corpului prezintă o bandă verzuie dispusă longitudinal. în perioada 
de reproducere, masculul „îmbracă haina nupțială”, aspect care este vizibil, deoarece 
operculul, respectiv jumătatea anterioară a corpului ce este dispusă deasupra planului 
lateral prezintă un colorit violet sau albăstrui, iar jumătatea anterioară a părții ventrale 
capătă nuanțe de portocaliu sau roz. Tot în perioada de reproducere, banda care este 
expusă pe jumătatea posterioară a corpului devine verde ca smaraldul, iar înotătoarea 
anală capătă nuanțe de roșu. 

Perioada de reproducere are loc în lunile aprilie-august perioadă în care dimorfismul sexual 
este pronunțat. La masculi, dimorfismul sexual persistă tot timpul, deoarece sunt mai mari, 
au corpul mai înalt și colorat mai intens (aspect metalic). Tot la masculi, în perioada de 
reproducere, este vizibilă la nivelul buzei superioare, respectiv deasupra ochilor, o masă de 
butoni albi. Femelele, care sunt de două ori mai numeroase decât masculii, se diferențiază 
de aceștia prin faptul că papila genitală este alungită sub forma unui ovopozitor (5-8 mm) 
care se alungește în perioada de reproducere și capătă o culoare portocalie. Reproducerea 
este dependentă de prezenta scoicilor de baltă (genul Anodonta) sau de râu (genul Unio). 
deoarece ponta este depusă prin intermediul ovopozitorului în cavitatea branhială a 
scoicilor unde are loc și fecundarea, respectiv dezvoltarea alevinilor. Maturitatea sexuală 
se instalează la vârsta de un an. Hrana este reprezentată de fitoplancton, resturi de plante 
acvatice, respectiv detritus vegetal. 

Cerințe de habitat. Preferă apele stătătoare sau lin curgătoare, dar este întâlnită frecvent 
și în plin curent, ajungând chiar până în zona păstrăvului (zona montană). 

Distribuția. Boarța este întâlnită frecvent în majoritatea ecosistemelor acvatice dulcicole. 
După BĂNARESCU (1964), boarța este întâlnită în următoarele ecosisteme acvatice reofile: 
Dunăre, 
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Tisa, Iza, Sighet, Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Crasna, Beretău, Crișul Repede, Crișul 
Negru, Crișul Alb, Risculița, Canalul colector al Crișurilor, Toplița, Târnava Mare, Arieș, Strei, 
Bega, Timiș, Șurgan, Pogănici, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Dâmbovița, Sabra, 
Ialomița etc. 

Populația națională 

În regiunea biogeografică continentală se estimează o populație de cca 100.000- 1.000.000 
indivizi. 

Statut de conservare a speciei la nivelul UE: LC - Cu probabilitate mică de dispariție 

Impact. Conform Formularului standard Natura 2000 a sitului ROSCI043 Someșul Inferior 
populația acestei specii în sit este forte mică, reprezentând 0-2% din populația națională, 
cu o stare de conservare bună (B), iar la nivel național este o populație neizolată cu o arie 
de răspândire extinsă (C). 

Implementarea planului are un impact nesemnificativ asupra speciei și nu duce la 
întreruperea conectivității longitudinale și laterale ale râului Someș.  

Eventuale planuri/proiecte desfășurate pe raza UAT Păulești care constă în lucrări/ 
exploatări în albia râului sau care au legătură cu situl ROSCI043 Someșul Inferior pot avea 
impact asupra speciei. 

Evitarea impactului ar consta în sistarea exploatărilor din albia râului în lunile aprilie-august 
corespunzând cu perioada de reproducere a speciei. De asemenea pentru diminuarea 
impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura cu aria protejată vor 
respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM Satu Mare. 

➢ 1159 Zingel zingel (fusar, petroc) 

Descrierea speciei. Pietrarul este un percid de talie mică spre mijlocie, cu un corp 
fusiform alungit și gros, a cărui lungime medie este de cca. 15 cm, dar s-au înregistrat și 
capturi de pietrari cu o lungime standard de 48 cm. Corpul este acoperit în întregime cu 
solzi mici (mai mici decât la fusar), ctenoizi. Lipsesc solzii de pe obraji. Pedunculul caudal, 
ușor comprimat lateral în partea posterioară, nu este foarte alungit, moderat de gros. 
Capul, relativ mare, ușor comprimat dorso-ventral, botul potrivit de lung, rotunjit în partea 
anterioară. Gura inferioară este mare și semilunară. Prezintă două înotătoare dorsale ușor 
îndepărtate, cu bazele relativ lungi. Prima dorsală este constituită numai din radii simple, 
spinoase, iar cea de-a doua prezintă doar două radii simple, urmate exclusiv de radii 
ramificate, moi. Culoarea pe partea dorsală a corpului este brună-cenușie, cu benzi sau 
pete întunecate, șterse și slab demarcate. Abdomenul este de culoare albă-gălbuie. 

Maturitatea sexuală se instalează la vârsta de 2-3 ani. Reproducerea se realizează 
primăvara, în lunile martie-aprilie. când femelele depun ponta cu mai mulți masculi. Ponta 
este depusă pe substratul pietros, icrele aderând puternic de substrat. Pietrarul este 
bentonofag, hrănindu-se în special noaptea cu diverse nevertebrate acvatice și pești 
mărunți. 

Cerințe de habitat. Pietrarul este o specie dulcicolă, reofilă, populând cursul principal al 
unor râuri mari, unde găsește substrat tare, nisipos sau pietros. Preferă zonele cu apă 
adâncă, limpede și curent puternic. Pietrarul este bentonic, fiind găsit de obicei printre 
pietre. 

Distribuția. Pietrarul se întâlnește în Dunăre (de la intrarea în țară și până la vărsare), 
cele trei Crișuri, Someș, Someșul Mare, Mureș, Bega, Timiș, Jiu, Olt, Șiret, Prut. 

Populația națională 

în regiunea biogeografică continentală se estimează o populație de cca 1.000- 10.000 
indivizi. 

Statut de conservare a speciei la nivelul UE : LC - Cu probabilitate mică de dispariție 
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Impact. Conform Formularului standard Natura 2000 a sitului ROSCI043 Someșul Inferior 
populația acestei specii în sit este forte mică, reprezentând 0-2% din populația națională, 
cu o stare de conservare bună (B) iar la nivel național este o populație neizolată cu o arie 
de răspândire extinsă (C).  

Implementarea planului are un impact nesemnificativ asupra speciei și nu duce la 
întreruperea conectivității longitudinale și laterale ale râului Someș. 

În Formularul standard Natura 2000 nu sunt menționate amenințări, presiuni sau activități 
cu efect mare, mediu sau mic asupra sitului. 

Eventuale planuri/proiecte desfășurate pe raza UAT Păulești care constă în lucrări/ 
exploatări în albia râului sau care au legătură cu situl ROSCI043 Someșul Inferior pot avea 
impact asupra speciei. 

Evitarea impactului ar consta în sistarea exploatărilor din albia râului în lunile martie-aprilie 
corespunzând cu perioada de reproducere a speciei. De asemenea pentru diminuarea 
impactului asupra speciei toate planurile/proiectele care au legătura cu aria protejată vor 
respecta cel puțin măsurile minime de conservare propuse de APM Satu Mare. 

2.3. STATUTUL DE CONSERVARE A SPECIILOR ȘI HABITATELOR DE 
INTERES COMUNITAR 

A fost prezentat în cadrul secțiunii 2.2. 

2.4. DATE PRIVIND STRUCTURA ȘI DINAMICA POPULAȚIILOR DE 
SPECII AFECTATE (EVOLUȚIA NUMERICA A POPULAȚIEI ÎN CADRUL 
ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR, 
PROCENTUL ESTIMATIV AL POPULAȚIEI UNEI SPECII AFECTATE DE 
IMPLEMENTAREA PUG, SUPRAFAȚA HABITATULUI ESTE SUFICIENT 
DE MARE PENTRU A ASIGURA MENȚINEREA SPECIEI PE TERMEN 
LUNG) 

A fost prezentat în cadrul secțiunii 2.2. 

2.5. RELAȚIILE STRUCTURALE ȘI FUNCȚIONALE CARE CREEAZĂ ȘI 
MENȚIN INTEGRITATEA ARIEI NATURALE PROTEJATE DE INTERES 
COMUNITAR 

Nu exista specii de interes comunitar  menționate în formularul standard al arie protejate 
Natura2000 ROSCI0436 - Someșul Inferior în perimetrul destinat PUG PĂULEȘTI. 

2.6. OBIECTIVELE DE CONSERVARE A ARIEI NATURALE PROTEJATE 
DE INTERES COMUNITAR 

Pentru situl Natura2000 ROSCI0436 Someșul Inferior nu există până în prezent un 
plan de management cu obiective de conservare definite precis. 

Obiectivele de conservare a ariei naturale protejate de interes comunitar au în vedere: 

- păstrarea și menținerea condițiilor de habitat necesare pentru protecția unor specii 
semnificative, grupuri de specii, comunități biotice sau trăsături fizice ale mediului acolo 
unde acestea necesită o manipulare specifică din partea omului pentru un management 
optim;  

- facilitarea cercetării științifice și monitorizării ca activități primare asociate cu 
managementul durabil al resurselor naturale;  



P. U. G. al comunei PĂULEȘTI, jud. SATU MARE                           STUDIUL DE EVALUARE ADECVATĂ 

 

66 

- eliminarea, apoi prevenirea exploatării și ocupării împotriva scopului pentru care a 
fost desemnată.  

2.7. DESCRIEREA STĂRII ACTUALE DE CONSERVARE A ARIEI 
NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITARE INCLUSIV 
EVOLUȚII/SCHIMBĂRI CARE SE POT PRODUCE ÎN VIITOR 

Conform formularului standard, habitatele și speciile pentru care siturile au fost desemnate 
se află într-o stare de conservare bună. Totuși, nu există studii recente la nivel de sit care 
să reevalueze starea de conservare a habitatelor. 
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CAPITOLUL 3. IDENTIFICAREA ȘI EVALUAREA IMPACTULUI 

Conform îndrumarului „Managing Natura 2000 sites: The provisions of Article 6 of the 
„Habitats‟ Directive 92/43/EEC”:  

Degradarea habitatelor: este o degradare fizică ce afectează un habitat. Conform art. 
1 pct. e). al Directivei 92/43/CEE - Directiva Habitate, statele membre trebuie să ia în 
considerare impactul proiectelor asupra factorilor de mediu mediului (apă, aer sol) și 
implicit asupra habitatelor. Dacă aceste impacturi au ca rezultat modificarea statutului de 
conservare al speciilor/habitatelor într-unul mai puțin favorabil față de situația anterioară 
impactului, atunci se poate considera că a avut loc o deteriorare a habitatului.   

Disturbare: disturbarea nu afectează parametrii fizici ai unui sit, aceasta afectează în mod 
direct speciile și de cele mai multe ori este limitată în timp (zgomot, surse de lumină, etc.). 
Intensitatea, durata și frecvența elementului disturbator sunt parametrii ce trebuie luați în 
calcul.   

Având în vedere că planul presupune menținerea unei suprafețe din intravilanul existent 
care se suprapune cu limitele sitului și ținând cont de definițiile referitoare la degradare, 
respectiv disturbare, enunțate anterior, posibilele impacturi pe care planul îl are asupra 
integrității siturilor sunt următoarele:   

• degradarea habitatelor speciilor de interes conservativ;   

• disturbarea speciilor de interes conservativ. 

Extinderea intravilanului comunei PĂULEȘTI, prevăzută prin Planul Urbanistic 
General nu se suprapune cu limitele ROSCI0436 Someșul Inferior. 

Având în vedere distanțele dintre suprafețele propuse pentru extinderea intravilanului 
comunei PĂULEȘTI, , considerăm că implementarea Planului Urbanistic General nu produce 
degradarea habitatelor și/sau disturbarea speciilor comunitare identificate în cadrul sitului. 

Considerăm necesară analiza impactului pe care Planul Urbanistic General, îl are asupra 
integrității sitului ROSCI0436 Someșul Inferior, deoarece: 

✓ trupurile de intravilan ale localităților: Păulești (477.10m), Ambud (235.10 
m), Petin (235.10 m) sunt la distante mai mici de 500 m față de limita sitului 
ROSCI0436 Someșul Inferior. 

✓ O parte din teritoriul administrativ al comunei (cca. 440.380 m2 - 0,2 % din 
suprafața sitului Natura2000) se suprapune pe suprafața sitului ROSCI0436. 

Integritatea ariilor naturale protejate este legată atât în mod specific de obiectivele de 
conservare ale ariei cât și în general de totalitatea aspectelor ariilor naturale protejate.  

Integritatea ariilor naturale protejate este asigurată atunci când este menținută coerența 
structurii ecologice și a funcțiilor acestora, pe întreaga suprafață, sau a habitatelor, 
complexului de habitate și/sau a populațiilor de specii pentru care ariile naturale protejate 
au fost constituite.  

O arie naturală protejată poate fi definită ca având un nivel ridicat de integritate atunci 
când respectarea obiectivelor de conservare este realizată și capacitatea de autoregenerare 
în contextul unor condiții dinamice este menținută, fiind necesare doar un minimum de 
intervenții din exterior care vizează managementul conservării.  

Structura și funcțiile ariilor naturale protejate și obiectivele acestora de conservare sunt 
cele de care trebuie să se țină cont când se evaluează efectele semnificative ale unui plan, 
program, proiect.  

În cazul siturilor Natura 2000 setul de măsuri minime de conservare fac trimitere directă la 
speciile și/sau habitatele pentru care respectivul sit a fost declarat.  
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Având în vedere obiectivele planului în cazul sitului ROSCI 0436 Someșul Inferior și ținând 
cont de definițiile referitoare la degradare, respectiv disturbare, enunțate anterior, posibilul 
impact pe care planul îl are asupra integrității sitului este de degradare, disturbare a 
speciilor/habitatului menționate în formularul standard. 

3.1. REDUCEREA SUPRAFEȚELOR HABITATELOR ȘI/SAU NUMĂRUL 
EXEMPLARELOR SPECIILOR DE INTERES COMUNITAR  

Pe amplasamentul studiat nu au fost identificate specii de animale sau plante unice sau 
habitate caracteristice acestora. Habitatele identificate nu sunt de interes comunitar. Din 
habitatele secundare, cele cu suprafața afectata cea mai mare sunt cele reprezentate de 
habitate cu valoare conservativa redusa. Planul nu va avea un impact semnificativ asupra 
biodiversității la scara locala sau regionala.  

Având în vedere ca în urma studiilor realizate în teren, nu au fost identificate habitate sau 
specii de plante unice, putem concluziona ca suprafața afectata de plan din cadrul rețelei 
NATURA 2000 este de 0.0 % 

Nu va exista un impact negativ asupra habitatelor folosite pentru necesitățile de hrana, 
odihna și reproducere ale speciilor protejate. Speciile pot ajunge pe aceste suprafețe doar 
accidental. 

3.2. FRAGMENTAREA HABITATELOR DE INTERES COMUNITAR 
(EXPRIMATA ÎN PROCENTE); DURATA SAU PERSISTENTA 
FRAGMENTARII 

Având în vedere că trupurile de intravilan propuse nu se suprapun ariei naturale protejate 
ROSCI0436 - Someșul Inferior și că nu au fost identificate habitate de interes comunitar 
menționate în formularul standard al sitului, în amplasamentul propus, consideram că nu 
se va realiza o fragmentarea a habitatelor de interes comunitar pentru a fi necesare alte 
masuri compensatorii. 

3.4. DURATA SAU PERSISTENȚA PERTURBĂRII SPECIILOR DE 
INTERES COMUNITAR, DISTANȚA FAȚĂ DE ARIA NATURALĂ 
PROTEJATĂ DE INTERES COMUNITAR 

Un impact direct se va resimți numai în faza de execuție a lucrărilor, însă acesta va fi 
redus prin masurile de diminuare a impactului propuse și va avea un caracter temporar 
și local. 

Schimbări în densitatea populațiilor (nr. de indivizi/suprafață). Nu este cazul. 

În perimetrul analizat, din studiile efectuate în acesta etapa, rezulta faptul ca nu s-au 
identificat habitate unice, cheie, pentru menținerea unor specii valoroase din punct de 
vedere ecologic, economic, științific etc. 

3.6. SCARA DE TIMP PENTRU ÎNLOCUIREA 
SPECIILOR/HABITATELOR AFECTATE DE IMPLEMENTAREA PUG 

Nu este cazul. 
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3.7. INDICATORII CHIMICI-CHEIE CARE POT DETERMINA 
MODIFICĂRI LEGATE DE RESURSELE DE APA SAU DE ALTE RESURSE 
NATURALE 

În condițiile respectării Planului Urbanistic General propus, nu vor exista influențe negative 
asupra freaticului din zona, asupra apelor de suprafața sau asupra altor resurse naturale. 

Ca și priorități semnalate în cadrul PUG PĂULEȘTI, jud. Satu Mare se disting:  

1. Zone de dezvoltare. Extinderea intravilanului 

2. Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii edilitare 

3. Creșterea confortului locuirii  

4. Dezvoltarea activităților economice 

5. Îmbunătățirea gestiunii patrimoniului natural și protecția mediului 

6. Asigurarea accesului la învățământul de calitate 

Prin realizarea acestor obiective s-ar reduce semnificativ impactul antropic semnificativ 

semnalat la nivelul comunei Păulești și al localităților aparținătoare. 
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CAPITOLUL 4. TIPURI DE IMPACT 

Impactul asupra mediului nu trebuie analizat doar din prisma impactului creat asupra 
habitatelor și speciilor de interes comunitar. De asemenea avem în vedere faptul că 
dezvoltarea este o caracteristică de bază a specie umane și aceasta dezvoltare trebuie 
centralizată spre o dezvoltare durabilă. Obiectivele PUG Păulești susțin și vin în sprijinul 
conceptului de dezvoltare durabilă. 

4.1. DIRECT ȘI INDIRECT 

ROSCI0436 Someșul Inferior se află poziționat la o distanță minimă față de 
trupurile de intravilan propuse astfel: 

Tabel 4.1. - Distanțe minime dintre trupurile de intravilan PUG Păulești și aria protejată ROSCI0436 Someșul 

Inferior 

Nr. 

crt. 

Localitate 

(sat) 

Distanța minimă intravilan propus prin 
plan față de aria naturală protejată 

ROSCI0436 Someșul Inferior 

(m) 

Poziție 

ROSCI0436 Someșul 
Inferior 

1 Păulești 477.10 Nord Est 

2 Ambud 235.10 Nord 

3 Petin 235.10 Nord 

4 Amați 3.352.84 Nord Est 

5 Rușeni 6.607.88 Nord Est 

6 Hrip 5.204.88 Nord Est 

Având în vedere că în urma studiilor realizate în teren, nu au fost identificate habitate sau 
specii de plante unice, putem concluziona că suprafața afectată de plan din cadrul rețelei 
NATURA 2000 este de 0.0 %. 

Implementarea PUG prin extinderea intravilanului și reabilitarea și extinderea rețelelor de 
alimentare cu apă și canalizare, refacerea rețelei de drumuri, dezvoltarea resurselor umane 
și îmbunătățirea serviciilor sociale, dezvoltarea zonelor rurale aparținătoare comunei prin 
echipare edilitară, modernizare drumuri, potențial pentru turismul rural - zonele rurale oferă 
o veritabilă ospitalitate bazată pe mediul nepoluat, dezvoltarea sectorului serviciilor va oferi 
oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă și mărirea potențialului agroturistic, nu 
afectează habitate specifice sau specii de plante și animale pentru care au fost desemnate 
ROSCI 0436 Someșul Inferior, în condițiile respectării măsurilor de diminuare. Nu va exista 
un impact negativ asupra habitatelor de interes comunitar a speciilor protejate de flora și 
fauna. 

Nu va exista un impact negativ asupra habitatelor folosite pentru necesitățile de hrana, 
odihna și reproducere ale speciilor protejate. Animalele pot ajunge pe aceste suprafețe 
doar accidental. 

Procentul de suprafața afectat este nul, astfel că considerăm că nu se va realiza o 
fragmentarea a habitatelor de interes comunitar pentru a fi necesare alte măsuri 
compensatorii. 

4.2. PE TERMEN SCURT SAU LUNG 

Pe termen scurt nu s-a identificat nicio formă de impact asupra habitatelor și speciilor 
pentru care a fost declarat situl Natura2000. 

Pe termen lung impactul potențial va fi nesemnificativ. 
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4.3. DIN FAZA DE CONSTRUCȚIE, DE OPERARE ȘI DE DEZAFECTARE 

Impactul din perioada de implementare a PUG va fii nesemnificativ. 

4.4. REZIDUAL 

Având în vedere că nu a fost identificat impact semnificativ asupra habitatelor și speciilor 
pentru care au fost declarate aria protejată de interes comunitar nu exista diferențe intre 
situațiile cu /sau fără măsuri de reducere a impactului. 

Implementarea planului de monitorizare este necesara doar pentru a evidenția situația 
reala din teritoriul Administrativ Păulești. 

4.5. CUMULATIV 

Nu este cazul apariției unui impact cumulativ cu alte planuri/programe existente și/sau 
avizate în zona, deoarece PUG-ul Păulești are rolul de a actualiza și integra toate 
celelalte planuri urbanistice zonale avizate pana în prezent și proiecte de dezvoltare a 
zonei, precum și face propuneri pentru dezvoltări viitoare.  

Identificarea unui eventual impact cumulativ cu alte planuri/programe s-ar putea face în 
cadrul unei analize pentru un plan de amenajare a teritoriului de nivel ierarhic superior 
(de exemplu analiza de EA a PATJ Satu Mare).  

În cadrul studiului de evaluare adecvată s-a procedat la identificarea și evaluarea tuturor 
tipurilor de impact negativ al PUG Păulești susceptibil să afecteze în mod semnificativ aria 
naturală protejată de interes comunitar. Deoarece prin Planul de Urbanism General al 
comunei Păulești nu se propune extinderea suprafeței intravilanului peste limitele ROSCI043 
Someșul Inferior apreciem că planul nu generează impact cumulativ negativ asupra ariei 
protejate. 
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CAPITOLUL 5. MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI 

Având în vedere că  Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare a întocmit un „Set minim 
de măsuri de conservare pentru habitatele și speciile de interes comunitar din situl Natura 
2000 - ROSCI 0436 Someșul Inferior”, măsurile propuse pentru diminuarea impactului 
asupra mediului pentru proiectele aferente planului urbanistic general Păulești, care are 
legătură cu ROSCI 0436 Someșul Inferior sunt cel puțin următoarele: 

Caracterizarea sitului Măsuri de conservare 

I. Tipuri de habitate prezente în sit 

91FO Păduri mixte cu 

Quercus robur, Ulmus laevis, 

Fraxinus excelsior sau 

Fraxinus angustifolia, 

riverane marilor fluvii 

(Ulmenion minoris); 

• promovarea regenerări naturale a pădurii;  

• interzicerea plantării/împăduririi cu alte specii decât cele 

specifice habitatului; 

• menținerea în pădure a arborilor parțial uscați, bătrâni sau 

rupți care prezintă cavități și scorburi; 

• menținerea în ecosistem a crengilor moarte căzute pe sol; 

• protejarea stratului ierbos prin interzicerea pășunatului în 

pădure; 

• eliminarea utilizării insecticidelor în pădure; 

• interzicerea tăierilor rase în cazul exploatărilor; 

• limitarea construirii de noi drumuri forestiere; 

• interzicerea arderii vegetației; 

• reglementarea activităților de colectare de plante 

medicinale, ciuperci, fructe de pădure sau alte activități similare. 

II. Specii prevăzute de articolul 4 din Directiva 2009/147/CE, specii enumerate în 

anexa II la Directiva 92/43/CEE 

II.1 Specii de mamifere enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1337 Castor fiber (castorul)  

1355 Lutra lutra (vidra) 

• Interzicerea intervențiilor neautorizate asupra cursurilor 

de apă și a pădurilor riverane interzicerea exploatării neautorizate 

a depunerilor de nisip și pietriș din albia râurilor; interzicerea 

utilizării substanțelor chimice (inclusiv îngrășăminte, pesticide 

etc) în vecinătatea cursurilor de apă (50 metri);  

• interzicerea traversării cursurilor de apă și oprirea în 

vecinătatea acestora a autovehiculelor care prezintă scurgeri de 

carburanți/uleiuri; interzicerea tăierii vegetației lemnoase. 

II.2 Specii de amfibieni enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1188 Bombina bombina 

(buhai cu burta roșie)  

1193 Bombina variegata 

(buhai cu burta galbenă) 

1166 Titurus cristatus (triton 

cu creastă) 

• reducerea impactului antropic în proximitatea bălților și a 

brațelor moarte;  

• evitarea activităților care distrug sau degradează habitatul 

speciilor;  

• interzicerea distrugerii, arderii și tăierii vegetației ierboase 

și lemnoase precum și interzicerea folosirii tratamentelor chimice 
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Caracterizarea sitului Măsuri de conservare 

în interiorul și în vecinătatea (100 m) habitatelor frecventate de 

aceste specii;  

• menținerea nivelului natural de apă în bălți și brațe 

moarte prin interzicerea drenajelor prin canale de desecare și 

interzicerea îndiguirilor care pot duce la creșterea nivelului 

apelor;  

• monitorizarea speciilor de plante higro- și hidrofile cu 

caracter invaziv; 

• interzicerea exploatării neautorizate a depunerilor de nisip 

și pietriș din albia râurilor; 

• interzicerea utilizării substanțelor chimice (inclusiv 

îngrășăminte, pesticide etc) în vecinătatea habitatelor 

frecventate de aceste specii (100 metri);  

• controlarea factorilor perturbatori reprezentați de 

poluarea menajeră, rumeguș, depozite ilegale de deșeuri, 

fenomene de eroziune, pescuitul ilegal etc. 

II.3 Specii de pești enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE 

1130 Aspius aspius (avat) 

1149 Cobitis taenia 

(zvârlugă) 

1124 Gobio albipinnatus 

(porcușor de nisip) 

2511 Gobio kessleri (petroc) 

1134 Rhodeus sericeus 

amarus (boarcă) 

1159 Zingel zingel (fusar 

mare, pietrar) 

• menținerea nivelului natural de apă prin interzicerea 

drenajelor și a îndiguirilor care pot duce la scăderea/creșterea 

nivelului apei din bălți și brațe moarte;  

• interzicerea/limitarea intervențiilor neautorizate asupra 

cursurilor de apă prin construcții care pot reprezenta bariere 

pentru deplasarea peștilor;  

• interzicerea folosirii substanțelor chimice (îngrășăminte, 

pesticide etc.) în interiorul ecosistemelor acvatice și în 

vecinătatea acestora (50 m);  

• interzicerea/limitarea exploatării neautorizate a 

depunerilor de nisip și pietriș din albia râurilor;  

• eliminarea/limitarea activităților de braconaj;  

• reglementarea și controlul activităților de pescuit;  

• interzicerea traversării cursurilor de apă și oprirea în 

vecinătatea acestora a autovehiculelor care prezintă scurgeri de 

carburanți și/sau de lubrefianți;  

• monitorizarea activităților turistice;  

• controlarea factorilor perturbatori reprezentați de 

poluarea menajeră, rumeguș, depozite ilegale de deșeuri, 

fenomene de eroziune etc. 

Măsuri având caracter general: 

➢ Se impune respectarea prevederilor OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor natural 
protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobata prin 
Legea 49/20011, precum și prevederile OUG 195/2005 cu modificările ulterioare, 
aprobata prin Legea 154/2006 – Cap. VIII – Conservarea biodiversității și arii naturale; 
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➢ Orice plan sau proiect care are legătura directa ori nu este necesar pentru 
managementul ariilor naturale de interes comunitar, dar care ar putea afecta în mod 
semnificativ aria, singur sau în combinație cu alte planuri ori proiecte, va fi supus unei 
evaluări adecvate a efectelor potențiale asupra ariilor naturale de interes comunitar din 
teritoriul PUG, având în vedere obiectivele de conservare ale acestora; 

➢ Titularii de planuri, proiecte și/sau activități care pot afecta semnificativ ROSCI vor 
solicita și vor respecta avizul administratorului/custodelui ariei protejate și a APM Satu 
Mare; 

➢ După elaborare și avizare, este obligatorie respectarea planului de management și a 
regulamentului pentru administratorul ariilor naturale protejate, precum și pentru 
persoanele fizice și juridice care dețin sau administrează terenuri și alte bunuri și/sau 
care desfășoară activități în perimetrul și în vecinătatea ariilor naturale protejate; 

➢ Plantarea oricărei specii de arbori în interiorul ROSCI se va face numai cu acordul 
administratorului/custodelui; 

➢ Se vor respecta, în acord cu prevederile legale în vigoare, condițiile impuse de 
administratorii ariilor în calitate de administrator al siturilor NATURA2000; 

➢ Se vor păstra amplasamentele și măsurile propuse prin PUG; 

➢ Se vor interzice cu desăvârșire depozitari neconforme de deșeuri și se impune 
colectarea selectivă a acestora; 

➢ Se vor realiza infrastructurile care vizează alimentarea cu apă, canalizarea integrala a 
localităților și epurarea apelor uzate; 

➢ Se vor aplica lucrări de ecologizare a zonelor afectate de masuri de implementare 
proiecte conform PUG; 

➢ Se va evita afectarea de către infrastructura temporara și permanenta a habitatelor din 
ROSCI0436 Someșul Inferior – se vor prefera lucrări de rețele subterane; 

➢ Se vor monitoriza la începutul și sfârșitul fiecărei perioade de vegetație stadiul de 
refacere a habitatelor afectate de proiectele și masurile propuse prin PUG, cu obligația 
beneficiarului de a interveni cu lucrările necesare de corectare; 

➢ Construcțiile realizate în extravilan vor avea POT minim. 

Măsuri având caracter specific pentru protecția speciilor și habitatelor pentru 
care a fost desemnat situl: 

➢ Pentru speciile de plante și animale sălbatice terestre, acvatice și subterane, cu excepția 
speciilor de păsări, inclusiv cele prevăzute în anexele nr. 4 A (specii de interes 
comunitar) și 4 B (specii de interes național) din O.U.G. nr. 57/2007, și care trăiesc atât 
în ariile naturale protejate, cât și în afară lor, sunt interzise: orice formă de recoltare, 
capturare, ucidere, distrugere sau vătămare a exemplarelor aflate în mediul lor natural, 
în oricare dintre stadiile ciclului lor biologic;  

➢ se interzice perturbarea intenționată în cursul perioadei de reproducere, de creștere, de 
hibernare și de migrație;  

➢ se interzice deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau 
ouălor din natură;  

➢ se interzice deteriorarea și/sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihnă;  

➢ se interzice uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată;  

➢ se interzice deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și 
capturarea; 
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➢ se interzice comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării 
acestora în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, 
ușor de identificat; 

➢ se interzice depozitare necontrolată a deșeurilor menajere și din activitățile specifice.   

Pentru toate speciile de păsări sunt interzise: 

➢ uciderea sau capturarea intenționată, indiferent de metoda utilizată; 

➢ deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor și/sau ouălor din 
natura; 

➢ culegerea ouălor din natura și păstrarea acestora, chiar daca sunt goale; 

➢ perturbarea intenționată, în special în cursul perioadei de reproducere, de creștere și 
de migrație; 

➢ deținerea exemplarelor din speciile pentru care sunt interzise vânarea și capturarea; 

➢ comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării acestora în stare 
vie ori moarta sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de 
identificat; 

➢ se interzice deranjarea pasărilor prin deplasări cu mijloace generatoare de zgomote. 

Calendarul implementării măsurilor de reducere propuse 

Masurile propuse pentru diminuare vor fi implementate pe parcursul implementării PUG 10 
ani. 

Responsabilul pentru implementarea măsurilor de diminuare a impactului și monitorizare 
este Primăria comunei Păulești. 
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CAPITOLUL 6. CONCLUZII 

Reglementările funcționale ale terenurilor și extinderea rețelei de infrastructură în cadrul 
PUG Păulești: 

✓ nu modifică suprafața zonelor împădurite de pe teritoriul administrativ al comunei 
Păulești;  

✓ nu distruge populații de plante sau animale de interes conservativ;   

✓ nu alterează semnificativ habitatele utilizate de speciile de păsări, mamifere, 
amfibieni, reptile și nevertebrate;   

✓ nu influențează realizarea obiectivelor pentru conservarea ariilor naturale protejate 
de interes comunitar;   

✓ nu influențează negativ factorii care determină menținerea stării favorabile de 
conservare a ariilor naturale protejate de interes comunitar;   

✓ nu produce modificări ale dinamicii relațiilor dintre sol și apă sau floră și faună, care 
definesc structura și/sau funcția ariilor naturale protejate de interes comunitar;  

Au fost avute în vedere următoarele considerente:  

- Planul urbanistic general împreună cu RLU aferent devine după aprobare ”act de 
autoritate al administrației publice locale” pe baza căruia se eliberează certificate de 
urbanism și autorizații de construire pe teritoriul localității, pentru viitoarele proiecte, PUZ-
uri și PUD-uri; 

- PUG Păulești reglementează funcțional și propune extinderea suprafeței 
intravilanului pe terenuri cu folosință principal agricolă: pășuni, arabil etc. Nu va fi afectat 
situl de importanță comunitară ROSCI0436 Someșul Inferior; 

- PUG Păulești reglementează funcțional și propune extinderea suprafeței 
intravilanului pe terenuri cu folosință principal agricola: pășuni, fânețe etc. Nu va fi afectat 
habitatul de pădure, în principal datorită interdicției de introducere în intravilan a 
suprafețelor din fond forestier (cf. Codului Silvic); 

- Conform evaluării de mediu a PUG Păulești, realizată în cadrul Raportului de Mediu, 
implementarea măsurilor propuse în cadrul PUG nu va duce la creșterea semnificativă a 
nivelului zgomotului de fond din zonă sau la creșteri semnificative a emisiilor de gaze de 
eșapament și de ardere. Excepție fac perioadele de implementare a proiectelor, când se 
pot manifesta efecte negative temporare, indirecte și reversibile;   

- Implementarea măsurilor propuse în PUG, ca reabilitarea/extinderea infrastructurii 
rutiere, de apa și canalizare, nu face decât sa ducă la remedierea unor situații de poluare 
a apei de suprafața și solului, în zonele de impact, și implicit la îmbunătățirea condițiilor de 
mediu;  

- Pe amplasamentul planului nu au fost identificate specii de plante de interes 
comunitar listate în anexa a doua a Directivei „Habitate”; 

- Impactele identificate nu au ca rezultat modificarea statutului de conservare al 
speciilor de interes conservativ și al habitatelor acestora; 

- În urma evaluării impactelor planului asupra capitalului natural se constată că 
integritatea sitului Natura 2000 nu va fi afectată; 

- Nu sunt diminuate suprafețele împădurite și nu se realizează schimbări asupra 
vârstei, compoziției pe specii și a tipurilor de pădure; 

- Prin realizarea planului nu se produce o distrugere sau alterare a habitatelor speciilor 
de plante incluse în Cartea Roșie și nici nu se modifică compoziția de specii sau resursele 
acestora; 
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- În vederea diminuării impactelor asociate planului asupra speciilor de interes 
comunitar se impune respectarea măsurilor identificate în prezentul studiu; 

- Din analiza posibilelor impacturi pe care le poate induce planul asupra obiectivelor 
de conservare pentru care a fost desemnat situl Natura 2000 ROSCI 0436 Someșul Inferior, 
se poate trage concluzia că implementarea PUG Păulești nu va afecta în mod semnificativ 
nicio specie sau habitat pentru care a fost declarat acest sit. 

 

Descrierea modului în care s-a efectuat  evaluarea 

Prezenta evaluare de mediu s-a realizat în mai multe etape, după cum urmează: 

ETAPA 1 

În cadrul acestei prime etape, evaluatorul de mediu a luat act de conţinutul PUG în faza de  
propunere (schiţă). În cadrul rundei iniţiale de consultări cu proiectantul, după o 
documentare prealabilă, evaluatorul de mediu şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la 
următoarele aspecte: 

- Necesitatea ca PUG să integreze consideraţiile de mediu din perspectiva promovării 
dezvoltării durabile; 

- Problemele de mediu relevante pentru arealul cuprins în plan, şi modul în care acestea 
trebuie prevăzute în plan. 

ETAPA 2 

În cadrul acestei etape, evaluatorul de mediu, ca membru al Grupului de lucru, în cadrul   
consultărilor cu proiectantul şi ceilalţi membrii ai grupului, a luat act de conţinutul PUG în 
forma iniţială, exprimându-şi punctul de vedere cu privire la: 

- Modul în care PUG a integrat consideraţiile de mediu, din perspectiva dezvoltării durabile 
şi a legislaţiei de mediu; 

- Modul în care PUG a inclus în conţinutul său principalele probleme de mediu notificate 
la întâlnirea anterioară; 

- Modul în care PUG se integrează celorlalte proiecte/planuri/programe aflate în stadiu de 
proiect sau finalizate. 

ETAPA 3 

Această etapă, derulată în două rânduri distincte, s-a desfășurat on-line, și a avut ca scop 
preluarea opiniilor membrilor Grupului de lucru, cu privire la posibile aspecte considerate 
de dânșii importante ale evaluării de mediu, care să nu fie omise din Raportul de mediu și 
Studiul de evaluare adecvată. 

În prima fază, în perioada aprilie – iunie 2020, s-a derulat un schimb de informații privind 
modalitatea de desfășurare a lucrărilor Grupului de lucru, iar în cea de-a doua, încheiată la 
25.11.2020, s-au consemnat opiniile membrilor Grupului de lucru cu privire la aspectele 
importante, pe linie de mediu, care să fie avute în vedere de evaluatorul de mediu. 

Conform scrisorilor transmise de membrii Grupului de lucru în format on-line, s-a constatat 
că PUG al comunei Păulești, respectă în totalitate prevederile legislației de protecție a 
mediului, și, exceptând cursul limitrof al Râului Someș, nu există obiective sensibile din 
acest punct de vedere pe teritoriul comunei. În consecință, conținutul Raportului de mediu, 
așa cum este stabilit prin HG Nr. 1076/8.07.04 privind stabilirea procedurii de realizare a 
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, va acoperi în totalitate problematica de 
mediu pentru obiectivul evaluat. Se are în vedere că, în ceea ce privește biodiversitatea 
de-a lungul cursului râului Someș, se realizează distinct Evaluare adecvată în vederea 
identificării efectelor potențiale pe care implementarea Planului Urbanistic General al 
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comunei Păulești le poate genera asupra obiectivelor de conservare a ariei naturale 
protejate de interes comunitar din regiunea de nord a comunei Păulești.  

ETAPA 4 

Această ultimă etapă a fost alocată unor noi documentări pe linie de mediu, privind 
amplasamentele care face obiectul PUG, precum şi a zonelor învecinate. 

Etapa s-a finalizat cu redactarea Studiului de Evaluare Adecvată și a Raportului privind 
evaluarea de mediu. 

 

Dificultăţi întâmpinate în prelucrarea informaţiilor cerute 

Nu au fost identificate dificultăți în acţiunea de colectare şi prelucrare a informaţiilor 
necesare redactării documentației. 
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