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1.2 OBIECTUL LUCRĂRII 

Planul urbanistic general are atât caracter director şi strategic, cât şi caracter de 

reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza 

legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor 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.    

   

Cuprinde prevederi pe termen scurt cu privire la:  

    Stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan, în relaţie cu teritoriul administrativ al 

localităţii;  

   Stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;  

   Zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;  

   Delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, afectate de interdicţii temporare şi 

permanente de construire şi a zonelor expuse la riscuri naturale; 

   Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; 

   Stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice, a siturilor 

arheologice reperate şi a zonelor care au instituit un regim special de protecţie, prevăzut în 

legislaţia în vigoare; 

   Zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în 

vigoare; 

   Formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;  

   Precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi 

amenajate şi plantate; 

   Zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la 

măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea 

construcţiilor în aceste zone; 

   Zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri. 

 

Cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:  

    Evoluția în perspectivă a localităţii; 

    Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;  
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    Traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare 

a teritoriului naţional, zonal şi judeţean;  

    Zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la 

măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea 

construcţiilor în aceste zone; 

    Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare;  

    Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;  

    Delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare 

urbană. 

Completarea Planului Urbanistic General al comunei Păulești urmăreşte, prin 

introducerea în cadrul documentaţiei de urbanism existente a constrângerilor şi 

permisivităţilor urbanistice generate de zonele propuse pentru extindere, crearea condiţiilor de 

autorizare a noilor construcţii, crearea premiselor spaţiale pentru desfăşurarea activităţilor 

economice şi sociale în acord cu obiectivele de dezvoltare judeţene. Se vor lua în considerare 

implicaţiile dezvoltării urbanistice asupra sistemului de circulaţii şi a reţelei de infrastructură 

edilitară, fiind conturate măsurile pentru dezvoltarea armonioasă a localităţilor. 

 

1.3.SURSE DOCUMENTARE 

1.3.1 Surse documentare propriu zise: 

- Plan de Amenajare a Teritoriului Naţional;  

- 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; 

- Date puse la dispoziţie de Primăria Păulești; 

- Documentare de teren şi consultări cu autorităţile locale; 

- Recensământul Populației și al Locuințelor 2011; 

- Recensământul General Agricol, 2010. 

 Pentru suportul topografic s-au folosit ortofotoplanuri, scara 1:5000, planuri 

topografice, scara 1:5000, alte hărţi şi planuri referitoare la comuna Păulești. 
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1.3.2 Elemente legislative: 

Baza proiectării: 

Legea  350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările şi 

completările ulterioare 

Elemente legislative conexe: 

 Codul Civil. 

 Legea nr.50/1991 cu modificările şi completările ulterioare privind autorizarea executării 

construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi completări. 

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

 Legea nr. 98/1994  privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de 

igienă şi sănătate publică. 

 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 Ordonanța de urgență 195/2005, aprobată prin Legea nr.265/2006, privind protecţia 

mediului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 7/1996  privind cadastrul şi publicitatea imobiliară cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 Legea nr. 46/2008 – Codul silvic. 

 Legea nr. 107/1996 a apelor. 

 Legea nr. 33/1996 exproprierea pentru cauză de utilitate publică. 

 Legea nr. 54/1998 privind circulaţia 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 şi regimul juridic al acesteia. 

 Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - 

Secţiunea a III-a- zone protejate. 

 Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional - 

Secţiunea a IV-a: Reţeaua de localităţi 

 Legea 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – 

Secţiunea a V-a – Zone de risc natural 

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

completările şi modificările ulterioare. 

 HGR nr. 162 / 2002 privind depozitarea deşeurilor 

 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 şi conţinutul 

documentaţiilor. 

 Ordinul nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru 

aprobarea Precizărilor privind avizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea 

teritoriului, precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea construcţiilor. 

 Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a  

recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 

 Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 43/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind încadrarea în categorii a drumurilor naţionale. 

 Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 45/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind proiectarea, construirea şi 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 instalaţii şi a pomilor în 

localităţile urbane şi rurale. 

 Ordinul Ministerului Transporturilor  nr. 50/1998  pentru aprobarea Normelor tehnice 

privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale. 

 Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1312/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de avizare şi autorizare privind prevenirea şi stingerea 

incendiilor. 

 Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor 

generale de apărare împotriva incendiilor. 
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE  

2.1. EVOLUŢIE 

 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. 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 şi descoperirile arheologice înregistrate în acest areal, 

confirmă faptul că pe teritoriul comunei au existat de-a lungul timpului condiţii propice 

pentru stabilirea şi dezvoltarea comunităţilor 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 lui Zidaru Maria satul a cunoscut o dezvoltare dinamică, urmând ca 

din anul 1968 să fie reședință de comună. 

 Localitatea Ambud este atesată 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 atesată documentar din anul 1316. Satul a cunoscut o dezvoltare 

însemnată între anii 1960-1980 când Partidul Comunist Român a realizat investiții însemnate 

care astăzi sunt fără funcțiune.  

 Localitatea Amați este atesată documentar din anul 1332. O clădire importantă este 

monumentul de arhitectură biserica ortodoxă, așezată în zona centrală a satului. 

 Localitatea Rușeni este atesată 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. 
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 Localitatea Hrip este atesată 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 aşezare ale 

cărei urme constau din fragmente de vase, situarea ei topografică este 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 între 

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 Sarmizegetuza, 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 româneşti a marcat o nouă 

etapă în istoria poporului nostru. Teritoriul actual al judeţului a făcut parte din voievodatul lui 

Menumorut. Întins de la Mureș și până la Someş, acesta își avea reşedinţa la Biharea (10 km 

nord de Oradea), și avea o puternică cetate de apărare la Satu Mare (Castrum Zotmar) 

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 oraşul 

Satu Mare și cetatea existentă aici. Evoluția ascendentă a societăţii feudale, cu toate 

caracteristicile sale a marcat, pe măsura creșterii gradului de exploatare, opoziția principalei 

categorii a producătorilor de bunuri - ţărănimea. 

 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 localităţi. 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 naţionalitatilor"), pe primul 
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plan al luptei românilor, emanciparea naţională 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 Naţional Român comunal Rușeni, compus din 6 

persoane, precum și a Gărzii Naţionale Române locale (22 membri). 

 Dintre personalităţile locale il menţionăm pe Anderco Alexandru născut la Hrip 

(1859-1945), om de cultură, care a întocmit lucrări de caracter știintific, contribuind la 

dezvoltarea învăţământului românesc din această parte a țării, și participă la 1 Decembrie la 

Alba Iulia în fruntea unei delegații a localităţii Ardusat, unde și-a desfăşurat activitatea cea 

mai mare parte din viaţă. 

Fig. 1. Prima ridicare topografică – Hărțile Josefine (1763-1787) – satele Păulești, 

Ambud și Petin 
Sursă: http://mapire.eu 
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Fig. 2. Prima ridicare topografică – Hărțile Josefine (1763-1787) – satele Amați, 

Rușeni și Hrip 

Sursă: http://mapire.eu 

 

 

 

 

 

Fig. 3. A doua ridicare topografică (1806 - 1869) – satele Păulești, Ambud și Petin 

Sursă: http://mapire.eu 
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Fig. 4. A doua ridicare topografică (1806 - 1869) – satele Amați, Rușeni și Hrip 

Sursă: http://mapire.eu 

 

Fig. 5. A treia ridicare topografică (1869 - 1887) – satele Păulești, Ambud și Petin 

Sursă: http://mapire.eu 

 



 

 

13 

 

Fig. 6. A treia ridicare topografică (1869 - 1887) – satele Amați, Rușeni și Hrip 

Sursă: http://mapire.eu 

 

 

 

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 

 

2.2.1. Caracteristicile reliefului 

Teritoriul comunei Păulești se încadrează în Câmpia de Vest, în subunitatea de relief 

numită Câmpia Joasă a Someșului. 

Comuna este situată într-o zonă de câmpie, cu mici denivelări nesemnificative pe 

malul Someşului, cu care se învecinează în partea de nord. 

Câmpia Joasă a Someșului și în general câmpiile joase, au altitudini care nu depășesc 

130 m, sunt câmpii de subsidență sau câmpii de divagare, relieful este neted, pantele sunt 

reduse, terasele tipice nu apar, luncile se dezvoltă foarte mult, având aspectul unor văi 

adâncite puţin (0,5 – 3 m), cu meandre şi despletiri ale râurilor iar câmpurile prezintă o serie 

de cursuri sau albii părăsite, sunt frecvente inundaţiile şi divagările. Relieful neted înclină 

slab spre NV şi este brăzdat de fostele albii ale Someşului; râul s-a aflat sub influenţa vastei 
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arii de subsidenţă de la Bodrog (Ungaria), iar vechile cursuri au fost preluate de râuri 

recente.
1
 

2.2.2. Geologia 

Din punct de vedere genetic, Câmpia de Vest este o câmpie acumulativă, formată prin 

depunerea sedimentelor într-un bazin marin şi apoi lacustru în timpul Miocenului şi 

Pliocenului: argile, marne, nisipuri, pietrişuri. Câmpia se definitivează în timpul 

Cuaternarului iar apoi în Holocen și Actual se definitivează câmpiile joase și începe 

modelarea actuală a câmpiei. 

Depozitele care apar la zi în Câmpia de Vest sunt de vârstă cuaternară, fiind situate 

peste cele panoniene și sunt reprezentate de depozite aluvionare, în câmpiile joase. 

Geologia generală a teritoriului comunei se caracterizează prin predominarea 

pietrișurilor, nisipurilor și nisipurilor argiloase. 

Pe suprafețe mai reduse în partea de sud a unității administrativ-teritoriale se găsesc 

depozite aluvial-proluviale și depozite deluviale. Depozitele sunt acumulări de materiale pe 

care un agent de modelare subaeriană îl dislocă și îl depune la o distanță variabilă de locul-

sursă. Depozitele aluviale se referă la materiale precum mâl, nisip, pietriș, bolovăniș 

transportate și depuse de apele curgătoare în albia minoră, luncă sau la gura de vărsare. 

Depozitele proluviale se referă la materiale precum pietrișuri sau bolovănișuri, nisipuri cărate 

de torenți și depuse în sectorul terminal pe suprafețe cvasiorizontale. Depozitul deluvial 

constituie o acumulare de materiale rezultate din dezagregarea și alterarea rocilor, 

transportate sub acțiunea apei de șiroire și a gravitației și depuse pe versanții culmilor sau la 

baza pantelor. 

În partea de nord se întâlnesc aluviuni. Acestea sunt depozite de pământ, pietriș sau 

nisip, aduse de râul Someș și depozitate pe malurile acestuia. 

2.2.3. Hidrografie. Hidrologie 

Comuna Păulești este situată în bazinul inferior al Someșului, fiind brăzdată de o 

importantă rețea hidrografică a cărei evoluție a adus transformări radicale peisajului natural.  

Teritoriul comunei Păulești aparţine bazinului hidrografic al râului Someș, care 

colectează toate pâraiele de pe teritoriul comunei.  Râul Someș mărgineşte teritoriul comunal 

în partea nordică pe toată porţiunea sa. Satele Păulești, Ambud și Petin sunt amplasate pe 

                                                 
1
 http://www.unibuc.ro/prof/sandulache_m_i/Campia_Somesului.php 
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lunca Someșului pe o latură a râului. Râul își colectează apele de pe o suprafață de peste 14 

500 km
2
 din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj și Maramureș. 

Nivelul apei freatice este 5 m. 

Localitatea Păulești are în apropiere un curs de apă permanent și anume râul Someș, 

care drenează zona și care se află la nord de localitate. 

Localitatea Ambud are în apropiere cursuri de apă permanente și anume râul Șomeș la 

nord de localitate și Canalul Homorod la est de localitate. 

Localitatea Petin are în apropiere cursuri de apă permanente și anume râul Șomeș la 

nord de localitate și Canalul Homorod la vest de localitate. 

Localitatea Amați are în apropiere un curs de apă permanent și anume pârâul Valea 

Balcaia, care drenează zona și care aparține de bazinul hidrografic al râului Someș, fiind la 

est de localitate. 

Localitatea Rușeni are în apropiere un curs de apă permanent și anume râul 

Homorodul Vechi, care drenează zona și care aparține de bazinul hidrografic al râului Someș, 

fiind la nord de localitate. 

Localitatea Hrip are în apropiere un curs de apă permanent și anume Canalul 

Homorod, care drenează zona și care aparține de bazinul hidrografic al râului Someș, fiind la 

est de localitate. 

2.2.4. Condiţii climatice 

Natura, un întreg ce poate fi înţeles corect numai în urma analizei elementelor 

componente cu multă atenţie şi obiectivitate, impune investigaţii de detaliu din diferite 

domenii, ale căror rezultate se înscriu în personalizarea unor regiuni sau arii geografice de 

care depinde însăşi viaţa socială a populaţiei care o locuieşte. 

Clima, prin efectele sale multiple asupra mediului în care se desfăşoară modelarea 

reliefului şi a substratului geologic, îşi pune puternic amprenta în caracterul geografic 

regional. 

Clima temperat continentală moderată are ca specific un regim termic moderat, 

umiditate relativ mare și precipitații atmosferice bogate, cu veri călduroase, ierni friguroase şi 

precipitaţii bogate. 

2.2.4.1 Temperatura 

Valoarea medie a temperaturii este: vara +15 - +20
o
 C și iarna -5 - +5

o
 C. 
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2.2.4.2 Precipitaţiile 

Ca şi celelalte elemente ale climei, precipitaţiile sunt condiţionate de factori 

climatogenetici: intensitatea energiei radiante, circulaţia atmosferică, natura suprafeţelor 

subdiacente.  

Cantitatea de precipitații: min. 600 mm/m
2
 și maxime 750 mm/m

2
. 

2.2.4.3 Vânturile 

Ca element climatic de mare importanţă, vântul poate influenţa în mod simţitor clima 

unui ţinut prin transportul de mase de aer de origine diferită. 

Direcţia şi viteza vântului sunt legate de condiţiile locale şi de circulaţia generală a 

atmosferei. 

Predomină vânturile din partea de sud-vest. 

2.2.4.4 Lumina solară: 

Durata medie anuală de strălucire a soarelui este de 2000 ore pe an şi este invers 

proporţională cu altitudinea. 

2.2.4.5 Fenomene meteorologice 

În cuprinsul comunei se manifestă o serie de fenomene meteorologice deosebite, 

proprii de altfel și altor zone ale țării, cum ar fi: roua, ceața, bruma, chiciura, poleiul, etc. În 

afară de rouă, celelalte fenomene au cea mai mare frecvență în sezonul rece.  

2.2.4.6 Seismicitatea 

Conform Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a 

Teritoriului Naţional – Secţiunea a V-a – „Zone de risc natural‖, unităţile administrativ–

teritoriale din judeţul Satu Mare sunt amplasate în zone pentru care intensitatea seismică 

exprimată în grade MSK este minim VII.  

2.2.5 Solurile 

Solurile reprezintă pentru locuitorii comunei o resursă naturală utilizată pentru a 

obţine produse vegetale, un mijloc de producţie în agricultură şi silvicultură, dar şi ca 

fundament al construcţiilor de orice fel din cadrul colectivităţilor umane sau din afara 

acesteia. Rolul principal al solului în natură rezidă din producerea de biomasă prin procesul 

de fotosinteză, dar şi cel de descompunere a resturilor organice încorporate. 

Stratigrafia solurilor este reprezentată de depozitele de nisip, loess, pietriş, avînd în 

general 160—180 cm grosime, peste care, datorită vegetaţiei, s-au format soluri podzolice, 

creându-se astfel condiţii prielnice pentru culturile agricole (cereale, zarzavaturi, pomi 
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fructiferi), preocuparea principală a locuitorilor comunei fiind agricultura şi datorită faptului 

că comuna Păuleşti se află în sfera de influenţă a municipiului Satu Mare, o parte a forţei de 

muncă este ataşată în industria reşedinţei de judeţ. 

Pe cuprinsul teritoriului studiat se regăsesc 4 clase de soluri: argiluvisoluri, 

cambisoluri, soluri hidromorfe și soluri neevoluate trunchiate sau desfundate. 

Clasa argiluvisolurilor este cea mai răspândită în cadrul UAT-ului și cuprinde soluri 

formate pe luturi, nisipuri și argile, cu o dispoziție în fâșii, fiind soluri specifice regiunilor de 

deal şi podiş și care prezintă un orizont argilic. Culoarea roșcată este condiționată de prezența 

oxizilor de fier din argilele vărgate inferioare ce apar în zonă. Argiluvisolurile sunt soluri de 

culoare deschisă, cu profil net diferențiat, cu acumulare de humus brut nesăturat, cu însușiri 

fizice, fizico-chimice, chimice și biochimice, și cu potențial de fertiliate moderat. Sunt 

folosite atât în agricultură ca teren arabil, îndeosebi pentru culturi de cereale și plante tehnice 

sau furajere, cât și în slvicultură, pomicultură și viticultură sau pentru pășuni și fânețe. 

Clasa cambisolurilor ocupă o suprafață întinsă și cuprinde soluri brune eu-mezobazice 

cu structură argiloasă și lutoasă. 

Clasa solurilor hidromorfe ocupă o suprafață mai restrânsă în partea de est a unității 

administrativ-terioriale și cuprinde soluri pseudogleice. În procesul de pedogeneză (de 

formare a solului) sub influența apei rezultată din precipitații se produc în sol fenomene de 

pseudogleizare. Sub influența apei freatice se produce fenomenul de gleizare. 

Pseudogleizarea determină formarea solurilor pseudogleice. 

Clasa solurilor neevoluate trunchiate sau desfundate include soluri aluviale care se 

remarcă în lunca Someșului. Aceste soluri sunt soluri tinere, în curs de formare, pe depozite 

aluviale, fiind răspândite în luncile râurilor, bogate în substanțe nutritive și cu fertilitate 

ridicată. Sunt cultivate cu cereale și legume, local fiind folosite și pentru pășuni și fânețe. 

Poziționarea lor în raport cu unitatea de relief cere măsuri de protecție împotriva inundațiilor 

și de prevenire a excesului de umiditate. 

Resurse naturale 

Cele mai importante resurse ale comunei sunt resursele de sol: 

• Terenuri cu destinație agricolă – folosite pentru producție agricolă în special 

vegetală ce cuprinde terenurile arabile, pășunile și fânețele, viile, livezile, pepinierele 

pomicole și viticole, solariile, terenuri cu vegetație forestieră pentru protecția terenurilor 

agricole, terenuri cu construcții și instalații zootehnice, amenajări piscicole și de imbunătățiri 
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funciare, drumuri tehnologice de exploatare agricolă, platforme și spații de depozitare, 

terenuri inundate temporar. 

• Terenuri cu destinație forestieră – terenuri de sub păduri sau care servesc nevoilor de 

cultură, producție sau administrație silvică, terenurile destinate împăduririlor și cele 

neproductive: stâncării, abrupturi, bolovănișuri, râpe, ravene, torenți, cuprinse în 

amenajamente silvice, pădurile destinate protecției apelor și solului și cele de interes social. 

• Terenuri aflate permanent sub ape – albiile minore ale cursurilor de ape, cuvetele 

lacurilor, bălților și lacurilor de acumulare la nivele maxime de retenție, fundul apelor 

maritime interioare și ale marilor teritoriale. 

• Terenuri din intravilan – terenuri din perimetrul costruibil din cadrul localităților 

urbane și rurale pe care se află curți, grădini, fabrici, uzine, străzi și alte amenajări utilitare. 

2.2.6 Vegetaţia 

 Comuna face parte din regiunea biogeografică continentală. Aceasta ocupă o 

suprafață mare din teritoriul României și mare parte a Europei Centrale și de Vest. Mare parte 

din această arie a fost ocupată de păduri de foioase, care pe parcursul istoriei umane au dat 

loc terenurilor agricole. Are specii și habitate caracteristice câmpiilor, dealurilor joase și 

dealurilor mai înalte.
2
 

 La nivelul comunei există elemente conservate ale florei, cum ar fi Frasinul de 

Pensylvania aflat la Păuleşti.  

 Pajiştile şi fâneţele sunt dominate de păiuş, firuţe, ovăscior, margarete, coada 

şoricelului. În bogăţia vegetală nu pot fi trecute cu vederea speciile pe care frumuseţea lor   

le-a pus în primejdie.  

 Laleaua pestriţă, narcisele albe, crinul de pădure, au fot culese excesiv şi astfel trebuie 

ocrotite și protejate. Inedite în peisajul floristic sunt şi câteva specii de orhidee, precum şi 

varietatea de brânduşe albe şi călugări. 

 Pe malul râurilor sunt arbori de esenţă moale: sălcii, plopi, soc, mur, etc. În zona 

dealurilor sunt livezi cu pomi fructiferi şi viţă de vie. Pe versanţii dealurilor apar păduri de 

gorun, carpen, tei, frasin, paltin. 

 2.2.7 Fauna 

 Fauna este bogată şi variată. Larg răspândite sunt mamiferele mari: mistreţul, ursul, 

cerbul, lupul, pisica sălbatica, căprioara, jderul, etc. În zona deluroasă apar veveriţe, vulpi, 

                                                 
2
 https://natura2000.ro/glosari-de-termeni/ 
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iepuri. În zonele de câmpie se găseşte popândăul, hârciogul, viezurele, orbetele, iar în zonele 

mlăştinoase bizamul. 

 Dintre păsări amintim: raţe, gâşte, pescăruşi, privighetoarea, cucul, mierla, şoim, 

bufniţă, ciocănitoarea, etc.  

 Dintre reptile amintim: vipera, broasca de mlaştină, salamandra, iar dintre peşti 

amintim: caras, clean, ştiucă, plătică, şalău, mreana, somnul, păstrăvul. 

 

2.3. RELAŢII 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 populaţie de aproximativ 240 000 de locuitori şi este formată prin asocierea a 30 

localităţi: municipiile Satu Mare și Carei, oraşele Tășnad, Ardud și Livada şi 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 şi călători, comuna Păulești nu dispune de staţie 

de marfă şi călători, cea mai apropiată staţie 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; 

- Vest: municipiul Satu Mare. 

                                                 
3
 Strategia integrată de dezvoltare urbană a municipiului Satu Mare 2016 - 2025 
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Analiza SWOT
4
 

  

 Agricultură și dezvoltare locală 

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- Pajiști, pășuni, terenuri pentru 

creșterea animalelor 

- Existența fondului forestier 

- Floră și vegetație valorificate în 

scopuri medicinale, furajere 

- Fructe de pădure: măceșe, coarne, 

mure, frăguțe, porumbe și ciuperci 

- Faună bogată atât de pădure cât și 

de stepă și potențial de vânătoare 

- Nu există factori majori de poluare 

a mediului înconjurător 

- Produse tradiționale românești: 

produse de panificație, lapte, 

dulciuri, mâncăruri, etc. 

- Defrișarea unor zone de pădure 

- Educația ecologică este superficială 

- Resurse naturale nevalorificate 

(plante medicinale, fructe de 

pădure, ciuperci) 

- Scăderea calității solurilor 

- Lipsa unor centre de colectare, 

procesare și a rețelelor de marketing 

și distribuție a produselor agricole 

- Agricultura se bazează pe 

microexploatații individuale, de 

mici dimensiuni, cu mijloace de 

producție rudimentare, fără a exista 

foarte multe exploatații moderne 

- Îmbătrânirea forţei de muncă în 

agricultură 

- Emigrarea forței de muncă tinere 

- Nu există forme de asociere, iar 

activitățile de tip asociativ sunt slab 

dezvoltate 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI  

- Focalizarea pe obţinerea 

subvenţiilor pentru cât mai mulţi 

dintre producătorii noştri locali 

- Intrarea pe o piaţă de consum cât 

mai largă 

- Îmbunătăţiri aduse terenurilor, 

modernizarea drumurilor de 

exploatare şi folosirea de tehnologii 

avansate 

- Obţinerea de produse de calitate 

superioară 

- Acordarea de asistenţă micilor 

producători agricoli 

- Descoperirea de culturi alternative 

- Utilizarea fondurilor 

nerambursabile 

- Dezvoltarea agriculturii ecologice 

- Recoltele merită o temeinică 

reconsiderare, de la conservare la 

refrigerare 

- Insuficiența resurselor financiare 

- Parcul de utilaje agricole mic 

determină imposibilitatea încadrării 

în perioadele optime de executare a 

lucrărilor 

- Degradarea solurilor 

- Slaba informare a agricultorilor cu 

privire la normele europene 

- Lipsa de interes și atractivitate a 

generațiilor tinere pentru munca în 

agricultură. 

                                                 
4
 Preluată din Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 Comuna Păulești, jud. Satu  Mare 
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- Pălinciile au nevoie de o nouă lege 

pentru a putea funcționa în condiții 

optime 

- Menținerea populației de bovine, 

reabilitarea raselor locale, precum și 

încurajarea creșterii acestora 

- Reabilitarea soiurilor și a 

varietăților locale tradiționale în 

pomicultură. 

 

 Infrastructură, transport și mediu 

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- Oraşe importante apropiate: Satu 

Mare, Livada, Carei, Tășnad, Zalău 

- Localităţi aparţinătoare: Păulești, 

Ambud, Amați, Rușeni, Hrip, Petin 

- Reţea de alimentare cu apă 

- Reţea de canalizare 

- Reţea de electricitate 

- Reţea de alimentare cu gaz 

- Gestiunea corespunzătoare a 

deșeurilor 

- Colectarea selectivă a deşeurilor în 

vederea reciclării, refolosirii, 

recuperării 

- Reţea de telefonie fixă Telekom şi 

mobilă Orange, Telekom, Vodafone 

TV şi internet Dolce-Telekom, TV 

Digi, Internet mobil Orange 

- Eforturi ale autorităţilor locale de 

aplicare riguroasă a legislaţiei 

privind protecţia mediului. 

- Aeroportul internațional Satu-Mare 

situat pe șoseaua Satu Mare - Zalău 

Km 9.5 

- Sistem de supraveghere cu camere 

video care asigură supravegherea 

celor 6 sate din comună 

- Insuficienta dezvoltare a rețelei de 

gaz 

- Infrastructura de transport relativ 

slab dezvoltată între satele din 

comună, faţă de exigenţele şi 

cerinţele actuale concrete ale 

aderării la U.E. 

- Educaţia ecologică este superficială 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI  

- Modernizarea drumurilor comunale 

- Organizarea sistemului de colectare 

selectivă,a spaţiului de depozitare 

temporară şi transportul deşeurilor 

- Extinderea reţelei de alimentare cu 

apă 

- Extinderea rețelei de electricitate 

- Extinderea rețelei de gaz 

- Mentalitatea de indiferenţă faţă de 

protecţia mediului, 

- Lipsa resurselor materiale pentru 

îndeplinirea obiectivelor de 

investiţii propuse 

- Lipsa informaţiei în legătură cu 

programele de finanţare europeană 

- Lipsa informaţiilor legate de 
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- Modernizarea sistemului rutier 

- Modernizarea rețelei de iluminat 

public prin iluminat led 

- Accesarea de fonduri destinate 

dezvoltării infrastructurii rurale 

normele europene de mediu în 

rândul micilor întreprinzători 

 

 Economie 

 

PUNCTE TARI  PUNCTE SLABE 

- Existenţa în localitate a agenţilor 

economici, care ajută la dezvoltarea 

localităţii şi la crearea de noi locuri 

de muncă 

- Obţinerea produselor ecologice prin 

existenţa potenţialului 

- Tradiţie în prelucrarea unor resurse 

locale 

- Exploatări forestiere, 

- Potenţial de dezvoltare a 

agroturismului 

- Preocuparea pentru introducerea 

tehnologiilor noi şi pentru 

activitatea de cercetare-dezvoltare 

- Acces relativ facil la căi de 

comunicații și apropierea de 

frontierea cu Ungaria 

- Punct de trecere a frontierei aproape 

- Lipsa unui sistem de sprijin pentru 

implementarea noţiunilor de 

marketing 

- Informarea succintă cu privire la 

normele europene 

- Lipsa culturii antreprenoriale 

- Lipsa capitatului de susţinere a 

activităţilor economice 

- Folosirea unor tehnologii vechi, cu 

productivitate şi eficienţă 

economică scăzută 

- Promovarea insuficientă a zonei și a 

produselor specifice, lipsa unui 

sistem de marketing al produselor 

locale 

- Cunoștințe insuficiente legate de 

elaborarea și administrarea 

proiectelor finanțate din fonduri 

europene 

- Existenţa resurselor locale, puţin 

sau necorespunzător valorificate în 

prezent 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI  

- Creşterea capacităţii anteprenoriale 

- Atragerea unor noi investitori în 

comună prin facilitatea pe care 

administraţia locală le pune la 

dispoziţie 

- Oportunităţi de finanţare ale 

Uniunii Europene 

- Dezvoltarea cooperării locale 

- Dezvoltarea economiei rurale şi 

creşterea productivităţii în sectorul 

agricol 

- Diversificarea activităţilor 

economice 

- Posibilitatea accesării creditelor cu 

dobândă subvenţionată pentru 

crearea de noi locuri de muncă în 

- Legislaţia în continuă schimbare 

- Oferte de creditare greu accesibile 

- Datorită infrastructurii sociale 

neadecvate, raportate la potenţialul 

comunei investitorii au un interes 

scăzut pentru începerea afacerilor în 

comună 

- Creşterea ponderii muncii la negru, 

cu efecte negative asupra pieţei 

muncii, economiei locale şi 

asistenţei sociale în perspectivă 

- Receptivitate şi flexibilitate scăzută 

a populaţiei locale la cerinţele noi 

ale pieţei care determină în timp 

decalaje economice mari, 

- Neadaptarea la transfer de 
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mediul rural 

- Programe guvernamentale în 

derulare de susţinere a sectorului 

imm. 

- Resurse financiare disponibile ale 

populației care lucrează în 

străinătate și urmează să se întoarcă 

în locurile de origine pentru a 

dezvolta activități economice 

tehnologie şi de know-how 

- Riscul ca firmele din comună să nu 

facă faţă competiţiei de pe piaţa 

unică 

- Fenomenul economiei subterane 

- Migraţia tinerilor cu potenţial în 

zonele urbane și în țări mai 

dezvoltate ale U.E. 

 

Turism 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Apropierea de granița cu Ungaria 

- Regiune pitorească, forme de relief 

variate 

- Existența unor obiective atractive 

pentru turiști; 

- Păstrarea aspectului arhitectural 

- Potențial turistic ridicat 

- Zonă nepoluată 

- Resurse naturale şi antropice 

diversificate, cu potenţial ridicat 

pentru dezvoltarea eco-turismului 

- Existența unor elemente de 

patrimoniu cultural imaterial, ce pot 

fi valorificate în scop turistic 

- Aeroportul internațional în 

apropiere, care poate deservi turiștii 

atât din România cât și cei din alte 

țări 

- Organizarea an de an a unor 

evenimente culturale devenite 

tradiție 

- Monumente istorice conservate 

- Structuri de cazare pentru turiști 

- Existenţa investiţiilor străine 

- Unele clădiri vechi tradiționale sunt 

ruinate 

- Inexistența unor structuri de cazare 

turistică și lipsa de valorificare a 

atracțiilor turistice existente 

- Zone de agrement lipsite de 

modernizare 

- Cunostințe insuficiente legate de 

elaborarea și administrarea proiectelor 

finanțate din fonduri europene 

- Resursele naturale insuficient 

exploatate din punct de vedere turistic 

- Lipsa traseelor turistice omologate 

- Lipsa pachetelor integrate de 

informare culturală, turistică 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-     Încurajarea întreprinderilor turistice 

pentru satisfacerea exigenţelor 

clienţilor 

-     Crearea, modernizarea şi 

eficientizarea infrastructurilor de 

turism 

-     Valorificarea resurselor umane în 

turism 

- Dezvoltarea unor pachete turistice 

- Interes redus al investitorilor pentru 

demararea de afaceri în turism, 

datorită infrastructurii fizice și sociale 

neadecvate, raportat la potențialul 

teritoriului 

- Instabilitate legislativă 

- Condiții de creditare greu accesibile și 

rata dobânzii foarte ridicată 

- Alocări insuficiente de la bugetul de 
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integrate şi a unor produse turistice 

noi 

- Identificarea de pieţe naţionale şi 

internaţionale care să primească 

oferta locală de turism 

- Sprijin şi consultanţă oferită 

întreprinzătorilor din domeniu în 

vederea accesului la finanţări 

europene în domeniul turismului 

- Crearea şi utilizarea unui sistem de 

indicatori 

- Monitorizare în mass-media 

- Tendințe pozitive în dezvoltarea 

ecoturismului si turismului balnear 

- Crearea și promovarea unor locuri 

de atracție turistică, inclusiv pentru 

vânătoare 

- Construirea unor Centre hipice 

- Înființarea unui Centru de 

Marketing și Informare Turistică 

- Teatru în aer liber I.L.Caragiale 

- Reabilitare și amenajare Muzeu 

sătesc Nicolae Iorga 

stat pentru investiții în turism 

- Lipsa armonizării proiectelor turistice 

la nivel naţional, regional, local 

- Lipsă de capital 

- Schimbarea legislaţiei naţionale 

 

Educație, cultură și sport 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa în comună a 4 școli și 1 

grădiniță 

- Comuna deţine 15 biserici dintre 

care 1 este monument istoric 

- Existenţa unei biblioteci 

- Existenţa a 6 cămine culturale 

- Management şcolar adecvat în 

unităţile de învăţământ public 

- Existenţa patrimoniului cultural 

dezvoltat 

- Existenţa meșteșugurilor populare 

practicate încă la nivelul comunei 

- Puternic patriotism local 

- Desfășurarea unor activtăți 

culturale în comună 

- Activitați culturale/serbări 

organizate de școală 

- Existența unui teren de fotbal în 

comună 

- Existența unei echipe de fotbal în 

comună 

- Populaţia şcolarizată în învăţământul 

primar, învăţământul gimnazial în 

scădere 

- Existenţa în comună a unor clădiri 

şcolare şi cămine culturale afectate de 

uzură fizică 

- Dezvoltarea relativ slabă a bazei 

materiale pentru desfășurarea 

activităților de educație fizică 
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- Organizarea unor evenimente 

culturale an de an 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-     Asigurarea egalităţii de şanse şi 

creşterea participării la educaţie 

-     Dezvoltarea infrastructurii 

educaţionale 

-     Dezvoltarea educaţiei permanente 

din perspectiva instituţională 

-     Creşterea calităţii în educaţie. 

-     Reabilitarea și modernizarea 

școlilor 

-     Reabilitarea și modernizarea 

grădinițelor 

-     Modernizarea căminelor culturale 

-     Înființarea unei echipe de fotbal/ 

handbal 

-     Modernizarea terenului de fotbal 

-     Organizarea de cercuri de lectură 

-     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 

-     Reabilitare înființare Centru social 

cultural Stela Popescu 

-     Reabilitare înființare Centru social 

cultural Speranța 

-     Teren handbal sintetic 

-     Baza sportivă Unirea Petin 

-     Sala de sport Ion Țiriac 

-     Sala de sport școlară Ilie Năstase 

- Îmbătrânirea populației din comună 

- Tendința de reducere a exigenței în 

procesul de evaluare didactică 

- Buget încă insuficient alocat 

învățământului public 

 

Resurse umane și populație 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existenţa resurselor umane într-un 

volum şi calificare ce pot asigura 

dezvoltarea activităţii economico-

sociale 

- Se acordă mare atenţie seviciilor 

sociale 

- Disponibilitatea de a munci în 

condiţii de motivare adecvată 

- Insuficienta informare a populaţiei cu 

privire la programele de calificare şi 

reconversie existente în judeţ 

- Adaptarea mai lentă a populaţiei 

rurale mature şi vârstnice la 

schimbările şi provocările lumii 

actuale, în general, şi la fenomenul 

mobilităţii şi reconversiei 
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- Ospitalitatea recunoscută a 

locuitorilor 

- Rata infracţionalităţii extrem de 

redusă 

- Număr mare al persoanelor care au 

ocupație 

- Prezența forței de muncă tinere în 

comună 

profesionale, în special 

- Capacitatea financiară relativ scăzută 

a locuitorilor zonei 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Atragerea de programe cu finanţare 

europeană pentru stimularea 

ocupării forţei de muncă 

- Adaptarea programelor de 

învăţământ la cerinţele economiei 

de piaţă 

- Existenţa unor reglementări ce 

acordă facilităţi angajatorilor care 

creează noi locuri de muncă pentru 

şomeri, tineri absolvenţi etc 

- Monitorizarea stării ocupaţionale a 

populaţiei 

- Organizarea de cursuri de formare 

şi reconversie profesională în 

comună 

- Accesarea fondurilor europene 

pentru dezvoltarea profesională a 

persoanelor active din comună 

- Creşterea nivelului de pregătire 

profesională a forţei de muncă 

- Implementarea unor proiecte care 

să stimuleze implicarea rromilor în 

activităţi aducătoare de venituri 

- Declinul demografic şi îmbătrânirea 

populaţiei comunităţii 

- Creşterea şomajului în rândul 

absolvenţilor de liceu 

- Migrarea persoanelor tinere spre 

mediul urban şi străinătate însă nu 

într-un număr foarte mare 

- Migrarea forţei de muncă 

- Amplificarea pregătirii teoretice a 

forţei de muncă în detrimentul 

aspectelor aplicative 

- Creşterea ponderii muncii la negru, cu 

efecte negative asupra pieţei muncii, 

economiei locale şi asistenţei sociale 

în perspectivă. 

- Pierderea tinerilor datorită condițiilor 

socio-economice precare și a lipsei de 

perspective și de încredere într-o 

schimbare pozitivă 

 

Sănătate și asistență socială 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Existența a 2 cabinete medicale 

umane, farmacii 

- Program zilnic al medicilor 

- Populaţia comunei este înscrisă la 

medicii din comună 

- Cabinetele dispun de personal 

calificat 

- Compartiment situații de urgență în 

cadrul primăriei 

- Existenţa unui cămin de bătrâni 

- Slaba educaţie sanitară a comunităţii 

- Numărul crescut al persoanelor care 

lucrează la negru, neputând beneficia 

de servicii medicale gratuite 

- Preţurile ridicate la medicamente 

- Serviciile acordate (asistență 

medicală, socială) sunt afectate de 

bugetul insuficient 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 
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- Reabilitarea dispensarului uman 

din comună 

- Evaluarea stării de sănătate a 

pacienţilor din comună, prin 

Programul naţional de evaluare a 

sănătăţii populaţiei 

- Realizarea unor cursuri de igienă şi 

educaţie sexuală pentru comunitate 

- Servicii de planing familial 

- Construirea unui centru de sănătate 

- Înființarea unui centru de 

permanență 

- Imposibilitatea unor pacienţi de a 

plăti anumite servicii medicale 

- Slaba receptivitate a pacienţilor la 

programele naţionale de sănătate 

- Migrarea populație cu probleme de 

sănătate spre centrele medicale din 

orașele apropiate 

- Creşterea numărului bolnavilor 

cronici 

 

 Administrație publică locală 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Actualizarea periodică a 

organigramei Primăriei 

- Implicarea efectivă a conducerii la 

nivel de vârf în procesul de 

conştientizare şi aplicare a 

acţiunilor legate de reforma în 

administraţie 

- Existenţa procedurilor ce 

reglementează fluxul de documente 

în instituţie 

- Existenţa unor proceduri care să 

descrie modul de realizare a 

activităţilor şi subactivităţilor ce 

vizează organizarea muncii în 

instituţie 

- Compartimentul de informare a 

cetăţeanului şi relaţii publice care 

funcţionează în cadrul consiliului 

local al comunei Păulești ca 

interfaţă principală între instituţie şi 

cetăţeni 

- Aplicarea metodologiei de evaluare 

a performanţelor personalului 

angajat în administraţia publică 

- Transparenţă în recrutarea şi în 

promovarea personalului 

- Participarea, în limita fondurilor a 

tuturor categoriilor de personal la 

activităţi de formare continuă 

- Existenţa la nivelul instituţiei a 

unei strategii de formare continuă a 

funcţionarilor publici predominantă 

- Resurse financiare insuficiente 

destinate modernizării şi dezvoltării 

activităţilor instituţiei 

- Ineficienţa mecanismului de elaborare 

a politicilor publice la nivelul 

Primăriei 

- Insuficienta conştientizare a 

noţiunilor de eficienţă, rentabilitate şi 

transparenţă în administrarea 

domeniului public şi privat al 

comunei, 

- Dificultăţi de comunicare internă între 

diferitele compartimente funcţionale 

şi între structuri ale administraţiei 

publice locale 

- Existenţa încă a unui sentiment de 

frustrare a funcţionarilor (angajaţi 

contractuali şi funcționari publici) 

motivat de sistemul de salarizare, 

promovare, precum şi de menţinere a 

unei imagini publice negative a 

funcţionarului din administraţia 

publică 

- Imposibilitatea promovării pe post a 

salariaţilor 

- Posibilităţi reduse de motivare 

financiară a personalului şi de 

atragere a persoanelor cu calificare 

superioară în structurile funcţionarilor 

publici 

- Resurse financiare limitate pentru 

susţinerea programului de pregătire 
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la nivelul instituţiei a relaţiilor de 

colaborare între colegi 

- Existenţa unui program de 

contabilitate şi salarii 

- Existenţa unui cadru legal coerent 

şi stabil privind liberul acces la 

informaţia de interes public şi 

transparenţa actului administrativ 

- Încărcarea cu sarcini suplimentare 

peste cele prevăzute în fişa postului 

datorită insuficienţei personalului din 

instituţie 

- Nu se realizează testarea periodică a 

funcţionarilor publici 

- Nu se realizează rapoarte de activitate 

lunare, ci doar trimestriale 

- Existenţa fondurilor limitate alocate 

formării continue a funcţionarilor 

publici 

- Imposibilitatea de motivare 

suplimentară a personalului 

- Dificultăţi legate de aplicarea curentă 

a noilor acte normative datorită 

multitudinii şi complexităţii acestora 

- Inexistenţa unui compartiment de 

informatizare 

- Număr insuficient de calculatoare iar 

unele dintre acestea sunt uzate moral 

- Există funcţionari publici care nu ştiu 

să folosescă calculatorul 

- Resurse financiare insuficiente pentru 

informatizarea administraţiei publice 

locale 

- Lipsă de interes a cetăţenilor în a se 

implica activ în procesul de luare a 

deciziei la nivel local 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Posibilităţi de accesare a unor 

fonduri externe destinate în mod 

special modernizării administraţiei 

publice 

- Lucrări de cadastru imobiliar 

intravilan şi extravilan, realizare 

pug 

- Dotări pentru intervenţii în caz de 

situaţii de urgenţă 

- Dotarea administraţiei locale, 

- Dezvoltarea unor legături puternice 

între consiliul judeţean şi 

autorităţile locale 

- Mai multe posibilităţi de instruire a 

personalului prin agenţii de formare 

profesională 

- Participarea funcţionarilor publici 

din primărie la cursuri pentru 

atestare ECDL 

- Teamă de risc, inerția unor 

funcţionari publici - mai ales din 

funcţiile de conducere 

- Inerţie mare privind implicarea 

factorilor responsabili dar şi a 

comunităţii în programele de 

dezvoltare 

- Tendinţa mass-mediei de a reflecta cu 

precădere - şi, de regulă, fără a 

verifica - aspectele negative ale 

anumitor activităţi din administraţie, 

de cele mai multe ori informaţiile 

fiind greşit interpretate sau neînţelese 

- Fluctuaţia funcţionarilor publici – 

datorită salariilor mici personalul bine 

pregătit este tentat să caute locuri de 

muncă în sectorul privat 

- Pe de altă parte imposibilitatea 

angajării imediate a altor funcţionari 
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publici influenţează în mod negativ 

continuitatea activităţilor 

- Dificultatea realizării unei strategii şi 

a unor planuri de acţiune care să 

reziste schimbărilor politice - clasa 

politică actuală nu are încă suficientă 

maturitate încât să aprecieze şi să 

implementeze programele iniţiate de 

conducerile instituţiilor din mandatele 

anteriore 

- Schimbări legislative prea frecvente 

pentru a fi asimilate eficient 

 

  

2.4. POTENŢIAL ECONOMIC 

 

 Sursa cea mai importantă de venituri din comună nu este agricultura, din cauza 

faptului că în ultimii ani 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 şi tradiţiile însemnate din pomicultură şi viticultură conturează profilul 

economic al comunei. În comună există magazine alimentare, de îmbrăcăminte, baruri etc. 

Datorită apropierii de muncipiu, 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. 

Principalele probleme de ordin economic la nivelul comunei sunt: 

- Migrația mare a forței de muncă tinere, în special în străinătate; 

- Lipsa unui sistem de sprijin pentru implementarea noţiunilor de marketing; 

- Informarea succintă cu privire la normele europene; 

- Lipsa culturii antreprenoriale; 

- Lipsa capitatului de susţinere a activităţilor economice; 

- Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică 

scăzută; 
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- Promovarea insuficientă a zonei și a produselor specifice, lipsa unui sistem de 

marketing al produselor locale; 

- Cunoștințe insuficiente legate de elaborarea și administrarea proiectelor 

finanțate din fonduri europene; 

- Existenţa resurselor locale, puţin sau necorespunzător valorificate în prezent. 

 

a) 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 viaţa ţăranului. Prin legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, ţăranii au fost 

reîmproprietăriți cu proprietățile luate în urma cooperativizării forţate a agriculturii în 1962. 

Reîmproprietărirea ţăranilor a creat mari greutăţi în exploatarea pământului, prin faptul că în 

anul 1989 niciun ţăran nu deţinea un tractor, muncind pământul cu atelaje cu tracţiune 

animală. Au urmat o serie de stimulente acordate de guvern către micii agricultori ceea ce a 

dat posibilitatea cumpărării de către mulţi 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 si 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 si nici condițiile concrete de practicare și de certificare a produselor. 
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Principalele sectoare agricole din comună sunt: 

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

- cultura viței de vie; 

- cultura pomicolă; 

- creșterea animalelor. 

Accentul care se pune pe dezvoltarea rurală comportă investiţii majore în silvicultură, 

valorificarea peisajului cu scopuri recreative – turism rural, biodiversitate, diversificarea 

economiei rurale, protecţia mediului rural, crearea de locuri de muncă, toate acestea având ca 

ultim scop creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei. 

Un punct forte îl reprezintă calitatea terenurilor agricole puţin contaminate datorită 

unei agriculturi care nu respectă mediul. Produsele care se doresc a fi promovate vor face 

parte din seria produselor biologice, atât animale, cât şi vegetale. 

 

 Zootehnia 

Creşterea animalelor este o activitate importantă, locuitorii comunei s-au ocupat de-a 

lungul timpului cu creşterea animalelor pentru asigurarea necesităţilor de hrană ale familiei. 

Locuitorii nu întreţin ferme specializate pentru o anumită categorie de animale şi nici pentru 

comercializare decât la o scară redusă (în târgurile locale), fără a fi orientaţi spre piaţă.  

Se constată o mare diversitate a categoriilor de animale crescute in 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 petrecrea 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 şi tratarea bolilor la animale este asigurată în cadrul Circumscripţiei 

Veterinare existente în comună, de către cadre specializate, care asigură atât procurarea de 

medicamente de uz veterinar, aplicarea tratamentelor necesare la animale şi respectiv 

realizarea acţiunilor de vaccinare derulate la nivel naţional, conform prevederilor legale și a 

directivelor primite de la Direcţia Judeţeană Sanitar-Veterinară. 
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Creşterea animalelor reprezintă o sursă de venit pentru locuitorii comunei Păulești. În 

mare măsură, la nivel naţional, diminuarea efectivului de animale este cauzată de insuficiența 

nutrețurilor si respectiv creşterea preţurilor la nutreţuri dar trebuie să ţinem cont şi de ceilalţi 

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; 

- disjuncţia între animal, pământ şi muncă; 

- seceta. 

 

 Pomicultura 

 Se dorește revigorarea pomiculturii și răspândirea soiurilor locale tradiționale. Se va 

avea în vedere: 

- reabilitarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale; 

- păstrarea soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale încă existente; 

- crearea unei bănci de gene-livadă demonstrativă; 

- încurajarea creşterii soiurilor şi a varietăţilor locale tradiţionale; 

- asigurarea valorificării fructelor produse în comună; 

- încurajarea, respectiv diversificarea tehnicilor de prelucrare a fructelor. 

 Se înregistrează o pondere netă a culturii de prun şi doar sporadic măr, păr, cireş, nuc 

şi piersic (cultura piersicului este asociată culturii viţei de vie). Se înregistrează producţii 

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. 
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 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 competivității 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. 

În Recensământul General Agricol (2010) sunt prezentate rezultatele obținute în 

agricultură și sunt detaliate în tabelele de mai jos. 

 

Tabel 1: Suprafaţa agricolă utilizată, suprafaţa agricolă neutilizată şi alte suprafeţe (hectare), 

pe categorii de folosinţă 

 

Suprafața agricolă utilizată 

Suprafața 

agricolă 

neutilizată 

Suprafețe 

ocupate 

cu 

clădiri, 

curți, 

drumuri 

etc. 

Heleștee, 

iazuri, bălți 

Suprafața 

totală a 

exploatației 

agricole 

Teren 

arabil 

Grădini 

familiale 

Pășuni 

și 

fânețe 

Culturi 

permanente 
TOTAL 

2999,35 88,79 669,29 24,95 3782,38 603,46 80,96 0,37 4467,17 

 

 

Tabel 2: Suprafaţa cultivată (hectare) cu alte culturi în tren arabil a suprafeţei agricole 

utilizate 

Plante 

leguminoase 

pentru 

boabe 

Cartofi 

Sfeclă 

de 

zahăr 

Rădăcinoase 

şi 

vărzoase 

pentru 

nutreţ 

Legume, pepeni și căpșuni 
Flori și 

plante 

ornamentale 

Alte 

culturi 

în 

teren 

arabil 

TOTAL în 

câmp 

în grădini 

pentru 

comercializare 

în 

sere și 

solarii 

0,29 11,17 0,20 0,30 8,21 5,76 0,62 0,48 3,67 30,70 
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Tabel 3: Suprafaţa cultivată (hectare) cu cereale pentru boabe a suprafeţei agricole 

utilizate 

Grâu 

comun și 

grâu 

spelt 

Secară 
Orz și 

orzoaică 
Ovăz Porumb Sorg 

Alte 

cereale 

pentru 

boabe 

Total 

154,86 0,98 50,94 208,94 897,26 5,00 132,92 1450,90 

 

Tabel 4: Suprafaţa cultivată (hectare) cu plantaţii pomicole 

Pomi fructiferi Castani, 

nuci, aluni 

și alte 

specii 

înrudite 

Pepiniere 
Alte culturi 

permanente Meri Peri Pruni 
Caiși și 

zarzări 

Piersici 

şi 

nectarini 

Cireși 

și vișini 

Alți 

pomi 

fructiferi 

8,62 0,84 11,92 0,18 0,12 0,49 0,42 1,05 0,19 0,20 

 

Tabel 5: Efective de animale (capete)/Familii de albine(număr), pe specii 

Specii de animale 

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline 

Măgari 

și 

catâri 

Iepuri 

de 

casă 

Familii 

de 

albine 

952 704 135 2114 14966 190 4 267 158 

 

Conform aceluiași Recensământ, numărul total de persoane care au lucrat în 

agricultură a fost de 1854. Structura pe grupe de vârstă, detaliată în graficul de mai jos, arată 

că grupele de vârstă cuprinse între 35-44 și 45-54 ani predomină. 

 

 

Fig. 7. Persoane care au lucrat în agricultură, pe grupe de vârstă 
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b) Economia 

 Comerţ şi servicii 

 Structura pe ramură a agenţilor economici privaţi este determinată de activităţile 

comerciale. 

 În regiune există posibilitatea ca aceste servicii să se îndrepte mai mult spre producţie 

şi servicii. 

 În prezent, în localitatea Păulești există o serie de obiective de interes public şi 

economic: Primăria, sediul Biroului de Poliţie, Școli, Oficiu poştal, Farmacie, Cabinete 

medicale, Biserici, Cimitire, Magazine alimentare, mici spaţii de prestări servicii şi altele. 

- 2 cabinete medicale umane 

- 1 școală cu personalitate juridică: Școala Gimanzială Păulești, de care aparțin școlile: 

Gimnazială Hrip și Școala Primară Amați. Pe lângă acestea există și Școala 

Gimnazială "Soltesz Janos", de care aparține Grădinița cu Program Normal Petin. 

Această școală a intrat în subordinea Școlii Gimnaziale Păulești începând cu luna 

septembrie 2017. 

- Poștă, Poliție 

 În domeniul serviciilor există: 

- Ateliere de tâmplărie; 

- Ateliere de confecţii; 

- Magazine alimentare; 

- Ateliere auto, etc. 

 Agenţii economici care își desfășoară activitatea pe raza comunei Păulești sunt 

următorii: 
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Fig. 8. Agenți economici 
Sursă date: Strategia de Dezvoltare Locală 2014-2020 Comuna Păulești, jud. Satu  Mare 

  

 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. 
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 Activitătile de comerț sunt axate în principal pe comercializarea de produse 

industriale alimentare și nealimentare, comerț general, precum și produse farmaceutice, 

materiale de construcții, instalații sanitare, îngrășăminte agricole, produse textile și confecții. 

Dintre produsele locale tradiționale, mai dezvoltat este comerțul practicat în unități de 

alimentație publică și de comercializare a băuturilor alcoolice. Producătorii locali de țuică 

reclamă faptul că acest produs este accizat și nu poate fi comercializat ca un produs local 

tradițional, ceea ce descurajează sau aduce prejudicii economice. Comerțul cu alte produse 

agroalimentare locale este practicat prin anumite centre de achiziții sau în cadrul unor târguri 

organizate periodic în diverse localități sau în afara microregiunii. 

 În ceea ce privește prestările de servicii, acestea se axează pe mici ateliere de 

tâmplărie, dulgherie, fierărie; există tradiții în ceea ce privește meşteşugurile precum 

construcția de case, artizanatul, produse din lemn; 

 Se desfășoară si activități în domeniul transportului de marfă şi persoane. 

 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. 

 Este de remarcat faptul că turismul ca și activitate a operatorilor economici din 

microregiune este aproape inexistent, în ciuda potențialului uriaș de dezvoltare a 

agroturismului în zonă. Numărul structurilor de cazare este uneori insuficient, în special vara. 

 

 Întreprinderi mici şi mijlocii: 

 Analiza micro-întreprinderilor din mediul rural evidenţiază capacitatea relativ redusă 

a acestora de a răspunde exigenţelor referitoare la furnizarea locurilor de muncă pentru 

populaţia din mediul rural. 

 Analiza activităţilor comerciale, de artizanat şi servicii indică faptul că numărul de 

locuitori din zona rurală, ocupaţi în toate activităţile de acest tip analizate, e nesemnificativ. 

 Comunităţile suferă din lipsa oportunităţilor ocupaţionale în aceste sectoare, care pot 

ajuta la ameliorarea condiţiilor de trai. 

 Informaţiile disponibile privind aceste activităţi reprezintă doar parţial situaţia reală, 

deoarece acestea se desfăşoară şi în cadrul unei pieţe informale a muncii din zona rurală. 
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Totuşi, venitul care se putea obţine din aceste surse acoperă doar necesarul pentru 

subzistenţă, existând nevoia de dezvoltare aceste activităţi care pot contribui la dezvoltarea 

economiei rurale, în general. 

 Situaţia acestui sector, ca şi a infrastructurii, reprezintă o barieră în calea dezvoltării 

altor activităţi rurale, pentru crearea de oportunităţi ocupaţionale alternative. Sprijinirea 

furnizării serviciilor în comunităţile rurale reprezintă un factor important pentru ridicarea 

calităţii vieţii şi de sporire a atractivităţii zonelor rurale. 

 

c) Turismul 

 Turismul are un rol important în dezvoltarea economiei. O condiţie de bază pentru 

dezvoltarea turismului este promovarea atracţiilor turistice care generează cerere în 

destinaţiile turistice şi pe creşterea serviciilor turistice care au un rol important în realizarea 

câştigurilor din activităţi turistice. Totodată, dezvoltarea turismului trebuie să țină cont de 

conservarea patrimoniului natural și cultural. 

 Comuna Păulești, ca și foarte multe dintre satele românești, se află într-un proces 

continuu de dezvoltare a turismului. 

 La fel ca şi în alte zone ale ţării, şi în judeţul Satu Mare, cererea pentru turism rural şi 

agroturism este în creştere. Cifrele statistice în acest sens sunt elocvente: în anul 2015 au fost 

înregistrați în structurile de cazare turistică din comună (conform INSSE) 1550 de turiști. Din 

păcate, deşi există potenţial, această formă de turism este puţin valorificată şi nu are 

continuitate în activitate. 

 Se dorește promovarea turismului integrat în care turistul să beneficieze de servicii 

moderne, dar cu amprenta tradiţiilor culinare şi culturale locale. 

 Din punct de vedere turistic, regiunea se pretează la dezvoltarea agroturismului şi a 

turismului de agrement şi este necesară în următoarea perioadă asigurarea unui număr de 4 

unităţi de deservire turistică pentru un număr de cel puţin 40-50 de turişti. 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 – Oraşu Nou Vii, Carei – Pir şi Hodod, respectiv Dobra – Beltiug – 

Răteşti – Ardud – Păulești. ―Festivalul Vinului Sătmărean‖, eveniment premergător începerii 
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―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 şi un bal mascat iar Consiliul 

Judeţean Satu Mare îşi propune să transforme acest festival într-unul de tradiţie. Pentru 

promovarea produsului turistic ―Anul Viticol Sătmărean‖, va fi derulată o campanie la nivel 

naţional. 

 Grădina Nucilor, Comuna Păuleşti. 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 şi 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 şi 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 aşa piatră funerară nu s-a consemnat. Ciudat este şi locul unde a fost 
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înmormântat preotul: pe dealul de lângă cimitir, un deal despre care se spune că a fost făcut 

de tătari, când aceştia au purtat lupte prin părțile noastre. Localnicii spuneau chiar că tătarii  

s-au bătut cu turcii şi cele două tabere erau despărţite de acest deal. Mormântul preotului 

Szabo Janos este poate unic în felul său şi în mod sigur că de aici a pornit şi legenda sa 

nemuritoare care mai rezistă şi 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 şi-a lăsat amprenta asupra acestui 

mormânt. 

 Monument istoric ,,Biserica Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril‖, Amați. Biserica are 

hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi 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 

şi pe el regăsim culorile drapelului românesc, cu toate că în acea perioadă Ardealul era sub 

stăpânire maghiară. În anul 1937 acoperişul din şindrilă a fost înlocuit cu un altul din tablă. 

Biserica este de mărime medie şi are formă de navă. Pictura interioară este o combinaţie de 

tehnici tempera şi frescă, fiind realizată în anul 1980. Lucrări de întreţinere de mai mare 

amploare au avut loc în anii 1994 - tencuire exterioară, 2002 - înlocuirea candelabrelor, 2005 

- înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, 2006 - reparaţie la acoperiş, 2007 - extinderea împrejmuirii 

şi amplasarea unei troiţe. Din luna noiembrie 1996 preot paroh este Pr. Marc Viorel, cântăreţ 

Donca Teofil iar clopotar Hoia Petre. 

 Conacul Teleky Imre din Păulești. A fost construit prin anii 1800, fiind mai mult o 

casă de vacanţă 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, acum este uitat și 

părăsit, după ce 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, înfiinţată la 

începutul anilor 1950. În prezent se află în stare relativ bună. 

Alte elemente de atractivitate: 

- Distileria din Amaţi; 

- Cimitirele evreieşti din Petin, Ambud, Păuleşti, Amaţi; 

- Cadru natural cu păduri; 

- Balta Uglar, județul Satu Mare; 



 

 

41 

 

- Balta Havasi din Cionchești, județul Satu Mare. 

Evenimente cultural - artistice: 

- ―Festivalul tradițiilor şi obiceiurilor din localitatea Amaţi";  

- Balul primăverii; 

- Balul strugurilor; 

- Hramul bisericilor; 

- Festivalul Recoltei din Păulești; 

- Balul Torturilor. 

 

 

2.5.  POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 

 

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 creştere faţă de 

Recensământul anterior, când s-au înregistrat 4359 locuitori. Dinamica populației este 

pozitivă (în creștere). Densitatea este de 81,68 loc./km². 

Comuna Păulești se situează în zona de influenţă imediată a municipiului Satu Mare, 

creşterea de populaţie datorându-se fenomenului de suburbanizare, în sensul că un număr 

însemnat de persoane părăsesc oraşul şi se stabilesc în comunele din jurul reşedinţei de judeţ. 

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. 
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                                  Tabel 6: Evoluția demografică 

Anul Nr. locuitori 

1880 3156 

1890 3713 

1900 4334 

1910 4444 

1920 4152 

1930 4477 

1941 4316 

1956 4607 

1966 4541 

1977 4908 

1992 4200 

2002 4359 

2011 4909 

Sursă: http://kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002/smetn02.pdf 

 

 

 

 

  Fig. 9. Născuți și decedați 

Sursă date: INSSE 
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 Structura populației pe sexe și grupe de vârstă 

Populația comunei Păulești se caracterizează printr-o structură demografică relativ 

echilibrată (2487 femei la 2422 bărbați). În Fig.10 se poate observa ponderea lor în totalul 

populației. În totalul populației predomină locuitorii cu vârste cuprinse între 15-64 ani. 

 Fig.10.Structura populației pe sexe                         Fig. 11Structura populației pe grupe mari de vârstă 

              Sursă date: RPL 2011                                                             Sursă date: RPL 2011 

  

Structura populației pe etnii 

În comuna Păulești, majoritatea locuitorilor sunt maghiari, cu un procent de 46%, 

urmați de români, cu un procent de 39%. Mai există și minorități de romi şi germani, iar 

pentru 4% din totalul populației nu se cunoaște etnia. 

 

Fig. 12. Structura populației pe etnii 

Sursă date: RPL 2011 

 

Apartenența religioasă 

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt reformaţi (41%), urmaţi 

apoi de ortodocşi, cu un procent de 39% dar există și minorități de romano-catolici, 
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penticostali sau greco-catolici. 2% au o altă religie precum  baptistă, adventistă de ziua a 

şaptea, Martori ai lui Iehova sau Creştini după Evenghelie iar pentru 4% din populație nu este 

cunoscută apartenența confesională.  

 

Fig. 13. Structura confesională a populației 

Sursă date: RPL 2011 

 

Resursele de muncă și populația ocupată 

Agricultura nu mai este ramura de baza a comunei. Prezenţa companiilor cu capital 

străin şi nu numai, a industrializat uşor piaţa muncii a comunei. De asemenea mulţi locuitori 

ai comunei, fac naveta la Satu Mare, centru polarizator în ceea ce priveşte locurile de muncă. 

În ultimii 4 ani numărul șomerilor este în creștere în timp ce numărul mediu al salariaților 

este în ușoară scădere. 

Tabel 7: Numărul mediu al salariaților 

Anul Nr. salariați 

2010 296 

2011 264 

2012 297 

2013 435 
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2014 446 

2015 429 

2016 428 

Sursă: INSSE 

 

Tabel 8: Șomeri înregistrați 

Anul Nr. șomeri 

2010 158 

2011 142 

2012 169 

2013 159 

2014 170 

2015 176 

2016 183 

Sursă: INSSE 

 

 
 

2.6.  CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT 

 

Circulaţia rutieră: 

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 Păuleşti, Ambud şi Petin se desfășoară de-a lungul 

acestui drum, care este și strada principală. 

Reţeaua de drumuri ce străbate localităţile comunei este: 

 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 m 

DJ 193: Păulești - Ambud - Petin: 6,200 m DJ 19A: Amați - Rușeni: 7,300 m 

DJ 19D: Rușeni - Hrip: 4,500 m 
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 drumuri de exploatare: aproximativ 50 km 

Circulaţia feroviară: 

Pentru transportul feroviar de marfă şi călători, comuna Păulești nu dispune de staţie 

de marfă şi călători, cea mai apropiată staţie CFR fiind la Satu Mare (4 km). 

Circulaţia aeriană: 

Circulaţia aeriană este tributară aeroportului din Satu Mare - transport aerian intern   

(4 km), aeroportului din Tăuţii Măgherăuş – transport aerian intern (aprox. 55 km) sau din 

Cluj Napoca – transport aerian internaţional (aprox. 178 km). 

 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCȚIONALE. BILANȚ 

TERITORIAL 

 

Limita teritoriului administrativ şi a intravilanului existent au fost corelate cu datele 

puse la dispoziție de Primăria Comunei Păulești şi 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 şi 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 şase trupuri principale, aferente celor şase 

localități aparținătoare și 15 trupuri secundare. 

 

Zone funcționale 
Existent 

ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni complementare 176,99 85,04 

Locuințe colective 0,15 0,07 

Instituții și servicii de interes public 3,78 1,82 

Unități industriale și depozite 2,29 1,10 

Unități agro-zootehnice 6,72 3,23 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 10,25 4,92 
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              din care: - parcuri 0,07 0,03 

                            : - de protecție 9,55 4,59 

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

Construcții tehnico-edilitare 0,23 0,11 

Gospodărie comunală, cimitire 0,78 0,37 

                din care: - cimitire 0,78 0,37 

Monumente istorice 0,00 0,00 

Căi de comunicații și transport 5,71 2,74 

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

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

TOTAL 208,13 100,00 
 

1. Sat reședință de comună – Păulești 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Păuleşti 208,13 
Trup A 201,41 
Trup A1 0,62 
Trup A2 1,44 
Trup A3 0,82 
Trup A4 3,80 
Trup A5 0,04 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

 

Bilanţ teritorial localitatea Păulești 

Zone funcționale 
Existent 

ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni complementare 176,97 85,03 

Locuințe colective 0,15 0,07 

Instituții și servicii de interes public 3,80 1,83 

Unități industriale și depozite 2,29 1,10 

Unități agro-zootehnice 6,72 3,23 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 10,25 4,92 

              din care: - parcuri 0,07 0,03 

                            : - de protecție 9,55 4,59 
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                            : - sport, turism, agrement 0,63 0,30 

Construcții tehnico-edilitare 0,23 0,11 

Gospodărie comunală, cimitire 0,78 0,37 

                din care: - cimitire 0,78 0,37 

Monumente istorice 0,00 0,00 

Căi de comunicații și transport 5,71 2,74 

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

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

TOTAL 208,13 100,00 
 

2. Ambud 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Ambud 108,07 
Trup B 108,07 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Ambud 

Zone funcționale 
Existent 

ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni complementare 88,90 82,26 

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

Unități industriale și depozite 0,88 0,81 

Unități agro-zootehnice 5,27 4,88 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 7,08 6,55 

              din care: - parcuri 0,00 0,00 

                            : - de protecție 6,49 6,01 

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

Construcții tehnico-edilitare 0,18 0,17 

Gospodărie comunală, cimitire 1,06 0,98 

                din care: - cimitire 1,06 0,98 

Monumente istorice 0,00 0,00 

Căi de comunicații și transport 3,35 3,10 



 

 

49 

 

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

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

TOTAL 108,07 100,00 
 

3. Petin 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Petin 105,34 
Trup C 85,47 
Trup C1 6,05 
Trup C2 0,85 
Trup C3 6,67 
Trup C4 6,30 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Petin 

Zone funcționale 
Existent 

ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni complementare 69,68 66,15 

Instituții și servicii de interes public 1,75 1,66 

Unități industriale și depozite 1,49 1,41 

Unități agro-zootehnice 8,44 8,01 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 7,73 7,34 

              din care: - parcuri 1,59 1,51 

                            : - de protecție 5,29 5,02 

                            : - sport, turism, agrement 0,85 0,81 

Construcții tehnico-edilitare 12,97 12,31 

Gospodărie comunală, cimitire 0,77 0,73 

                din care: - cimitire 0,77 0,73 

Monumente istorice 0,00 0,00 

Căi de comunicații și transport 2,36 2,24 

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

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,15 0,14 

TOTAL 105,34 100,00 
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4. Amați 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Amaţi 175,29 
Trup D 172,62 
Trup D1 2,67 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Amați 

Zone funcționale 
Existent 

ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni complementare 153,98 87,84 

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

Unități industriale și depozite 0,92 0,52 

Unități agro-zootehnice 0,74 0,42 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 9,62 5,49 

              din care: - parcuri 0,40 0,23 

                            : - de protecție 8,30 4,74 

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

Construcții tehnico-edilitare 2,76 1,57 

Gospodărie comunală, cimitire 1,16 0,66 

                din care: - cimitire 1,16 0,66 

Monumente istorice 0,22 0,13 

Căi de comunicații și transport 3,66 2,09 

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

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

TOTAL 175,29 100,00 
 

5. Rușeni 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Ruşeni 78,44 
Trup E 74,28 
Trup E1 0,53 
Trup E2 0,50 
Trup E3 3,13 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 
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Bilanţ teritorial localitatea Rușeni 

Zone funcționale 
Existent 

ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni complementare 69,64 88,78 

Instituții și servicii de interes public 0,86 1,10 

Unități industriale și depozite 0,00 0,00 

Unități agro-zootehnice 0,00 0,00 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 4,27 5,44 

              din care: - parcuri 0,00 0,00 

                            : - de protecție 4,27 5,44 

                            : - sport, turism, agrement 0,00 0,00 

Construcții tehnico-edilitare 0,86 1,10 

Gospodărie comunală, cimitire 1,02 1,30 

                din care: - cimitire 1,02 1,30 

Monumente istorice 0,00 0,00 

Căi de comunicații și transport 1,78 2,27 

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

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

TOTAL 78,44 100,00 
 

6. Hrip 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Hrip 155,19 
Trup F 152,31 
Trup F1 1,72 
Trup F2 1,16 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Hrip 

Zone funcționale 
Existent 

ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni complementare 130,77 84,26 

Instituții și servicii de interes public 1,94 1,25 

Unități industriale și depozite 1,16 0,75 

Unități agro-zootehnice 7,72 4,97 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 8,05 5,19 
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              din care: - parcuri 0,00 0,00 

                            : - de protecție 7,09 4,57 

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

Construcții tehnico-edilitare 1,74 1,12 

Gospodărie comunală, cimitire 0,97 0,63 

                din care: - cimitire 0,97 0,63 

Monumente istorice 0,00 0,00 

Căi de comunicații și transport 2,71 1,75 

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

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

TOTAL 155,19 100,00 
 

 

2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE: 

 

a) Riscuri hidrologice - inundaţiile: 

 Cursurile de apă sunt protejate corespunzător cu diguri pentru prevenirea eventualelor 

inundații. Totuși, există pericol de inundații pe râul Someș. 

 b) Riscuri geomorfologice - alunecări de teren: 

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

 

2.9 ECHIPARE EDILITARĂ: 

2.9.1 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 curate care nu conțin 

elemente chimice sau substanțe poluante. 

Activitățile care se realizează în cadrul comunei nu produc efecte poluante majore 

asupra apelor curgătoare. 

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

2.9.2 Alimentarea cu apă: 

Alimentarea cu apă a populației în localitățile Amați, Rușeni, Hrip este asigurată prin 

surse centralizate de apă ale municipiului Satu Mare, prin rețele de aducțiune și distribuție 
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derivate din rețelele municipiului Satu Mare, racordul alimentării cu apă al comunei și a 

localităților aferente acesteia se face prin conducta de aducțiune de-a lungul DJ 193, respectiv 

DJ 193A. 

În comuna Păulești există o rețea 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. 

2.9.3 Canalizarea: 

Pe raza comunei există un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, 

care este racordat 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. 

2.9.4 Alimentare cu energie electrică: 

Toate satele componente comunei Păulești sunt racordate la Sistemul Energetic 

Naţional 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 

timp de investiţie este oportun şi din prisma faptului că România se bucură de un grad de 

radiaţie solară foarte bun pentru producţia de energie electrică. 

Rețeaua electrică din comună necesită însă extinderi. De asemenea se doreşte 

modernizarea sistemului de iluminat public prin introducerea lămpilor LED în reţeaua de 

iluminat public stradal. 

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

• Păulești: 10,420 m 

• Ambud: 4665 m 

• Petin: 3390 m 

• Amați: 5312 m 

• Hrip: 6690 m 

• Rușeni: 2670 m 

2.9.5 Telefonie: 

Telefonia mobilă şi fixă se realizează intr-un procent destul de mare de abonaţi prin 

Romtelecom ca telefonie fixă şi reţele de telefonie mobilă precum Orange, Vodafone şi 
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Telekom. Există semnal în toată comuna. Accesul la rețelele de televiziune prin cablu, 

telefonie fixă, mobilă și Internet este facilă. 

Recepţionarea programelor de TV+internet se face prin intermediul companiilor 

Telekom, Digi TV, Internet mobil Orange, iar cel prin fibră optică Telekom. Se doreşte 

crearea unui sistem care  să faciliteze  conectarea instituţiilor  publice  din localitate la 

internet. 

2.9.6 Alimentarea cu căldură: 

Ținând cont că localitatea Păulești deţine o reţea de distribuţie gaz metan, căldura din 

gospodării se obţine în anumite gospodării prin centrale proprii pe gaz dar și cu ajutorul 

combustibilului solid, respectiv lemne şi cărbuni. 

În ultima vreme tot mai mulți copaci sunt tăiați și folosiți pentru construcții. Dacă s-ar 

fi tăiat niște copaci și s-ar fi înlocuit nu ar fi o problemă atât mare, dar s-a ajuns să se taie 

păduri întregi de arbori. Folosind centralele termice pe lemne foarte mulți copaci se pierd. Un 

alt dezavantaj din punct de vedere eco al centralelor ce folosesc ca material primar gaze, 

lemne, cărbune, derivați din petrol etc, este că materialul primar ars în procesul de producere 

al energiei termice emite o cantitate de gaze arse în mediul înconjurator, ducând la poluarea 

acestuia. 

Problema identificată în comuna Păulești este consumul ridicat de energie clasică și 

de arbori folosiți pentru încălzire chiar dacă există rețea de gaz. Se dorește rezolvarea acestei 

probleme, care solicită cheltuieli ridicate, prin folosirea panourilor solare. În zona comunei 

Păulești, soarele este deosebit de generos tot timpul anului. Ca urmare, folosirea energiei 

solare va rezolva această problemă a arborilor. 

2.9.7 Alimentarea cu gaz metan: 

Pe teritoriul administrativ al comunei există un sistem centralizat de alimentare cu 

gaze naturale. 

 Păulești: total: 10,170 m din care pe strada Principală: 2,600 m, străzi 

secundare: 7,570 m 

 Ambud: 4,000 m din care pe strada Principală: 1,650 m, străzi secundare: 

2,350 m 

 Petin: 2,900 m din care pe strada Principală: 2,000 m, străzi secundare: 900 m 

Cu necesitate de extindere în localitățile: 

 Amați: 4,91 km 
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 Rușeni: 1, 90 km 

 Hrip: 4,36 km 

2.9.8 Gospodărie comunală: 

Gestiunea  deșeurilor  se  face  conform  normelor  europene  în  vigoare.  Comuna  

Păulești respectă prevederile în ceea ce priveste gestiunea deșeurilor. Deșeurile menajere sunt 

colectate și sunt transportate la groapa de gunoi de la Doba. 

‖Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de 

salubrizare a localităţilor Someş-Sud‖, a fost constituită de comunele Crucişor, Culciu, 

Bârsău, Pomi, Valea Vinului, Păuleşti şi Homoroade cu scopul declarat privind înfiinţarea, 

organizarea, reglementarea, finanţarea, exploatarea, monitorizarea şi gestionarea în comun a 

serviciului de salubrizare a localităţilor pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-

teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de 

interes zonal sau regional. 

 

2.10 PROBLEME DE MEDIU: 

 

Defrişările iraţionale practicate în păduri transformă dramatic mediul natural din 

punct de vedere peisagistic cât şi din punctul de vedere al echilibrului biopedoclimatic, 

fondul forestier având un rol important în păstrarea acestui echilibru. 

Depozitarea gunoaielor în locuri neamenajate dă un aspect dezolant adaugându–se 

toxicitatea unora din materialele aruncate. Intervenţia omului are efecte negative prin faptul 

că se accelerează procesul de eroziune, surpări, prăbuşiri, prin defrişarea vegetaţiei 

subarboricole şi erbacee cât şi prin săpăturile făcute pentru a folosi material în construcţii. 

Prin Ordinul 1552/743 din 3.12.2008 al Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, 

pentru aprobarea listei localităţilor pe judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole, 

pentru judeţul Satu Mare a fost notificată și comuna Păulești. În zonele declarate vulnerabile 

la poluarea cu nitraţi, managementul fermelor agricole, cum ar fi stocarea şi împrăştierea 

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 nitraţi, a sprijinirii investiţiilor şi a asistenţei tehnice 

necesare pentru implementarea Directivei 91/676/EEC privind protecţia apelor împotriva 

poluării, cauzate de nitraţii proveniţi din surse agricole, Ministerul Mediului şi Pădurilor a 
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demarat începând cu anul 2008 proiectul ,,Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi‖. În 

cadrul acestui proiect pe teritoriul județului Satu Mare au fost propuse pentru intervenţie 

lucrări de investiţii pentru două localităţi vulnerabile la poluarea cu nitraţi: Crucişor şi 

Păuleşti, unde vor fi amenajate platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi 

a deşeurilor menajere. Investiţia acestui proiect aflat în implementare urmăreşte organizarea 

de sisteme de colectare selectivă, compostarea şi aplicarea pe terenurile agricole a deşeurilor 

biodegradabile reprezentate în particular de gunoiul de grajd din gospodăriile rurale, ceea ce 

va contribui la reducerea depozitării necontrolate a acestuia şi la reducerea cantităţilor de 

deşeuri biodegradabile care ajung la depozitele de deșeuri menajere definitive. 

Zone inundabile 

Pe teritoriul comunei Păulești nu apar fenomene de tipul inundațiilor, întrucât 

cursurile de apă sunt protejate corespunzător cu diguri pentru prevenirea eventualelor 

inundații. Totuși, există pericol de inundații pe râul Someș. 

Zone cu alunecări de teren 

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

 

MONUMENTE ISTORICE 

Conform Listei Monumentelor Istorice 2015, pe teritoriul comunei Păulești există un 

singur monument istoric de categoria B. 

 

Tabel 9: Lista monumentelor  istorice 2015 

Nr. 

crt. 

Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 

1. SM-II-m-B-05257 Biserica „Sf. 

Arhangheli Mihail 

şi Gavriil‖ 

sat Amaţi; 

comuna Păulești  

Str. Principală 

210 

1880 

 

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

 Biserica are hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi 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 şi pe el regăsim culorile drapelului românesc, cu toate că în acea 

perioadă Ardealul era sub stăpânire maghiară. În anul 1937 acoperişul din şindrilă a fost 

înlocuit cu un altul din tablă. Biserica este de mărime medie şi are formă de navă. Pictura 

interioară este o combinaţie de tehnici tempera şi frescă, fiind realizată în anul 1980. Lucrări 
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de întreţinere de mai mare amploare au avut loc în anii 1994 - tencuire exterioară, 2002 - 

înlocuirea candelabrelor, 2005 - înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, 2006 - reparaţie la acoperiş, 

2007 - extinderea împrejmuirii şi amplasarea unei troiţe. Din luna noiembrie 1996 preot 

paroh este Pr. Marc Viorel, cântăreţ Donca Teofil iar clopotar Hoia Petre. 

 

Fig. 14. Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil‖ 

Sursă: https://destepti.ro/biserica-sf-arhangheli-mihail-si-gavril-din-amati-satu-mare 

 

ARII NATURALE PROTEJATE 

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

Situl de importanță comunitară ROSCI0436 Someşul 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 şi declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a 

reţelei 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 Măgherăuș, 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. 
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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. 

 

2.11 DISFUNCŢIONALITĂŢI: 

2.11.1 Privind activităţile 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; 

 Insuficientă susţinere, promovare şi valorificare a produselor şi 

meşteşugurilor; 

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

 Folosirea unor tehnologii vechi, cu productivitate şi eficienţă economică 

scăzută; 

 Puține inițiative private locale; 

 Lipsa unui sistem de marketing al produselor locale; 

 Agricultură de semi-subzistenţă; 

 

2.11.2 Privind structura populaţiei: 

 Fenomen de îmbătrânire demografică a populației; 

 Număr mare de asistaţi sociali; 

 Migrația populației în alte localități din țară sau în străinătate. 

 

2.11.3 Privind căile de circulaţie: 

 Unele porţiuni ale drumurilor ce străbat comuna necesită lucrări de reabilitare 

şi modernizare; 

 Pentru străzile existente se constată următoarele: necesitatea modernizării 

străzilor locale prin asfaltare şi lărgire a carosabilului, realizare de trotuare şi de spaţii verzi 

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

proprietăți; 

 Infrastructura de transport relativ slab dezvoltată între satele din comună. 

 

2.11.4 Privind fondul construit și utilizarea terenurilor: 

 Clădiri cu nevoi de reabilitare stringente; 

 Fragmentarea exploatațiilor și a terenurilor agricole; 

 Unele clădiri vechi tradiționale sunt ruinate. 

 

2.11.5 Privind echiparea edilitară: 

 Insuficienta dezvoltare a rețelei de gaz; 

 Insuficienta dezvoltare a rețelei electrice; 

 Utilizarea unei cantităţi importante de material lemnos pentru încălzirea 

gospodăriilor. 

 

2.11.6 Privind protecţia 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 

suprafaţă (deversări necontrolate), cât şi asupra apelor subterane. 

 Poluarea solului – se înregistrează fenomene de eroziuni de suprafaţă, 

alunecări de teren sau cazuri de băltiri. 

 

2.12 NECESITĂŢI ŞI OPORTUNITĂŢI ALE POPULAŢIEI: 

  Propunerile privind organizarea viitoare social-economică şi urbanistică a comunei 

Păulești au ţinut seama de necesităţile şi opţiunile populaţiei în contextul amplasării 

geografice, infrastructura rutieră, precum şi importanţa deţinută de comună la nivel teritorial. 

Au fost consultate autorităţile locale şi analizate propunerile pentru dezvoltarea de noi unităţi 

economice şi de producţie, precum şi alte sugestii făcute pe parcursul consultărilor din 

perioada elaborării Planului Urbanistic General. 
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În discuţiile purtate cu factorii de decizie, aceştia şi-au expus punctul de vedere asupra 

politicii proprii de dezvoltare a localităţii, şi anume: 

 Includerea în intravilan a gospodăriilor şi dotărilor aflate în prezent în 

extravilan, precum şi a zonelor cu potenţial de dezvoltare pentru zone rezidenţiale, activităţi 

productive şi turistice. 

 Sporirea gradului de confort al localităţii prin: 

- asfaltarea drumurilor locale, realizarea de poduri şi podeţe şi implementarea unui 

sistem de rigole pe marginea drumurilor; 

- consolidarea malurilor pârâurilor, în vederea combaterii eroziunii terenurilor din 

apropiere; 

- încurajarea turismului prin înfiinţarea unor structuri cu potenţial turistic, ţinând 

cont de estetica peisajului natural şi construit şi de activităţile de tip cultural care 

încă se mai păstrează; 

- înfiinţarea unor unităţi de colectare şi prelucrare a produselor agricole; 

- modernizarea dotărilor existente şi realizarea de noi obiective; 

- crearea de spaţii verzi publice, spaţii pentru agrement şi sport. 

 Impulsionarea economiei locale, prin atragerea de investitori care să 

investească în special în agricultură, prin dezvoltarea turismului rural şi dezvoltarea 

producţiei agricole. 

 Modernizarea arterelor de circulație la standarde europene. 

 Protejarea obiectivelor cu valoare de patrimoniu şi a celor cu valoare 

arhitecturală (case tradiţionale). 

 Modernizarea clădirilor publice prin menţinerea elementelor tradiţionale. 
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ: 

 

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE: 

Nu au fost elaborate studii de fundamentare, dar au fost consultate și luate în 

considerare soluțiile propuse în documentațiile referitoare la localitate, existente până în 

prezent, amintite în capitolul 1, subcapitolul 1.3. 

 

3.2 EVOLUŢIE POSIBILĂ, PRIORITĂŢI 

3.2.1 PREVEDERI ALE PLANULUI DE AMENAJARE A TERITORIULUI 

NAŢIONAL – pentru Comuna Păulești: 

Secţiunea I – REŢELE DE TRANSPORT: 

Nu sunt prevederi pentru comuna Păulești. 

Secţiunea a II-a – APA: 

Nu sunt prevederi pentru comuna Păulești. 

Secţiunea a III-a – ZONE PROTEJATE: 

Nu sunt prevederi pentru comuna Păulești. 

Secţiunea a IV-a – REŢEAUA DE LOCALITĂŢI: 

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. 

Nivel de dotare - echipare: din domeniul administrativ, al educaţiei, sănătăţii, culturii, 

comerţ, sport, agrement. 

Secţiunea a V-a – ZONE DE RISC NATURAL: 

Nu sunt prevederi pentru comuna Păulești. 

Secţiunea a VI-a – ZONE TURISTICE: 

Nu sunt prevederi pentru comuna Păulești. 

 

3.2.2 PREVEDERI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI SATU 

MARE PÂNĂ ÎN 2020 – pentru Comuna Păulești: 

 Domenii de Intervenţie Strategică: 
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1. Creşterea competitivităţii economice a judeţului (prin atragerea investitorilor, dezvoltarea 

IMM-urilor, dezvoltarea de clustere şi incubatoare de afaceri); 

2. Dezvoltarea teritorială echilibrată şi armonioasă a tuturor localităţilor din judeţ; 

3. Valorificarea durabilă şi eficientă a potenţialului agricol al judeţului; 

4. Dezvoltarea turismului şi a serviciilor adiacente (cu accent pe turismul de sănătate şi 

turismul cultural); 

5. Valorificarea eficientă a resurselor umane, ca suport pentru creşterea competitivităţii 

economice şi reducerea inegalităţilor la nivelul judeţului; 

6. Îmbunătăţirea infrastructurii ca suport pentru dezvoltarea economică a judeţului/ 

Transformarea judeţului Satu Mare într-un pol logistic de importanţă trans-naţională; 

7. Asigurarea dezvoltării durabile prin protejarea mediului şi prevenirea manifestării 

riscurilor; 

8. Dezvoltarea capacităţii administrative a autorităţilor publice şi întărirea relaţiilor de 

cooperare în vederea rezolvării problemelor de mediu, dezvoltare economică, inovare, 

cercetare ştiinţifică, accesibilitate ale judeţului şi întărirea poziţiei strategice a acestuia. 

 

3.2.3 PREVEDERI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ GAL ZONA 

SĂTMARULUI (din care face parte și comuna Păulești): 

 Priorități de dezvoltare rurală: 

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în 

zonele rurale. Această prioritate are ca scop dezvoltarea condiţiilor de viaţă pentru populaţia 

teritoriului şi reducerea disparităţilor sociale faţă de mediul urban, integrarea minorităților 

locale şi se va realiza prin următoarele măsuri: 

- Măsura M1/6A Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi non-agricole în GAL Zona 

Sătmarului care sprijină înființarea de întreprinderi mici și crearea de locuri de muncă; 

- Măsura M2/6A Crearea şi modernizarea micro-întreprinderilor din domeniul non-

agricol care facilitează diversificarea și dezvoltarea de întreprinderi mici şi crearea de locuri 

de muncă; 

- Măsura M3/6B Crearea şi dezvoltarea serviciilor de bază pentru populaţie care este 

menită să încurajeze dezvoltarea locală a teritoriului; 

- Măsura M4/6B Păstrarea şi promovarea moştenirii culturale care sprijină iniţiativele 

de valorificare a patrimoniului cultural local; 
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- Măsura M5/6B Investiţii în infrastructura socială care este menită să îmbunătăţească 

nivelul de trai al populaţiei teritoriului, în general şi al populaţiei aflate în risc social, în 

particular. 

P2. Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de 

agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării 

durabile a pădurilor. Această prioritate are ca scop sprijinirea creşterii puterii economice a 

exploataţiilor pentru a asigura o competitivitate crescută a teritoriului şi se va realiza prin 

următoarele măsuri: 

- Măsura M6/2B Sprijinirea tinerilor fermieri care facilitează intrarea în sectorul 

agricol a unor fermieri calificați corespunzător; 

- Măsura M7/2A Înfiinţarea şi modernizarea exploataţiilor agricole care sprijină 

îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 

restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe piață 

și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole; 

P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea 

produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură. Această 

prioritate are ca scop îmbunătățirea competitivității producătorilor primari şi se va realiza 

prin: 

- Măsura M8/3A Susţinerea dezvoltării structurilor asociative, care sprijină 

organizațiile de producători locali. 

 

3.2.4 PREVEDERI ALE STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 

COMUNA PĂULEȘTI, JUD. SATU  MARE 

Dezvoltarea comunei Păuleşti, prin crearea şi susţinerea unui mediu economico-social 

competitiv, stabil şi diversificat, care să asigure creşterea economică şi creşterea calităţii vieţii 

cetăţenilor constau în: 

1. Asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei şi al agenților economici la 

infrastructura de bază (apă, canalizare, căi de transport, telefonie, internet); 

2. Protecţie socială și optimizarea sistemului de sănătate; 

3. Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai 

multe locuri de muncă; 
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4. Reabilitarea şi modernizarea instituţilor publice conform standardelor 

europene; 

5. Colectarea   selectivă   a   deşeurilor   menajere   şi   industriale   şi   realizarea   

de  platforme conforme cerinţelor legislative; 

6. Îmbunătăţirea reţelei electrice din comună; 

7. Protejarea mediului prin conformarea progresivă  cu standardele de mediu din 

Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate; 

8. Sprijinirea autorităţilor publice locale în prezentarea strategiilor financiare şi 

de investiţii; 

9. Dezvoltarea  unui  proces  comun  de  organizare  pentru  stabilirea  

priorităţilor comunităţii, strategia şi acţiunile sale; 

10. Asigurarea  de  posibilităţi  de  utilizare  a  energiei  termice  şi  gazelor  

naturale  pentru majoritatea populaţiei şi agenţilor economici din comună; 

11. Asigurarea condiţiilor pentru crearea unor activităţi rentabile în agricultură, 

piscicultură, industrie, servicii; 

12. Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor 

sociale şi creşterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunităţi investiţionale. 

 

Obiective specifice 

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 oportunităţilor de investiţii prin intermediul mijloacelor online (pagina 

web) și offline (ghid al investitorului, broşuri, pliante, etc.) 

- Organizarea de campanii de informare pentru accesare de fonduri europene 

- Implementarea de programe de formare antreprenorială și perfecţionare profesională 

- Promovarea mărcilor locale pe plan naţional si internaţional 

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

- Dezvoltarea infrastructurii de acces spre exploataţiile agricole 

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

- Organizarea de pieţe/târguri agroalimentare pentru producători, de tip en-gros 
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- 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 autorităţile 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 şi lucrări de artă în comuna Păuleşti, 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 protecţie și siguranţă 

- Îmbunătăţirea sistemelor de marcaje rutiere 

- Reabilitare termică şi modernizare cămine culturale 

- Realizarea reţelei de canalizare pe toată suprafața comunei 

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

- Extindere reţea de alimentare cu apă 

- Extindere reţea de gaz (loc. Amaţi, Hrip, Ruşeni) 

- Schimbarea conductelor prezentei rețele de alimentare cu apă 

- Reabilitarea și modernizarea căminelor culturale 

 

SECTOR 3 

EDUCAȚIE, CULTURĂ ŞI SPORT 
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- Reabilitarea și modernizarea unităţilor educaţionale din comună: 

- Modernizare grădiniţă în localitatea Petin 

- Inființare și dotare grădiniţă Ambud 

- Reabilitare şi Modernizare Şcoala cu clasele I-VIII, loc. Ambud, com. Păuleşti, jud. 

Satu Mare 

- Reabilitare și Modernizare Școala cu clasele I-VII Ambud 

- Construire Şcoală Gimnazială cu clasele I-VIII, loc. Hrip, com. Păuleşti, jud Satu 

Mare 

- Reabilitare şi modernizare Şcoală cu clasele I-VIII + Grădiniţă, loc. Păuleşti, com. 

Păuleşti, jud. Satu Mare 

- 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 unităţilor educaţionale din comună 

- Înfiinţarea și dotarea de laboratoare şcolare 

- Modernizarea și îmbunătăţirea dotărilor şcolare existente 

- Amenajarea de terenuri de sport 

- Construire Sală de sport în loc. Amaţi 

- Construire Sală de Sport la Şcoala din Păuleşti 

- Amenajarea curţilor interioare ale unităților de învățământ 

- Îmbunătăţirea dotărilor Bibliotecii comunale în scopul îmbunătăţirii vieţii 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 aşezămintelor culturale din comună 

- Organizarea de evenimente culturale cu participarea publicului larg 

- Susţinerea infiinţării de trupe, ansambluri, cenacluri, formaţii, etc. 

- Reabilitarea obiectivelor cultural-religioase 

- Reabilitarea/modernizarea obiectivelor cu valoare istorică 
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- 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 inființare Centru social cultural Sergiu Nicolaescu 

- Reabilitare și amenajare Muzeu sătesc Nicolae Iorga 

- Reabilitarea și îmbunătăţirea dotărilor Căminelor Culturale din comuna Păuleşti, loc. 

Amaţi, 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 unităţilor medicale la nivel local 

- Înfiinţarea de noi dispensare în satele din comună 

- Reabilitare modernizare dispensar Victor Babeș 

- Înființare dispensar  Nicolae Păulescu 

- Înființarea unui centru integrat de servicii sociale pentru sprijinirea persoanelor aflate 

în situaţii de risc 

- Înfiinţarea unui centru de bătrâni 

- Crearea unui cămin pentru victimele agresiunii în familie 

- Construirea de locuinţe sociale 

- Amenajare cantină pentru săraci 

- Achiziționarea unei ambulanţe 

- Sprijinirea înfiinţării de întreprinderi sociale 

- Identificarea  posibilităţilor  de  stabilire  a  parteneriatelor  locale   pentru  furnizarea  

şi dezvoltarea serviciilor sociale 



 

 

68 

 

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

 

SECTOR 5  

SERVICII PUBLICE 

- Contractarea unei companii private pentru servicii de transport public/achiziţionarea 

de către UAT a unui mijloc de trasport public 

- Amenajarea staţiilor de transport în comun 

- Organizarea de consultări publice periodice pentru identificarea problemelor 

cetăţenilor 

- Studiu de evaluare a oportunităţii externalizării unor servicii publice 

- Perfecționarea personalului administrativ 

- Schimburi de experiență cu autorităţi locale din România şi/sau din Uniunea 

Europeană în scopul adoptării modelelor de bună practică 

- Achiziționarea unor utilaje pentru deszăpeziri, întreţinerea drumurilor 

- Achiziţie utilaj (buldoexcavator) pentru întreţinere şi gospodărire comunală 

- Achiziţionarea unei maşini de pompieri 

- Extinderea și modernizarea reţelei de iluminare stradală 

- Utilizarea energiei din surse alternative pentru iluminatul public 

- Extindere și modernizare iluminat public pe LED 

- Dezvoltarea şi modernizarea reţelelor de telecomunicaţii 

- Dotarea cu sisteme de monitorizare video a locurilor publice cu infracţionalitate 

ridicată 

- Îmbunătăţirea dotării serviciului public de poliţie cu echipamente și infrastructură 

specifică 

- Organizarea de campanii de informare cu privire la siguranţa cetăţeanului 

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

- Personal 

- Extinderea și modernizarea spaţiilor verzi 

- Crearea spaţiilor de joacă pentru copii 

- Construirea unei baze sportive multifuncţionale 

- Înfiinţarea  unui  centru  de  informare,  promovare  şi  marketing  turistic  în  comuna 

Păuleşti 
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SECTOR 6  

MEDIU 

- Sprijinirea operatorului de salubritate prin identificarea în comun a soluţiilor optime 

privind managementul deşeurilor 

- Extinderea serviciilor de colectare a deşeurilor 

- Dezvoltarea infrastructurii necesare pentru colectarea selectivă a deşeurilor 

- Desfăşurarea de campanii de educaţie si conștientizare a populaţiei cu privire la 

importanța colectării selective a deşeurilor 

- Amenajarea spaţiilor publice cu pubele de gunoi 

- Conştientizarea agenţilor economici cu privire la importanţa și procedurile de 

colectare selectivă a deşeurilor 

- Promovarea colectării selective a deşeurilor de echipamente electrice și electronice 

- Dotarea  cu  utilaje  și  echipamente  pentru  servicul  de  gospodărire  comunală  și 

salubritate 

- Organizarea de campanii de ecologizare a cadrului natural 

- Realizarea de acţiuni de împădurire 

- Dotarea cu instalaţii și sisteme de prevenire a poluării și calamităţilor naturale 

- Amenajarea și regularizarea albiilor râurilor 

- Exploatarea fondului cinegetic prin înfiinţarea unui fond de vânătoare 

 

PRIORITĂŢI DE INTERVENŢIE: 

1. Zone de dezvoltare. Extinderea intravilanului: 

 Restructurarea zonelor dezafectate sau/şi cu utilizare neadecvată; 

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

 Extinderea echilibrată a intravilanului, conform estimărilor suprafeţelor 

necesare de teren şi a unor suprafeţe rezervă pentru evoluţii imprevizibile; 

 Delimitarea intravilanului; 

 Ocuparea prioritară a suprafeţelor libere aflate deja în intravilanul comunei şi 

etapizarea extinderii intravilanului (politica de dezvoltare ,,de la centru spre 

periferie‖). 
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2. Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii edilitare: 

 Modernizarea drumurilor județene și comunale; 

 Reabilitarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei 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 şi în zonele periferice; 

 Regularizarea, decolmatarea şi amenajarea văilor prin îndiguire împotriva 

inundaţiilor.  

 

3. Creşterea confortului locuirii 

 Extinderea spaţiului locativ;  

 Crearea de noi dotări publice; 

 Suplimentarea spaţiilor verzi publice; 

 Echiparea tehnico-edilitară a zonelor rezidenţiale, asigurarea de accese 

carosabile; 

 Încurajarea folosirii sistemelor de producere a energiei alternative pe baza 

potenţialului regenerabil existent (solar, eolian, geotermal, etc); 

 Evitarea supradensificării în zonele centrale; 

 Protejarea construcţiilor valoroase din punct de vedere al arhitecturii 

vernaculare. 

 

4. Dezvoltarea activităţilor economice: 

 Valorificarea optimă, durabilă a potenţialului de dezvoltare economică locală, 

în mod special prin încurajarea practicării unor forme de agricultură performantă şi eficientă; 

 Atragerea de investitori, prin crearea premiselor necesare dezvoltării sectorului 

industrial, agrozootehnic, turistic şi servicii: stabilirea zonelor destinate acestui sector, 

echiparea cu reţele edilitare şi realizarea acceselor, acordarea unor facilităţi pentru investitori, 

etc. 

 Valorificarea produselor naturale/tradiţionale provenite din activităţile 

gospodăreşti ale locuitorilor; 

 Centre de colectare, prelucrare și ambalare a produselor locale; 
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 Sprijinirea înfiinţării unor ferme în domeniul zootehniei şi legumiculturii; 

 Etapizarea consumului de resurse financiare. 

 

5. Îmbunătăţirea gestiunii patrimoniului natural şi protecţia mediului: 

 Delimitarea şi instituirea zonelor de protecţie pentru obiectivele cu valoare de 

patrimoniu: monumente arhitecturale; 

 Regularizări, decolmatări şi îndiguiri ale văilor ce pot cauza produceri de 

inundaţii; 

 Implementarea sistemului selectiv de gestiune a deșeurilor; 

 Amenajarea de noi spaţii verzi publice: înfiinţarea de parcuri, dotări de 

agrement; 

 Delimitarea spaţiilor verzi, protejarea şi amenajarea spaţiilor libere; 

 Asigurarea unui procent cât mai mare de spaţii verzi publice în zonele dens 

construite şi frecventate de locuitori; 

 Limitarea ocupării cu construcţii în zonele cu riscuri naturale; 

 Înfiinţarea unor perdele vegetale cu rol de protecţie între sursele de emisii 

(zone industriale, zootehnice) şi zonele rezidenţiale; 

 Crearea unor puncte de informare turistică; 

 Amenajarea unor puncte de odihnă; 

 Amenajarea malurilor Someșului ca zone de agrement; 

 Instruirea localnicilor în activităţi de turism cu scopul valorificării produselor 

locale şi a serviciilor turistice. 

 

6. Asigurarea accesului la învăţământul de calitate: 

 Asigurarea unităţilor de învăţământ preşcolar în fiecare din localităţile 

aparţinătoare comunei; 

 Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii educaţionale a şcolilor locale; 

 Modernizarea şi reabilitarea terenurilor de sport. 
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3.3 OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU 

 

Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul 

administrativ şi a relaţiilor de interdependenţă dintre localitate şi vecinătăţi, se propun: 

 valorificarea amplasării localităţii în contextul cadrului natural; 

 colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de 

valorificarea potenţialului natural şi protecţia mediului, cum ar fi folosirea resurselor de apă, 

gospodărirea deşeurilor, zone de agrement, etc.; 

 controlul modului de folosinţă a teritoriului, corecta gestionare şi stoparea 

tendinţelor de folosire excesivă a acestuia; 

 corecta extindere a localităţii prin realizarea în prealabil a studiilor de 

infrastructură şi de utilităţi necesare pentru evitarea disfuncţionalităţilor;  

 respectarea zonificării funcţionale şi a limitei intravilanului propus. 

 

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR 

 

Direcţiile de dezvoltare propuse pentru comuna Păulești vizează sectorul productiv 

(de industrie şi agrozootehnie), precum şi sectorul secundar şi terţiar – prin dezvoltarea 

serviciilor şi punerea în valoare a potenţialului turistic al zonei. 

Direcţii de dezvoltare propuse prin PUG: 

- valorificarea locaţiilor centrale vacante pentru dezvoltarea infrastructurii 

pentru sectorul terţiar (instituţii, servicii, comerţ, etc);  

- extinderea şi organizarea zonelor de producţie (industriale/agrozootehnice) 

prin amplasarea lor judicioasă în raport cu zonele rezidenţiale şi publice; 

- valorificarea potenţialului turistic al zonei; 

- protejarea prin RLU a zonelor rezidenţiale tradiţionale şi a zonelor de protecţie 

a monumentelor istorice; 

- reducerea riscurilor de compromitere a potenţialelor de dezvoltare prin 

extinderea etapizată a zonei intravilan şi prin protejarea viitoarelor culoare de infrastructură. 

Desemnarea etapelor de urbanizare a suprafeţelor introduse în intravilan prin PUG; 
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- stabilirea obligativităţii măsurilor intermediare de planificare (PUZ, PUD) 

pentru zonele de restructurare şi urbanizare, inclusiv obligativitatea procedurilor de 

restructurare funciară şi de asigurare a necesarului de suprafeţe pentru utilităţi publice; 

- stabilirea unor limite clare a intravilanului, în lungul unor repere topografice şi 

cadastrale pentru reducerea necesităţii de ajustare ulterioară. 

 

3.5  EVOLUŢIA POPULAŢIEI 

 

 Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori: elemente demografice – 

posibilităţile de creştere naturală a populaţiei în funcţie de evoluţia contingentului fertil şi de 

evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de numărul populaţiei vârstnice şi evoluţia 

probabilă a mortalităţii, de comportamentul specific al femeilor faţă de natalitate, etc.; 

posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi 

posibil de creat, veniturile potenţiale pe care le pot oferi acestea; gradul de atractivitate al 

localităţii ca o consecinţă directă a numărului şi calităţii dotărilor publice, condiţiilor de 

locuit, gradul de echipare edilitară a localităţii. 

Acest fapt susţine necesitatea luării unor măsuri care să aibă ca scopuri finale 

îmbunătăţirea potenţialului demografic, dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de 

ocupare a forţei de muncă:  

 susţinerea natalităţii prin flexibilizarea oportunităţilor pe care le au femeile 

tinere de a se dezvolta profesional, concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii şi de 

naştere şi creştere a copiilor; 

 facilităţi economico-financiare şi privind locuirea acordate tinerelor familii; 

 creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor oferite familiilor tinere; 

 asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor 

de asistenţă socială; 

 stimularea încadrării în muncă a tinerilor; 

 diversificarea ofertei de locuri de muncă, a activităţilor economice şi 

instituirea unor programe de formare şi reconversie profesională; 

 creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea unor 

programe destinate tinerilor, femeilor şi şomerilor; 
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 îmbunătăţirea nivelului de instruire şi a abilităţilor profesionale şi tehnice în 

vederea asigurării unei forţe de muncă adaptabilă la cerinţele pieţei;  

 promovarea antreprenoriatului 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 uşor din şi spre oraşele apropiate, coroborate cu asigurarea unor 

condiţii civilizate de viaţă (inclusiv completarea cu dotările necesare), conduc la aprecierea 

privind creşterea numărului de locuitori în etapa de perspectivă. 

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

1. În sectorul primar şi secundar: activităţi agricole şi industriale, de producţie. 

2. În sectorul terţiar: activităţi din zona serviciilor şi a comerţului, care se 

dezvoltă concomitent cu domeniului productiv şi a valorificării potenţialului turistic. 

 

 3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI 

 

Planul Urbanistic General include un set de propuneri, recomandări şi reglementări 

care vizează ameliorarea organizării infrastructurii de trafic şi 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 şi profilele 

caracteristice. 

Suprafeţele 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. 

Reţeaua de căi de comunicaţie din extravilan: 

Arterele principale de circulaţie pentru accesul rutier în comună, necesită pe unele 

porţiuni lucrări de reabilitare şi modernizare în sensul lărgirii carosabilului, realizării de 

trotuare, spaţii de parcare şi rigole de scurgere a apei pluviale. 

Reţeaua stradală din intravilan: 

Se impune reabilitarea drumurilor locale, modernizarea lor prin lărgiri ale 

carosabilului, realizarea de trotuare, fâşii plantate, respectând profilele transversale tip 
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propuse pe planşele anexate, astfel încât lăţimea unei benzi de circulaţie să fie de minim 3 m, 

minim 1,00 pentru spaţii verzi şi cel putin 1,00 m pentru trotuare. 

Deschiderea de noi trame stradale: 

Prin introducerea unor zone noi în intravilan, vor fi necesare completări ale reţelei 

secundare locale. Acestea sunt figurate pe planşa de Reglementări Urbanistice – Zonificare. 

Prin prezenta documentaţie se stabileşte categoria tehnică şi profilele transversale ale arterelor 

(vezi planşe anexate), precum şi traseul lor orientativ. Definitivarea traseelor se va face în 

faza proiectelor de specialitate. 

Reţea de piste pentru biciclete:  

În funcţie de caracteristicile tehnice ale spaţiilor, se propune amenajarea reţelelor 

pentru biciclete fie integrate profilelor stradale, fie în afara acestora (trasee verzi). 

 

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ 

TERITORIAL 

Concomitent oportunităţilor de dezvoltare oferite de mărirea intravilanul şi 

modernizarea infrastructurii, au fost luate în considerare asigurarea cadrului necesar (terenuri 

urbane, zonificare funcţională, căi de comunicaţie şi echipare edilitară), a activităţilor 

economice şi a bazei turistice (prevederea zonelor destinate practicării turismului). 

În cadrul Planului Urbanistic General s-au stabilit suprafeţele de teren care alături de 

cele existente vor forma noul intravilan. Extinderile propuse au fost făcute de comun acord cu 

autorităţile locale ca urmare a cererii de terenuri  pentru dezvoltarea activităţilor productive, 

industriale şi agrozootehnice, a serviciilor, sectorului de locuințe şi turistic. 

Limita noului intravilan a fost astfel stabilită încât să cuprindă toate construcţiile 

existente, precum şi suprafeţele 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 1037,41 ha, reprezentând 17,26 % din 

teritoriul administrativ al comunei, ea fiind cu 206,95 ha mai mare decât cea actuală. Este 

compusă din 18 trupuri: 6 trupuri principale, aferente celor 6 localități aparținătoare, cu o 

suprafață de 888,38 ha și 12 trupuri secundare, cu o suprafață totală de 149,03 ha. 
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Repartiția teritoriului în intravilanul propus, în comparație cu cel existent la nivel de 

comună: 

 

Modificarea intravilanului localității este o consecinţă a corelării intravilanului 

existent cu situaţia actuală a zonei construite şi a perspectivelor de dezvoltare. 

Extinderea intravilanului a avut în vedere următoarele obiective: 

- Respectarea prevederilor legale în vigoare; 

- Respectarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului privind 

gestiunea raţională a resursei funciare; 

- Necesitatea unei dezvoltări urbanistice controlate, coerente şi durabile, 

care asigură calitatea vieţii; 

- Viabilitatea şi fezabilitatea extinderii reţelei stradale şi a reţelei de 

infrastructură edilitară pentru zonele noi, prin prisma analizei cost-

beneficiu asupra investiţiilor din bugetul public; 

- Necesitatea concentrării investiţiilor de dezvoltare în zone din interiorul 

intravilanului actual, astăzi părăsite sau utilizate inadecvat, cu avantajul 

economic al pre-existenţei echipărilor edilitare şi al acceselor stradale 

asigurate; 

- Necesitatea asigurării de terenuri exploatabile agricol în vederea 

susţinerii economiei agrare; 

- Necesitatea protejării cadrului natural, ca susţinător al calităţii ecologice;  

- Necesitatea asigurării calităţii vieţii pentru cetăţeni, prin rezervarea 

suprafeţelor necesare pentru realizarea arterelor de trafic, a 

infrastructurii edilitare, a dotărilor şi echipamentelor publice (sănătate, 

învăţământ, spaţii verzi, sport, etc); 

- Valorificarea, conservarea şi protejarea fondului construit valoros şi a 

peisajului cultural ca factor al dezvoltării şi al identităţii teritoriale. 

 

 

Bilanţ teritorial comuna PĂULEȘTI 

Zone funcționale 
Existent Propus 

ha % ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni 

complementare 689,94 83,08 770,23 74,25 
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Locuințe colective 0,15 0,02 0,15 0,01 

Instituții și servicii de interes public 11,82 1,42 15,56 1,50 

Unități industriale și depozite 6,74 0,81 117,87 11,36 

Unități agro-zootehnice 28,89 3,48 28,86 2,78 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 47,00 5,66 60,82 5,86 

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

                            : - de protecție 40,99 4,94 50,60 4,88 

                            : - sport, turism, agrement 3,95 0,48 5,65 0,54 

Construcții tehnico-edilitare 18,74 2,26 19,01 1,83 

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

                din care: - 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 1,63 

Căi de comunicații aeriană și amenajări 

aferente 1,01 0,12 1,01 0,10 

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

TOTAL 830,46 100,00 1037,41 100,00 
 

1. Sat reședință de comună – Păulești 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Păuleşti 258,24 
Trup A 252,15 
Trup A1 2,29 
Trup A2 3,80 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

 

Bilanţ teritorial localitatea Păulești 

Zone funcționale 
Existent Propus 

ha % ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni 

complementare 176,99 85,04 220,46 85,37 
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Locuințe colective 0,15 0,07 0,15 0,06 

Instituții și servicii de interes public 3,78 1,82 5,97 2,31 

Unități industriale și depozite 2,29 1,10 2,29 0,89 

Unități agro-zootehnice 6,72 3,23 6,81 2,64 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 10,25 4,92 15,55 6,02 

              din care: - parcuri 0,07 0,03 2,55 0,99 

                            : - de protecție 9,55 4,59 12,37 4,79 

                            : - sport, turism, agrement 0,63 0,30 0,63 0,24 

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

Gospodărie comunală, cimitire 0,78 0,37 0,78 0,30 

                din care: - cimitire 0,78 0,37 0,78 0,30 

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

Căi de comunicații și transport 5,71 2,74 4,91 1,90 

Căi de comunicații aeriană și amenajări 

aferente 1,01 0,49 1,01 0,39 

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

TOTAL 208,13 100,00 258,24 100,00 
 

2. Ambud 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Ambud 110,59 
Trup B 110,59 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Ambud 

Zone funcționale 
Existent Propus 

ha % ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni 

complementare 88,90 82,26 91,54 82,77 

Instituții și servicii de interes public 1,35 1,25 1,35 1,22 

Unități industriale și depozite 0,88 0,81 0,92 0,83 
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Unități agro-zootehnice 5,27 4,88 5,28 4,77 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 7,08 6,55 7,22 6,53 

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

                            : - de protecție 6,49 6,01 6,64 6,00 

                            : - sport, turism, agrement 0,59 0,55 0,58 0,52 

Construcții tehnico-edilitare 0,18 0,17 0,18 0,16 

Gospodărie comunală, cimitire 1,06 0,98 0,88 0,80 

                din care: - cimitire 1,06 0,98 0,88 0,80 

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

Căi de comunicații și transport 3,35 3,10 3,21 2,90 

Căi de comunicații aeriană și amenajări 

aferente 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTAL 108,07 100,00 110,59 100,00 

 

3. Petin 

Repartiţia pe trupuri: 

Sat Petin 113,71 
Trup C 93,86 
Trup C1 5,97 
Trup C2 0,29 
Trup C3 0,62 
Trup C4 6,67 
Trup C5 6,30 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Petin 

Zone funcționale 
Existent Propus 

ha % ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni 

complementare 69,46 65,94 79,18 69,63 

Instituții și servicii de interes public 1,97 1,87 1,75 1,54 

Unități industriale și depozite 1,49 1,41 1,50 1,32 

Unități agro-zootehnice 8,44 8,01 5,86 5,15 
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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 

                din care: - 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 

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,15 0,14 0,12 0,11 

TOTAL 105,34 100,00 113,71 100,00 
 

4. Amați 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Amaţi 297,22 
Trup D 184,36 
Trup D1 112,86 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Amați 

Zone funcționale 
Existent Propus 

ha % ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni 

complementare 153,98 87,84 168,07 56,55 

Instituții și servicii de interes public 2,12 1,21 2,18 0,73 

Unități industriale și depozite 0,92 0,52 110,79 37,28 

Unități agro-zootehnice 0,74 0,42 0,74 0,25 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 9,62 5,49 9,78 3,29 

              din care: - parcuri 0,40 0,23 0,40 0,13 
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                            : - de protecție 8,30 4,74 8,46 2,85 

                            : - sport, turism, agrement 0,92 0,52 0,92 0,31 

Construcții tehnico-edilitare 2,76 1,57 3,03 1,02 

Gospodărie comunală, cimitire 1,16 0,66 1,16 0,39 

                din care: - cimitire 1,16 0,66 1,16 0,39 

Monumente istorice 0,22 0,13 0,22 0,07 

Căi de comunicații și transport 3,66 2,09 1,23 0,41 

Căi de comunicații aeriană și amenajări 

aferente 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTAL 175,29 100,00 297,22 100,00 
 

5. Rușeni 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Ruşeni 101,87 
Trup E 98,17 
Trup E1 0,53 
Trup E2 3,17 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Rușeni 

Zone funcționale 
Existent Propus 

ha % ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni 

complementare 69,64 88,78 87,38 85,78 

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 
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                            : - 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 

                din care: - 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 

Alte zone (terenuri neconstruibile, ape, etc.) 0,01 0,01 0,77 0,76 

TOTAL 78,44 100,00 101,87 100,00 
 

6. Hrip 

Repartiţia pe trupuri: 

 

Sat Hrip 155,78 
Trup F 149,25 
Trup F1 1,72 
Trup F2 4,81 

 

Repartiţia pe zone funcţionale: 

Bilanţ teritorial localitatea Hrip 

Zone funcționale 
Existent Propus 

ha % ha % 

Locuințe individuale și funcțiuni 

complementare 129,68 83,56 123,60 79,34 

Instituții și servicii de interes public 3,03 1,95 3,45 2,21 

Unități industriale și depozite 1,16 0,75 2,37 1,52 

Unități agro-zootehnice 7,72 4,97 10,17 6,53 

Spații verzi, sport, agrement, protecție 8,05 5,19 10,65 6,84 

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

                            : - de protecție 7,09 4,57 9,69 6,22 

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

Construcții tehnico-edilitare 1,74 1,12 1,73 1,11 
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Gospodărie comunală, cimitire 0,97 0,63 0,97 0,62 

                din care: - cimitire 0,97 0,63 0,97 0,62 

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

Căi de comunicații și transport 2,71 1,75 2,71 1,74 

Căi de comunicații aeriană și amenajări 

aferente 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

TOTAL 155,19 100,00 155,78 100,00 
 

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 unui trup de intravilan al localității Amați, în partea de sud-vest a 

localității, la limita cu municipiul Satu Mare, unde se dorește realizarea 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; 
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ARHITECTURA LOCALĂ 

O mare parte din gospodării prezintă o structură caracterizată de prezenţa unei clădiri 

principale, cu funcţie rezidenţială, de formă dreptunghiulară, cu flancul mai lung aliniat la 

una din limitele laterale de proprietate, la care se adaugă una sau două clădiri anexe cu rol de 

depozitare şi/sau adăpost pentru animale, dispuse în partea median – posterioară a parcelei. 

Se remarcă faptul că, de cele mai multe ori, parcelele au formă dreptunghiulară sau 

poligonală alungită de-a lungul axei perpendiculare pe drum; frontul la stradă este mai îngust 

decât lateralele parcelei. 

Gospodăriile moderne au o organizare internă puţin diferită, atât din punct de vedere 

al  caracteristicilor  dimensionale (regim de înălţime, suprafaţă), cum ar fi de exemplu 

prezenţa unui etaj sau unei mansarde, în timp ce curtea este partajată între spaţii cu funcţie 

estetică în detrimentul spaţiilor de producţie a legumelor sau a spaţiilor cu altă funcţie 

gospodărească. 

Particularităţile şi diferenţierea aşezărilor rurale derivă şi din caracteristicile tramei 

stradale. În satele poziţionate în subunităţile de câmpie se constată dominanţa unui profil 

stradal lat, cu o foarte clară delimitare a funcţiunilor, începând cu trotuarul, şanţul de 

colectare a apelor pluviale şi, în centru, drumul propriu-zis; toate acestea sunt asamblate în 

manieră simetrică, fapt ce conduce la un aspect de ―aerisit‖ asupra străzilor şi care, creează 

condiţii prietenoase pentru deplasarea pietonală. 

Din punct de vedere al profilului plan-spaţial al tramei stradale, se constată dominanţa 

segmentelor rectilinii şi a intersecţiilor în unghi drept, fapt ce contribuie la conferirea unui 

aspect ordonat pentru vatra localităţilor în cauză. 

Lumea satului tradiţional, cu ordinea, cu rostul ei, reprezintă termenul de comparaţie 

ce ilustrează nevoia intrinsecă a omului modern de a-şi coagula existenţa în jurul unor repere, 

de a evita haosul modernismului. În acest sens, gospodăriile țărănești tradiționale constituie 

adevărate ‖oaze‖ de liniște și reîntoarcere în trecut, la o viață simplă, dar bazată pe munca de 

zi cu zi, la un mod de existență lipsit de confortul tehnologiei de vârf, dar mult mai durabil și 

sănătos. Din acest punct de vedere și din multe alte motive, practicarea agroturismului în 

spațiul analizat poate să se bazeze pe o serie de elemente care sporesc gradul de atractivitate 

locală și nuanțează formele de turism în acest sens: 

- existența caselor țărănești și a gospodăriilor tradiționale încă bine conservate; 
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- păstrarea a numeroase obiceiuri și tradiții specifice lumii rurale și zonei etno-

folclorice; 

- oferta diversificată de produse culinare care pot fi valorificate în scop turistic; 

- existența unui fond cultural bogat ca rezultat al eterogenității etnice și 

confesionale (români, maghiari, șvabi); 

- dorința de cunoaștere a modului tradițional în care se efectuează anumite 

lucrări în gospodărie, munci la câmp și deprinderea unor meșteșuguri păstrate 

peste timp; 

- costurile mult mai scăzute pentru un sejur agroturistic, comparativ cu prețurile 

din stațiunile de lux. 

Gospodăria rurală a evoluat continuu, de la forme elementare, la forme şi dotări care 

să satisfacă în tot mai mare măsură necesităţile locative şi activităţi economice desfăşurate în 

mediul rural. Ea cuprinde mai multe construcţii: una sau (în mai puţine cazuri) două clădiri 

pentru locuit, adăposturile pentru animale (grajdul, coteţul), locuri de depozitare a produselor 

agricole (cămară, beci), locuri de depozitare ale furajelor, uneltelor şi utilajelor agricole 

(şura) şi, după caz, o serie de alte anexe (bucătăria de vară, lemnăria, coşul pentru porumb 

etc.). Acestea încadrează curtea, casa de locuit fiind plasată la stradă/uliță, iar şura pe latura 

din spate a curţii. 

Gospodăria tradiţională a locuitorilor din teritoriul analizat (îndeosebi în perioada 

interbelică) se compunea de obicei, dintr-o casă, şură - cu axa mare în prelungirea curţii (care 

se numea ocol) şi coteţe. Unele cuprindeau şi o clădire mai mică pe post de cămară, alteori şi 

câte o bucătărie de vară. Casele erau situate perpendicular pe direcţia străzii şi la o depărtare 

de 4-10 m de aceasta. Acoperişul lor era înalt, aproape ţuguiat, din paie (de secară) sau 

şindrilă, iar pereţii erau făcuţi din bârne acoperite cu pământ bătut şi care se sprijineau pe 

tălpi groase din lemn. Pe latura dinspre curte se întindea târnaţul, mărginit de stâlpii care 

susţineau streaşina acoperişului. 

Casele din perioada interbelică se compuneau de obicei din două camere despărţite de 

tindă, ce îndeplinea rol de bucătărie (în perioada mai caldă a anului), în ea găsindu-se 

cuptorul. Cele mai vechi sau ale ţăranilor mai puţin înstăriţi erau formate dintr-o încăpere de 

locuit şi tindă. 

La casele cu două încăperi de locuit, camera dinspre stradă se numea „casa cea mare‖ 

şi era folosită numai cu ocazia sărbătorilor sau când se primeau oaspeţi. Mobilierul „casei 
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mari‖ se compunea din: două paturi, o masă, o laviţă cu spătar, o ladă de haine, câteva scaune 

şi vatra. 

După casă, clădirea cea mai importantă era şura, de dimensiuni mari, cu acoperiş 

înalt, din paie. Într-o parte cuprindea poiata pentru animalele mari, iar podul şurii servea 

pentru depozitarea fânului, altă parte din furaje şi paiele fiind aşezate pe lângă pereţi. În 

partea din faţă se țineau uneltele, iar carul în mijloc. Șura cu grajd reprezintă o construcţie 

simplă sau complexă, când şura era la mijloc mărginită de grajdul cailor sau al boilor şi de 

grajdul vacilor şi viţeilor. Grajdul tradițional era acoperit cu stuf, în două ape (la fel ca 

acoperișul caselor) podit pe jos și cu porţi groase de lemn, aşezate puţin în pantă pentru a se 

asigura scurgerea. Prin dimensiunile sale mari, şura servea şi ca loc de desfăşurare a nunţilor 

şi jocului. 

Tipul de poartă cel mai răspândit era ‖vrajniţa‖, făcută din scânduri orizontale, prinse 

în partea superioară de un lemn cu capăt gros şi care balansa pe un stâlp vertical. 

Gospodăria ţărănească tradiţională s-a modificat pe parcurs şi şi-a pierdut mult din 

funcționalitate în ultimele trei-patru decenii, în paralel cu depopularea satelor. S-a produs o 

oarecare simplificare a anexelor. Stilul caselor de locuit, dat în principal de dimensiuni şi 

materialele de construcţie folosite, a evoluat cel mai mult. De la casa tradiţională cu una sau 

două camere, tindă şi târnaţ, s-a ajuns la case spaţioase din cărămidă, fundaţie din beton, 

acoperiş de ţiglă, care cuprind de obicei trei camere, antreu şi cămară. 

Marea majoritatea a acestor case noi, cu un singur nivel, au fost construite în perioada 

1960-1975. În prima jumătate a secolului al XX-lea predominau gospodăriile ţărăneşti în care 

locuiau două nuclee familiale. De asemenea era destul de mare numărul celor cu trei nuclee 

familiale. Situaţia s-a schimbat în perioada postbelică, odată cu colectivizarea agriculturii, 

trecându-se de la gospodăria polinucleară la cea mononucleară (alcătuită dintr-un singur 

nucleu familial), care este net dominantă.
5
 

RECOMANDĂRI 

Recomandări referitoare la reguli de construire 

Este necesar ca regulile impuse prin regulamentul de urbanism să ducă la conservarea 

elementelor specifice localității.  

                                                 
5
 http://www.galzonasatmarului.ro/case-taranesti-si-gospodarii-traditionale 



 

 

87 

 

De asemenea este necesară conştientizarea şi respectarea de către localnici a valorilor 

care individualizează localitatea, pentru ca noile investiţii să se integreze armonios în cadrul 

construit existent. 

 

3.8. MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE 

Identificarea riscurilor potenţiale la nivelul Comunei Păulești, precum şi 

stabilirea măsurilor, acţiunilor şi resurselor necesare pentru managementul riscurilor 

respective s-a stabilit în cadrul PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A 

RISCURILOR aprobat de către Consiliul Local al Comunei Păulești. 

Zone inundabile: 

Pentru prevenirea riscului de inundații, în perimetrele din intravilanul comunei 

Păulești (cu prioritate râul Someș) se prevăd: îndiguirea pârâurilor şi a văilor ce străbat 

localităţile şi alte lucrări de specialitate ce constau în puţuri şi drenuri pentru colectarea şi 

dirijarea apelor, lucrări de refacere și extindere a regularizării 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. 

 Se pot executa construcţii cu măsuri suplimentare stabilite prin studii geotehnice.  

 Adâncimile de fundare vor depăși nivelul stratului mâlos, se vor realiza centuri armate 

la fundaţii şi se vor executa hidroizolaţii speciale. 

 Lucrările de apărare împotriva inundațiilor sunt încadrate în clasa a IV-a de 

importanță conform STAS 4273/83 și prevederile HG 846/2010. 

 

Zone cu alunecări de teren:  

Având în vedere că nu există pericolul alunecărilor de teren nu se propune realizarea 

de măsuri speciale. 
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3.9. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE 

3.9.1 Gospodărirea apelor 

Având în vedere importanţa apelor ca factor de mediu pentru om şi societate, se 

impune cu prioritate protejarea acestora. 

Toate apele de suprafaţă vor fi protejate în conformitate cu prevederile Legii Apelor  

nr. 107/1996. 

Delimitarea zonelor de protecţie sanitară se stabileşte de către C.N. Apele Române SA 

împreună cu autorităţile de cadastru funciar şi deţinătorii terenurilor riverane. 

Pe lângă instituirea zonei de protecţie se vor executa lucrări de refacere şi extindere a 

regularizării râurilor şi pârâurilor din zonă. 

Se va corecta regimul torenţial al tuturor pâraielor din teritoriul administrativ pentru a 

se evita inundarea şi deterioarea terenurilor agricole, a zonelor construite publice sau private. 

Pentru preluarea apelor care şiroiesc pe versanţi în perioadele cu precipitaţii 

abundente se vor realiza şanţuri de gardă la baza versanţilor, care vor dirija aceste ape în văile 

din apropiere. 

Se vor organiza lucrări de igienizare a apelor de suprafaţă care străbat teritoriul 

administrativ prin eliminarea oricăror descărcări de ape uzate menajere. 

3.9.2. Alimentarea cu apă 

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

locuitorii comunei. 

Se propune extinderea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi echiparea acestora cu 

hidranţi exteriori, pentru toate zonele din intravilanul existent şi propus. Traseele reţelelor vor 

fi paralele cu străzile pe care se pozează, de preferinţă în spaţiul verde, în acostamente şi 

trotuare.  

3.9.3. Canalizarea 

La nivelul comunei există un sistem centralizat de canalizare, racordat la sistemul 

de canalizare menajeră al municipiului Satu Mare. 

Se propune extinderea reţelelor de canalizare pentru toate zonele din intravilanul 

existent şi propus. Traseele reţelelor vor fi paralele cu străzile pe care se pozează, de 

preferinţă în spaţiul verde, în acostamente şi trotuare.  

3.9.4. Alimentare cu energie electrică 
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Principalele lucrări de investiţii în domeniul alimentării cu energie electrică 

urmăresc în special o creştere a siguranţei în exploatare prin modernizări şi 

retehnologizări ale instalaţiilor energetice. 

Sunt prevăzute de asemenea o serie de lucrări în scopul amplificării reţelelor 

electrice pentru deservirea noilor zone propuse pentru dezvoltarea urbanistică. 

Se vor lua în considerare posibilităţile de realizare subterană a extinderilor  şi de 

modificare a celor existente. De asemenea, se vor studia posibilităţile de aplicare a sistemelor 

de producere a energiei prin metode alternative (la nivel de comună - parcuri fotovoltaice/ 

prin surse individuale - panouri solare montate pe acoperişurile clădirilor). În prezent parcuri 

fotovoltaice există, însă nu este exclusă posibilitatea de a se construi mai multe astfel de 

parcuri în viitor. 

3.9.5. Telefonie 

Reţeaua de telefonie fixă este funcţională şi satisface cerinţele locuitorilor, oferind şi 

servicii de internet. De asemenea, există operatori care asigură serviciile de telefonie mobilă. 

3.9.6. Alimentare cu energie termică 

Comuna deţine o reţea de distribuţie gaz metan, căldura din gospodării se obţine în 

anumite gospodării prin centrale proprii pe gaz dar și cu ajutorul combustibilului solid, 

respectiv lemne şi cărbuni. 

 Se vor lua în considerare aplicarea sistemelor de producere a energiei prin metode 

alternative (panouri solare montate pe acoperişurile clădirilor, panouri electrice, etc.) 

3.9.7. Alimentare cu gaze naturale 

La nivelul comunei există un sistem centralizat de alimentare cu gaze naturale. 

Se propune extinderea reţelelor de alimentare cu gaze naturale pentru toate zonele din 

intravilanul existent şi propus. 

3.9.8. Gospodărire comunală: 

Se impune implementarea sistemului selectiv de gestiune a deşeurilor. Colectarea 

selectivă va fi implementată printr-un program gradat. 
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3.10. PROTECŢIA MEDIULUI 

În urma analizei problemelor de mediu s-au conturat propunerile și măsurile de 

intervenţie ce se impun pentru protecţia mediului: 

 Extinderea reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare pentru perimetrele 

destinate construirii; 

 Limitarea extinderii zonei construite în zonele cu terenuri ce prezintă riscuri 

naturale; 

 Măsuri la nivelul agenţilor economici, potenţiale surse de poluare prin 

reglementări în utilizarea terenului, respectarea distanţelor de protecţie şi evitarea amplasării 

unor funcţiuni ce pot genera - sau generatoare de poluare; 

 Mărirea suprafeţelor zonelor verzi publice;  

 Amenajarea cursurilor de apă cu fenomene de eroziune a solului şi apărări  de 

maluri;  

 Respectarea distanţelor de protecţie sanitară faţă de sursele de poluare sau 

disconfort (cimitire, trasee tehnico - edilitare, obiective tehnico-edilitare); 

 Stabilirea zonelor de protecţie pentru obiectivele cu valoare de patrimoniu; 

 Creşterea ponderii spaţiilor verzi din intravilan în scopul îmbunătăţirii 

condiţiilor de viaţă şi de muncă şi al creşterii gradului de ‖confort verde‖ al populaţiei. 

Se vor lua măsuri pentru punerea în aplicare a propunerilor Planului Urbanistic 

General cu privire la amenajarea şi dezvoltarea parcurilor, a zonelor verzi, plantaţiilor de 

aliniament şi de protecţie, a zonelor de agrement.  

Dezafectarea spaţiilor industriale nefuncţionale, strămutarea unităţilor industriale 

funcţionale spre periferie şi integrarea acestor spaţii în domeniul public prin amenajarea de 

spaţii publice, parcuri şi grădini pentru a spori suprafaţa de zonă verde pe cap de locuitor şi 

valoarea naturală a peisajului. 

 Adaptarea structurii funcţionale urbane la condiţiile de mediu; 

 Reducerea şi controlul nivelului de poluare; 

 Implementarea sistemului de colectare selectivă a deşeurilor; 

 Amenajarea locurilor de depozitare a containerelor din zonele cu locuinţe 

colective şi mascarea lor astfel încât să se reducă impactul estetic negativ al acestora. 
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Pentru ariile naturale protejate se propune realizarea planurilor de management 

pentru a asigura menţinerea habitatelor şi/sau îndeplinirea necesităţilor unor anumite 

specii. 

Obiective de management: 

- păstrarea şi menţinerea condiţiilor de habitat necesare pentru protecţia unor specii 

semnificative, grupuri de specii, comunităţi biotice sau trăsături fizice ale mediului acolo 

unde acestea necesită o manipulare specifică din partea omului pentru un management 

optim; 

- facilitarea cercetării ştiinţifice şi monitorizării ca activităţi primare asociate cu 

managementul durabil al resurselor naturale; 

- eliminarea, apoi prevenirea exploatării şi ocupării împotriva scopului pentru care a fost 

desemnată 

 

 

3.11. REGLEMENTĂRI URBANISTICE: 

Zone de protecţie stabilite: 

Zonele de protecţie sanitară s-au stabilit conform ORDIN nr. 119 din 4 februarie 

2014 actualizat pentru aprobarea normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei, iar 

zonele de protecţie pentru infrastructura tehnică conform normelor de specialitate în vigoare. 

Zona de protecţie sanitară este definită conform ORDIN nr. 119 din 4 februarie 2014 

ca fiind terenul din jurul obiectivului, unde este interzisă orice folosinţă sau activitate care, în 

contact cu factorii externi, ar putea conduce la poluarea/contaminarea factorilor de mediu cu 

repercusiuni asupra stării de sănătate a populaţiei rezidente din jurul obiectivului. 

Distanţele minime de protecţie sanitară între teritoriile protejate şi o serie de unităţi 

care produc disconfort şi riscuri asupra sănătăţii populaţiei sunt următoarele conform ORDIN 

nr. 119 din 4 februarie 2014: 

- Ferme de cabaline, între 6-20 capete: ...........................................50 m 

- Ferme de cabaline, peste 20 capete: ...........................................100 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 6-50 capete: ........................50 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 51-200 capete: ..................100 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, între 201-500 capete: ................200 m 

- Ferme şi crescătorii de taurine, peste 500 de capete: ..................500 m 
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- Ferme de păsări, între 51-100 de capete: ......................................50 m 

- Ferme de păsări, între 101-5.000 de capete: ...............................500 m 

- Ferme şi crescătorii de păsări cu peste 5.000 de capete şi complexuri avicole 

industriale:...... 1.000 m 

- Ferme de ovine, caprine: ............................................................ 100 m 

- Ferme de porci, între 7-20 de capete: ......................................... 100 m 

- Ferme de porci, între 21-50 de capete: ........................................200 m 

- Ferme de porci, între 51-1.000 de capete: ...................................500 m 

- Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: ...................1.000 m 

- Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: .........................1.500 m 

- Ferme şi crescătorii de iepuri între 100 şi 5.000 de capete: .............100 m 

- Ferme şi crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: ................. 200 m 

- Ferme şi crescătorii de struţi: ..........................................................500 m 

- Ferme şi crescătorii de melci: ............................................................50 m 

- Spitale, clinici veterinare: ..................................................................30 m 

- Grajduri de izolare şi carantină pentru animale: ..............................100 m 

- Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: ............................100 m 

- Abatoare, târguri de animale vii şi baze de achiziţie a animalelor: ............. 500 m 

- Depozite pentru colectarea şi păstrarea produselor de origine animală:........... 300 m 

- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor animale din exploataţiile zootehnice, 

platforme comunale: ............................... 500 m 

- Platforme pentru depozitarea dejecţiilor porcine: ............................. 1.000 m 

- Staţii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: ........... 1.000 m 

- Depozite pentru produse de origine vegetală (silozuri de cereale, staţii de tratare a 

seminţelor) ....................................... 200 m 

- Staţii de epurare a apelor uzate: .....................................................300 m 

- Staţii de epurare de tip modular (containerizate): ...........................100 m 

- Staţii de epurare a apelor uzate industriale: ....................................300 m 

- Paturi de uscare a nămolurilor: .......................................................300 m 

- Bazine deschise pentru fermentarea nămolurilor: ............................500 m 

- Depozite controlate de deşeuri periculoase şi nepericuloase: ........... 1.000 m 

- Incineratoare pentru deşeuri periculoase şi nepericuloase: ............... 500 m 
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- Crematorii umane:................................................ 1.000 m 

- Autobazele serviciilor de salubritate: ............................................... 200 m 

- Staţie de preparare mixturi asfaltice, betoane ...................................500 m 

- Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: ............................ 50 m 

- Depozitele de combustibil, fier vechi şi ateliere de tăiat lemne: ............... 50 m 

- Parcuri eoliene: ................................................ 1.000 m 

- Parcuri fotovoltaice: ........................................ 500 m 

- Cimitire şi incineratoare animale de companie: ............................. 200 m 

- Cimitire umane (în cazul obiectivelor care dispun de aprovizionare cu apă din sursă 

proprie) ........................... 50 m 

- Rampe de transfer deşeuri ............................... 200 m. 

 

Suprafeţele de teren incluse în zonele de protecţie sanitară pot fi exploatate agricol, cu 

excepţia culturilor de plante utilizate în scop alimentar sau furajer, care necesită folosirea de 

fertilizatori şi pesticide şi care, prin fixarea sau concentrarea de substanţe poluante pot fi 

vătămătoare pentru om sau animale. 

Pentru infrastructura tehnico-edilitară s-au instituit zone de protecţie şi siguranţă: 

pentru rețelele electrice de 20 KV zona de protecție este de 20 de metri, pentru rețelele 

electrice de 110 KV, zona de protecție este de 32 de metri iar pentru rețelele electrice de 220 

KV, zona de protecție este de 44 de metri. Pentru magistralele de gaze naturale zona de 

protecție este de 20 metri din ax  iar zona de siguranță este de 200 metri din ax. 

În zonele de siguranţă sunt interzise orice fel de construcţii, cu exepţia celor pentru 

întreţinere şi siguranţă a reţelelor. În zonele de protecţie, autorizaţia de construire este 

condiţionată de obţinerea în prealabil a unui aviz din partea administratorilor reţelelor.  

Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice în traversarea 

localităţilor rurale, se va ţine cont de zona de protecţie a drumurilor respectiv 22 de metri 

pentru drumurile județene și 20 de metri față de drumurile comunale. 

Zone de protecție pentru obiectivele cu valoare de patrimoniu: 

Pentru monumentul istoric a fost instituită o zonă de protecţie în conformitate cu 

Legea 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice, cu scopul de a asigura 

conservarea și valorificarea cadrului arhitectural al acestora prin controlul strict al 

intervenţiilor în zonă (demolări, construcţii noi, modificări ale construcţiilor existente, etc.) 
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În vederea construirii, pentru terenurile incluse în zona de protecţie a monumentului, 

se va solicita avizul Direcţiei Judeţene de Cultură şi Patrimoniu Naţional Satu Mare. 

Se recomandă întocmirea PUZ pentru zona de protecţie a monumentului istoric, acesta 

devenind obligatoriu în situaţiile care nu respectă prevederile Regulamentului Local de 

Urbanism aferent PUG sau este solicitat de către Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 

Patrimoniu Naţional Satu Mare. 

Planul Urbanistic Zonal se va elabora la nivel de UTR (conform planșei anexate), se 

va întocmi, aviza şi aproba conform legilor în vigoare (Ordinul 526/2003 privind metodologia 

de elaborare şi cadru conţinut al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate, 

Legea 422/2001, Legea 5/2000, Legea 350/2001) și va cuprinde prevederi detaliate legate de 

reglementările tehnice și estetice de realizare a construcțiilor, respectând articolele RLU. 

Zona de protecție pentru - Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” (SM-II-m-

B-05257) 

Zona de protecție s-a stabilit pe limite de proprietate fiind incluse parcelele din 

împrejurimile monumentului care asigură individualitatea cadrului natural și arhitectural, 

contribuind la punerea în valoare a monumentului istoric. Distanța minimă în jurul 

obiectivului este de 200 m, conform Legii 422/2001 privind protecția monumentelor istorice. 

Zone cu interdicție de construire până la elaborarea studiilor de specialitate: 

Pentru zonele cu risc de producere a inundațiilor, se recomandă elaborarea studiilor de 

specialitate, care vor stabili debitul apei, viiturile, adâncimea și măsurile specifice de 

prevenire/atenuare a lor. Autorizația de construire se va elibera numai cu avizul Sistemului de 

Gospodărire al Apelor și cu acordul proprietarilor de terenuri. 

Zone cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea PUZ/PUD: 

Pentru  zona de protecție a monumentului Biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil‖ 

s-a stabilit o zonă cu interdicţie temporară de construire până la elaborarea PUZ/PUD. 

Zone cu interdicție definitivă de construire: pentru comuna Păulești s-au stabilit 

zone cu interdicţie definitivă de construire pentru zonele de siguranţă ale reţelelor edilitare 

(LEA). 

Zone de protecție/zone de servituți aeronautice civile: 

Îm interiorul acestor zone, identificate conform planșelor anexate, este necesar 

obținerea avizului AACR și respectarea regulementului de mai jos: 
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Extras din Reglementare aeronautică civilă română privind stabilirea zonelor cu 

servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente 

obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru 

navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al 

României RACR-ZSAC, ediţia 1/2015, din 09.06.2015: 

3.3. ZONE DE SIGURANŢĂ 

3.3.1. - (1) Cu scopul limitării înălţimii obstacolelor, se stabilesc următoarele suprafeţe de 

siguranţă, în condiţiile pct. 3.2.1: 

1.1. în perimetrul aerodromurilor pentru avioane: 

a) banda pistei de decolare-aterizare; 

b) prelungiri de oprire; 

c) prelungiri degajate; 

d) suprafaţa de siguranţă la capătul pistei; 

e) banda căilor de rulare; 

1.2. în perimetrul aerodromurilor pentru elicoptere (heliporturi) - suprafaţa de siguranţă 

care încadrează FATO. 

(2) Zonele corespunzătoare suprafeţelor de siguranţă menţionate la alin. (1) fac obiectul 

reglementărilor aeronautice privind controlul obstacolelor, certificarea şi exploatarea 

tehnică a aerodromurilor/heliporturilor şi condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice 

pentru obiectivele aflate în zonele cu servituţi aeronautice civile. 

3.3.2. În interesul siguranţei zborului, în cuprinsul zonelor precizate la pct.4.4, sunt interzise: 

a) amplasarea, construirea şi/sau instalarea de obiective noi fără avizul AACR (inclusiv 

împrejmuiri, căi de rulare, platforme, mijloace CNS şi meteorologice); 

b) denivelarea terenului peste limitele specifice admise de reglementările aeronautice de 

profil; 

c) prezenţa obstacolelor fixe sau mobile, cu excepţia mijloacelor CNS şi meteorologice care 

nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie să aibă structuri constructive 

şi/sau de montaj frangibile; 

d) vegetaţia şi/sau culturile agricole neadecvate, care atrag ori favorizează concentrarea 

păsărilor sau animalelor sălbatice; 

e) trecerea de fire electrice sau cabluri, altele decât cele instalate pentru buna desfăşurare a 

activităţilor aeronautice; 
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f) prezenţa surselor de radiofrecvenţă care pot interfera cu mijloacele CNS şi meteorologice; 

g) accesul neautorizat al persoanelor, vehiculelor sau animalelor; 

h) sursele potenţiale de incendiu, de explozie; 

i) orice alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa operaţiunilor de aerodrom. 

 

SERVITUŢI AERONAUTICE 

4.1 Obiectivele de orice fel din zonele cu servituţi aeronautice civile care depăşesc limitele 

de înălţime specifice zonelor respective şi/sau care afectează sau pot afecta parametrii 

nominali de funcţionare şi/sau performanţele operaţionale ale mijloacelor CNS şi 

meteorologice, reprezintă obstacole pentru navigaţia aeriană. 

4.3.1. Corelat cu zonele de siguranţă în vecinătatea aerodromurilor pentru avioane se 

consideră zonele de referinţă cu următoarele caracteristici generale: 

4.3.1.1. - (1) Zona I: 

- suprafaţă trapezoidală înclinată (la fiecare capăt al pistei, în prelungirea axului); 

- baza mică a trapezului coincide cu marginea benzii pistei; 

- simetrică faţă de prelungirea axului pistei; 

- evazare spre exterior: 15°; 

- extindere/distanţă orizontală de la capătul benzii pistei, pe direcţia axului pistei: 8.500 m 

până la 15.000 m, în funcţie de categoria operaţiunilor de apropiere la aterizare; 

- înălţimea bazei mari a trapezului la 8.500 m: +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m 

(panta 1:285 de la marginea benzii pistei, spre exterior); 

- pentru înălţimi în sectorul 8.500 m - 15.000 m: pantă 1:50 de la cota de +30,0 m. 

(2) Sunt necesare solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din 

Zona I cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate. 

4.3.1.2. - (1) Zona II: 

- suprafaţă conică, din care se exclude Zona I; 

- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie: 4.500 m, 

exclusiv Zona I (lăţimea benzii pistei: 150 m stânga/dreapta faţă de axul pistei); 

- înălţimea marginii exterioare: +30,0 m faţă de cota aerodromului 0,0 m (pantă 1:150 de la 

marginea benzii pistei, spre exterior). 

(2) Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona II 

cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate. 
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4.3.1.3. - (1) Zona III: 

- suprafaţă orizontală care începe de la extremitatea Zonei II şi din care se exclude Zona I; 

- extindere/distanţă orizontală de la marginile benzii pistei, în orice direcţie: 8.500 m 

(exclusiv Zona I şi Zona II); 

- înălţimea suprafeţei: +30,0 m faţă de cota aerodromului (0,0 m). 

(2) Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona 

III cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate. 

4.3.1.4. - (1) Zona IV: 

- suprafaţă conică, începând de la extremitatea Zonei III şi din care se exclude sectorul Zonei 

I de la 8.500 m la 15.000 m, după caz; 

- extindere/distanţă orizontală: în orice direcţie, până la limita CTR/TMA; 

- interesează obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 45,0 m faţă de cota aerodromului 

(0,0 m). 

(2) Este necesară solicitarea şi obţinerea avizului AACR pentru toate obstacolele din Zona 

IV cu înălţimi egale sau mai mari decât cele menţionate. 

4.3.1.5. - (1) În zonele situate dincolo de limitele zonelor I, II, III şi IV, interesează 

obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 100,0 m faţă de cota terenului. 

(2) În zonele situate dincolo de limitele zonelor I, II, III şi IV, este necesară solicitarea şi 

obţinerea avizelor AACR pentru toate obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 100,0 m 

faţă de cota terenului. 

4.4. În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile asociate 

aerodromurilor pentru avioane, realizarea de obiective noi este permisă numai cu avizul 

AACR, după cum urmează: 

4.4.1. - (1) În Zona I, în interiorul perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport: 

a) amenajări diverse (denivelări de teren, împrejmuiri); 

b) instalaţii aeroportuare diverse (dispozitivul luminos de apropiere); 

c) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice de aeroport; 

d) orice fel de obiective cu destinaţie aeronautică din suprafeţele şi zonele critice şi sensibile 

ILS, din suprafeţele şi zonele de protecţie ale mijloacelor de radionavigaţie; 

e) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport; 

f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă. 
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(2) În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi adiacente 

perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport): 

a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine 

eoliene) care depăşesc înălţimea admisibilă; 

b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori metalice, 

împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice); 

c) construcţii, structuri diverse care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie 

obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană; 

d) pasaje rutiere supraînălţate; 

e) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice 

(unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare); 

f) staţii radio (radiodifuziune, TV); 

g) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori); 

h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS şi/sau 

meteorologice (acţionări electrice de forţă, sudură electrică); 

i) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau depozite de 

combustibili, aplicaţii pirotehnice); 

j) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus (sisteme 

de iluminat, firme/reclame luminoase); 

k) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau rachetomodele; 

l) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice; 

m) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport; 

n) deschidere, dezvoltare şi/sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie generală sau 

de lucru aerian permanente; 

o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii electrice 

aeriene magistrale, reţele de radiorelee; 

p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. 

(3) În zona dispozitivului luminos de apropiere şi a traseelor de cabluri supraterane şi/sau 

subterane aferente: 

a) clădiri, obiecte, structuri şi/sau amenajări diverse (inclusiv garduri, parapeţi etc.); 

b) pomi, arbori etc.; 

c) iluminat public, firme/reclame luminoase etc.; 
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d) căi de acces/tranzit pentru (auto)vehicule, animale şi/sau persoane; 

e) canale, conducte subterane diverse, excavaţii etc.; 

f) alte obiective care prin prezenţă sau funcţionare pot ecrana luminile dispozitivului sau pot 

afecta buna funcţionare a acestuia. 

4.4.2. - (1) În Zona II, în interiorul perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport: 

a) sisteme rutiere (pistă de decolare-aterizare, căi de rulare, platforme); 

b) clădiri (aerogară, hangar, ateliere, depozite) şi amenajări diverse (inclusive împrejmuiri, 

parapete antizgomot); 

c) instalaţii aeroportuare diverse, inclusiv stâlpii pentru iluminatul platformei; 

d) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice; 

e) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport; 

f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă. 

(2) În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi adiacente 

perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport): 

a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine 

eoliene) care depăşesc înălţimea admisibilă; 

b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori metalice, 

împrejmuiri metalice, panouri publicitare metalice); 

c) construcţii, structuri diverse care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie 

obstacole locale semnificative pentru navigaţia aeriană; 

d) pasaje rutiere supraînălţate; 

e) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice 

(unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare); 

f) staţii radio (radiodifuziune, TV); 

g) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori; 

h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS sau 

meteorologice (acţionări electrice de forţă, sudură electrică); 

i) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau depozite de 

combustibili, aplicaţii pirotehnice); 

j) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus (sisteme 

de iluminat, firme/reclame luminoase); 

k) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau rachetomodele; 
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l) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice; 

m) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport; 

n) deschidere, dezvoltare şi/sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie generală sau 

de lucru aerian permanente; 

o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii electrice 

aeriene magistrale, reţele de radiorelee; 

p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. 

4.4.3. În Zona III: 

a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine 

eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă; 

b) construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene) care nu 

depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale semnificative pentru navigaţia 

aeriană; 

c) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice 

(unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare); 

d) staţii radio (radiodifuziune, TV); 

e) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori); 

f) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS (acţionări 

electrice de forţă, sudură electrică); 

g) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie general sau de 

lucru aerian permanente; 

h) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice; 

i) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii electrice 

aeriene magistrale, reţele de radiorelee; 

j) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. 

4.4.4. În Zona IV: 

a) clădiri (locuinţe, depozite, hoteluri), structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine 

eoliene), care depăşesc înălţimea admisibilă; 

b) construcţii, structuri diverse (piloni, coşuri de fum, sonde, turbine eoliene) care nu 

depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale semnificative pentru navigaţia 

aeriană; 
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c) obiective care atrag şi favorizează concentrarea păsărilor sau animalelor sălbatice 

(unităţi de morărit, silozuri, depozite, magazii, gropi de gunoi, decantoare);  

d) staţii radio (radiodifuziune, TV); 

e) staţii de comunicaţii (telefonie celulară, radiorelee, translatori); 

f) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor CNS (acţionări 

electrice de forţă, sudură electrică); 

g) deschidere, dezvoltare sau modernizare de heliporturi, terenuri de aviaţie general sau de 

lucru aerian permanente; 

h) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice; 

i) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii electrice 

aeriene magistrale, reţele de radiorelee; 

j) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. 

4.5. În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile associate 

heliporturilor de suprafaţă şi heliporturilor în terasă, în particular zonele de urcare la 

decolare/apropiere şi de tranziţie, realizarea de obiective noi este permisă numai cu avizul 

AACR, pentru: 

a) instalaţii şi amenajări de heliport diverse; 

b) modernizare şi/sau dezvoltare de heliport; 

c) obiective care depăşesc înălţimea admisibilă; 

d) obiective care nu depăşesc înălţimea admisibilă, dar constituie obstacole locale 

semnificative pentru navigaţia aeriană; 

e) obiective care produc fum ori ceaţă artificială; 

f) obiective care generează turbulenţe/curenţi de aer; 

g) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii electrice 

aeriene magistrale, reţele de radiorelee; 

h) deschidere de heliporturi, terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente; 

i) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice; 

j) activităţi/surse potenţiale de incendiu, explozie (staţii de alimentare şi/sau depozite de 

combustibili, aplicaţii pirotehnice); 

k) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus (sisteme 

de iluminat, firme/reclame luminoase);  

l) lansare de focuri de artificii, înălţare de lampioane, baloane sau rachetomodele; 
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m) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. 

4.6. În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile associate 

mijloacelor CNS şi meteorologice, realizarea de obiective noi este permisă numai cu avizul 

AACR, după cum urmează: 

4.6.1. În suprafeţele de protecţie a mijloacelor CNS şi meteorologice, inclusiv în zonele 

critice şi sensibile ILS, sunt permise numai amenajări, lucrări, activităţi asupra facilităţilor 

cu destinaţie aeronautică, stabilite prin reglementările specifice aplicabile şi necesare în 

perimetrul acestor suprafeţe, astfel încât să nu fie influenţaţi parametrii nominali de 

funcţionare ai mijloacelor CNS şi meteorologice. 

4.6.2. În zonele de protecţie a mijloacelor CNS şi meteorologice sunt premise obiective în 

condiţiile menţionate în anexa nr. 2, care nu influenţează parametrii nominali de funcţionare 

ai mijloacelor CNS şi meteorologice. 

4.7. -(1) În interesul siguranţei zborului, în zonele cu servituţi aeronautice civile associate 

unităţilor de control al traficului aerian şi centrelor de informare a zborurilor nu se admit 

obiective noi care pot afecta funcţionarea în parametri nominali şi performanţele 

operaţionale ale mijloacelor CNS şi meteorologice utilizate pentru furnizarea serviciilor de 

navigaţie aeriană şi/sau de control al traficului aerian. 

(2) Realizarea obiectivelor menţionate la alin. (1) este permisă numai cu avizele AACR 

corespunzătoare. 

4.8. În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile mai sus definite sunt necesare avizele 

AACR la documentaţiile tehnice (inclusiv studii de fezabilitate, proiecte de execuţie/instalare, 

după caz), pentru obiective cum sunt: 

a) obstacole cu înălţimi egale sau mai mari de 100,0 m faţă de cota terenului; 

b) construcţii/structuri izolate (piloni, coşuri de fum, sonde) care nu depăşesc înălţimea de 

100,0 m, dar constituie obstacole locale semnificative; 

c) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale, căi ferate, conducte magistrale, linii electrice 

aeriene magistrale, reţele de radiorelee; 

d) deschidere, dezvoltare sau modernizare de aerodromuri/aeroporturi/heliporturi; 

e) deschidere, dezvoltare sau modernizare de terenuri de aviaţie generală sau de lucru 

aerian permanente; 

f) instalare sau modernizare de mijloace CNS şi meteorologice; 
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g) alte obiective care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta 

siguranţa zborului. 

 

3.12.  OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ: 

Obiective de utilitate publică: 

- Modernizarea căilor de comunicaţie rutieră, amenajarea intersecţiilor, 

realizarea de noi circulaţii în zonele de dezvoltare, realizarea de trotuare şi de 

parcaje publice; 

- Lucrările de infrastructură legate de îmbunătăţirea şi dezvoltarea reţelelor 

tehnico – edilitare; 

- Regularizarea cursurilor de apă şi lucrările de amenajare a malurilor râurilor; 

- Amenajarea de spaţii plantate cu rol de protecţie şi agrement; 

- Extinderea perimetrului intravilan; 

- Reabilitarea clădirilor publice: şcoli, grădiniţe, cămine culturale, spaţii 

administrative, etc.; 

- Întocmirea studiilor de specialitate pentru zonele de risc şi a documentaţiilor 

de urbanism de tip PUZ pentru suprafeţele stabilite cu interdicţie temporară de 

construire; 

- Implementarea sistemului selectiv de gestiune a deşeurilor; 

- Salvarea, protejarea şi punerea în valoare a monumentelor naturale şi istorice; 

- Realizarea de noi dotări publice: înfiinţare de noi servicii publice (invăţământ, 

sănătate, cultură, cult, cimitire, pieţe agroalimentare, etc). 

 

4. CONCLUZII 

Prezenta documentaţie urmează a fi analizată şi avizată conform legislaţiei în vigoare 

şi apoi aprobată de Consiliul Local al comunei Păulești. 

Odată aprobat, Planul Urbanistic General şi Regulamentul Local de Urbanism 

aferent capătă valoare juridică, oferind instrumentul de lucru necesar administraţiei locale şi 

judeţului Satu Mare ce vor urmări aplicarea lor. 

Stabilirea categoriilor de intervenţie şi a reglementărilor s-au realizat în baza analizei 

multicriteriale la nivelul trupurilor componente privind: 

 Funcţiunea dominantă în zonă; 
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 Configuraţia fondului construit existent şi a parcelarului propus; 

 Circulaţia şi echiparea edilitară. 

Faţă de posibilităţile de ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă 

existente şi posibil de realizat, datorită potenţialului de dezvoltare a activităţilor de producție, 

de servicii şi turistice, se preconizează o creştere a interesului pentru dezvoltarea acestor 

activităţi precum şi a sectorului de locuinţe. 

Dezvoltarea activităţilor agrozootehnice, industriale, a serviciilor comerciale şi 

turistice, atât de către agenţii economici, cât şi de către populaţie trebuie să fie o prioritate în 

demersurile de stimulare a organismelor competente centrale şi locale, atât din cauza lipsei 

acestora ca volum şi calitate necesară, cât şi datorită resurselor pe care le oferă prin crearea de 

locuri de muncă pentru populaţia comunei.  

Pentru dezvoltarea unei economii performante şi ridicarea nivelului de viaţă al 

locuitorilor comunei Păulești se propune mobilizarea tuturor resurselor fizice şi umane, 

în corelaţie cu conservarea mediului şi a patrimoniului. 

  Concomitent cu punerea în aplicare a prezentei documentaţii se vor face demersurile 

necesare pentru realizarea studiilor de specialitate şi proiectelor necesare completării şi 

detalierii documentaţiei (PUZ,PUD,etc.). 

Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General al Comunei Păulești, se face 

conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General. 
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