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1. INFORMAŢII GENERALE 
 

1.1.    TITULARUL PROIECTULUI  

 
Titularul proiectului pentru care se realizează prezentul raport  de mediu, este 
PRIMĂRIA comunei PĂULEȘTI, județul SATU MARE. 
 
Proiectantul obiectivului  este S.C. AEDILIS PROIECT  S.R.L., cu sediul in Baia Mare, str. 1 

Mai  nr 25, jud Maramures, inregistrata la O.R.C. cu nr. J24/1705/2004, CIF: RO 16927071, cont 
RO97BTRL02501202A02029XX deschis la Banca Transilvania telefon 0744599398, fax  0362-
404917. 

 
 

1.2.   AUTORUL  RAPORTULUI 
 
Autorul raportului de mediu, este  SC ECOTECH MEDIU SRL, având sediul în 
Porumbacu de Sus nr.382, jud. Sibiu, telefon 0744 520179, respectiv PFA PANAITE 
SORIN VASILE, elaborator atestat de MMAP, înscris în Registrul Național al elaboratorilor 
de studii pentru protecția mediului la poziția 721.  
Contractant: SC Aedilis Proiect SRL, str. 1 Mai nr. 25 Baia Mare, CUI 16937071, 
reprezentant legal: arh. Dan Florin FLORUT. 
 

1.3.   DENUMIREA PROIECTULUI 
 
Proiectul elaborat de S.C. AEDILIS PROIECT  S.R.L.,, cu nr. 658/2012, poartă denumirea 
„PLAN URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI PĂULEȘTI”. 
 
 

1.4.   LEGISLAȚIA APLICABILĂ REALIZĂRII RAPORTULUI DE MEDIU 
 
A.Legislaţia europeană 

La nivel european, evaluarea de mediu (EM) este cerută prin prevederile Directivei 
Parlamentului European şi a Consiliului 2001/42/EC din 27 iunie 2001 privind evaluarea 
efectelor anumitor planuri şi programe asupra mediului, publicată în Jurnalul Oficial al 
Comunităţilor Europene (J.O.C.E. nr. L 197 din 21 iulie 2001). 

 
B. Legislaţia naţională 

Realizarea  evaluării de  mediu, respectiv redactarea raportului de evaluare, s-au făcut 
în conformitate cu prevederile HOTĂRÂRII GUVERNULUI Nr. 1076/8.07.04 
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri 
şi programe.  
Obiectivul acestei hotărâri este de a asigura un nivel înalt de protecţie a mediului şi de a 
contribui la integrarea consideraţiilor cu privire la mediu în pregătirea şi adoptarea 
anumitor planuri şi programe, în scopul promovării dezvoltării durabile, prin efectuarea 
unei evaluări de mediu a planurilor şi programelor care pot avea efecte semnificative 
asupra mediului. 
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Hotărârea stabileşte procedura de realizare a evaluării de mediu, aplicată în scopul 
emiterii avizului de mediu necesar adoptării planurilor şi programelor care pot avea efecte 
semnificative asupra mediului, definind rolul autorităţii competente pentru protecţia 
mediului, cerinţele de consultare a factorilor interesaţi şi de participare a publicului. 
Evaluarea de mediu este parte integranta din procedura de adoptare a planurilor şi 
programelor. 

C. Cerinţele privitoare la evaluările de mediu 
În temeiul prevederilor Legii protecţiei mediului nr. 265 din 2006, respectiv a  HG 
1076/08.07.2004, se impune procedura de evaluare de mediu (care stabileşte condiţiile 
necesare în vederea desfăşurării unei activităţi din punct de vedere al protecţiei mediului) 
şi de emitere a avizului de mediu. Avizarea depinde de acceptarea de către organele 
abilitate a unei evaluări privind impactul asupra mediului a activităţii ce urmează să se 
desfăşoare.  
EM urmăreşte identificarea, descrierea şi evaluarea efectelor directe sau indirecte ale 
planului asupra: 

- fiinţelor umane, florei şi faunei; 
- solului, apei, aerului, climei şi peisajului; 
- valorilor materiale şi bunurilor culturale; 
- interacţiunea intre factorii menţionaţi mai sus. 

Ca parte a EM, deţinătorul planului va trebui să ofere o serie de date autorităţilor de 
reglementare, printre care: 

- descrierea planului, cuprinzând informaţii despre zonă, mărimea şi caracteristicile 
planului; 

- descrierea măsurilor luate pentru a reduce şi, dacă e posibil, a remedia efectele 
adverse semnificative ale implementării planului; 

- datele necesare pentru a identifica şi pentru a evalua principalele efecte pe care 
planul le-ar putea avea asupra mediului; 

- principalele alternative studiate de proiectant şi o indicare a principalelor motive 
care au condus la varianta aleasă, ţinând cont de efectele asupra mediului; 

- un rezumat al informaţiilor menţionate mai sus. 
  

Evaluarea de mediu se efectuează în timpul pregătirii planului sau programului şi se 
finalizează înainte de adoptarea acestuia ori de trimiterea sa în procedura legislativa. 
Procedura se realizează în etape, după cum urmează: 

a) etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de mediu; 
b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program şi de realizare a 

raportului de mediu; 
c) etapa de analiza a calităţii raportului de mediu. 
 

D. Procesul de evaluare de mediu 
Evaluarea de mediu  este concepută pentru identificarea şi prevenirea potenţialelor 
modificări negative ce pot surveni în cazul dezvoltării activităţilor stabilite prin planurile 
sau programele de investiţii. O evaluare a impactului este necesară pentru orice 
activitate ce poate influenţa direct mediul înconjurător prin natura, dimensiunea sau 
locul acesteia. 
Scopul evaluării de mediu  poate fi prezentat pe scurt astfel: 

▪ realizarea unei evaluări a impactului potenţial al unui plan înainte ca acesta 
să fie executat; 
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▪ realizarea unei optimizări a planului prin identificarea impactului potenţial, 
atât negativ cât şi pozitiv, la desfăşurarea acestuia; 

▪ identificarea şi compararea alternativelor existente pentru selectarea 
variantei optime a planului; 

▪ propunerea unor măsuri ce au ca scop ameliorarea oricărei posibile acţiuni 
negative şi sporirea oricăror efecte benefice; 

▪ furnizarea unei surse de informaţii pentru toţi participanţii din cadrul planului, 
inclusiv a publicului interesat. 

Raportul de mediu identifică, descrie şi evaluează potenţialele efecte semnificative 
asupra mediului prin implementarea planului, precum şi alternativele rezonabile ale 
acestuia, luând în considerare obiectivele şi aria sa geografică. 
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2. CONŢINUTUL   ŞI  OBIECTIVELE   PRINCIPALE  ALE P.U.G. 
RELAŢIA  CU  ALTE  PLANURI ŞI  PROGRAME RELEVANTE 

 
 

2.1. CONŢINUTUL ŞI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE P.U.G. 

Conținutul și obiectivele principale ale PUG sunt prezentate așa cum au fost 
ele iterate în document, de autorii acestuia, astfel: 

2.1.1. Date generale. Obiectul PUG 
 

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. 

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. 

 

2.1.1.1. Baza proiectării 

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

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

 

2.1.2. Stadiul actual al dezvoltării comunei PĂULEȘTI 

2.1.2.1. Evoluţie (Istoric)  
Comuna Păulești este situată în partea centrală a județului Satu Mare, în Câmpia de 
Vest, în subunitatea de relief numită Câmpia Joasă a Someșului, pe malul stâng al 
Someșului, fiind traversată de la est la vest de drumurile județene DJ 193 și DJ 193D iar 
de la nord la sud de drumul județean DJ 193A și de drumurile comunale DC 95 și DC 19. 
Comuna se află la o distanță de 4 km față de reședința de județ, municipiul Satu Mare, 
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și la o distanță de 64 km față de municipiul Baia Mare din județul Maramureș. La nord 
se învecinează cu comuna Odoreu, la est cu comuna Culciu, la sud cu comuna Viile Satu 
Mare iar la vest cu reședința de județ. Comuna este lipită de municipiu prin drumul 
județean DJ 193 Satu Mare – Baia Mare.  
Unitatea administrativ-teritorială studiată are în componență șase localități: Păulești – 
centrul administrativ al comunei și satele aparținătoare Ambud, Petin, Amați, Rușeni și 
Hrip.  
Cadrul fizico-geografic precum 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 Mariei Zidaru, 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 aici, dar 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.  
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, la nord-vest de sat pe malul pârâului 
Homorod. Materialul este fragmentar iar cantitatea redusă a acestuia nu permite o 
încadrare culturală (în perioada bronzului tracic, zona de nord-vest a României cunoaște 
evoluția marilor grupuri culturale: Otomani și Suciu de Sus).  
Importantă pentru istoria locurilor este o monedă romană din bronz. Descoperită acum 
8 ani întâmplător la Amați, piesa este emisă în timpul împăratului roman Filip Arabul 
între iulie-august 247 - august 248. Împăratul a domnit între anii 244-249, a trăit între 
anii 198-249 și s-a preocupat intens de întărirea sistemului de apărare a Daciei.  
Moneda face parte din cele denumite Sestertius (latina) și are o greutate de 27,30 grame 
(etalon).  
Piesa în discuție se păstrează fragmentar, din acest motiv ponderea sa este 13,88 grame. 
Moneda a fost bătută în cadrul atelierului monetar de la 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 
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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 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 cu 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 în cea mai mare parte din viaţă. 

 
2.1.2.1. 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.  
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2.1.2.2. Activități economice 
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. 
 
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. 
Principalele sectoare agricole din comună sunt:  

- cultura plantelor cerealiere (porumbul, grâul, ovăzul, floarea soarelui);  
- cultura viței de vie;  
- cultura pomicolă;  
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- 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 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. 

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.  
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Viticultura  
Datorită așezării geografice și a solurilor, viticultura ocupă 0,92 ha de teren în comuna 
Păulești.  
Viticultura este un sector care s-a păstrat de-a lungul anilor cu toate că tendința actuală 
a zonei se distanțează de tradiționalismul anilor 80, când populația comunei se ocupa 
preponderent cu agricultura, viticultura și creșterea animalelor. În prezent comuna, în 
special satul Păulești a împrumutat un aspect urban ca rezultat a apropierii de 
municipiul Satu Mare. 

Legumicultura  
Pe raza comunei Păulești legumicultura este destul de bine dezvoltată. Legumele sunt 
cultivate în special pentru consum propriu însă există și cultivatori care fac comerț și 
chiar și-au făcut solarii. Se impune creșterea 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. 
 
Intreprinderi mici și 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. Satu Mare în activitatea de intermediere în comerțul cu mașini și echipamente 
industriale, 4 din cele 5 firme de profil având sediul aici.  
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. 
 
Turismul 
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.  
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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  
“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 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 
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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, însă în prezent a fost dărâmat. Ani de zile a fost sediul CAP-ului.  

Conacul Pal Dezso din Hrip 
A fost construit de către familia Pal 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;  
- 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.  

 
Transportul rutier 

Teritoriul administrativ al comunei Păulești este străbătut de la est la vest de drumurile 
județene DJ 193 și DJ 193D iar de la nord la sud de drumul județean DJ 193A și de 
drumurile comunale DC 95 și DC 19.  
Comuna este lipită de municipiul Satu Mare prin drumul județean DJ 193 Satu Mare – 
Baia Mare. Arealul construit al satelor Păuleşti, Ambud şi Petin se desfășoară de-a 
lungul acestui drum, care este și strada principală.  
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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 km  
- DJ 193: Păulești - Ambud - Petin: 6,200 m; 
- DJ 19A: Amați - Rușeni: 7,300 m;  
- DJ 19D: Rușeni - Hrip: 4,500 m.  

▪ drumuri de exploatare: aproximativ 50 km  
 
Transportul feroviar  

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

Conform Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, Păulești este sat reședință 
de comună, așadar localitate de rangul al IV-lea.  
Unitatea administrativ-teritorială studiată are în componență șase localități: Păulești – 
centrul administrativ al comunei și satele aparținătoare Ambud, Petin, Amați, Rușeni și 
Hrip.  
Conform rezultatelor definitive ale Recensământului Populației și al Locuințelor din 
octombrie 2011, populația comunei a fost de 4909 locuitori, în creştere faţă de 
Recensământul anterior, când s-au înregistrat 4359 locuitori. Dinamica populației este 
pozitivă (în creștere). Densitatea este de 81,68 loc./km². Conform ultimelor date 
statistice publicate, în anul 2016 populația rezidentă era de 5816 locuitori, iar în 2018 
de 5992 locuitori.  
Comuna Păulești se situează în zona de influenţă imediată a municipiului Satu Mare, 
prin urmare creşterea de populaţie se datorează 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. 
 
2.1.2.4. Intravilan existent. Zone funcționale. Bilanț territorial 

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

BILANȚ TERITORIAL GENERAL AL COMUNEI PĂULEȘTI 

Zone funcționale 
existent 

ha % 

Locuinte individuale si functiuni complementare 686,52 82,67 

Locuinte colective  0,15 0,02 

Institutii si servicii de interes public 12,37 1,49 

Unitati industriale si depozite 6,74 0,81 

Unitati agro-zootehnice 31,70 3,82 

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

Constructii tehnico-edilitare 18,74 2,26 

Gospodarie comunala, cimitire 5,76 0,69 

Monumente istorice 0,22 0,03 

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

Căi de comunicații și transport 19,57 2,36 

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

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

TOTAL PE TRUP 830,46 100,00 

Tabelul 2.2 Zone funcționale în comuna PĂULEȘTI 

 
Zone cu riscuri naturale 

a) Riscuri hidrologice - inundaţiile:  
Zonele inundabile figurate pe planșe au fost preluate din baza de date privind zonele 
cu risc la inundabilitate disponibilă la Consiliul Județean Satu Mare și din hărțile de 
hazard și risc la inundații, elaborate conform Directivei 2007/60/CE, respectiv conform 
PLANULUI DE ANALIZĂ ŞI ACOPERIRE A RISCURILOR aprobat de către Consiliul Local 
al Comunei Păulești.  
Cursul de apă al râului Someș și al Homorodului Nou, sunt protejate corespunzător cu 
diguri pentru prevenirea eventualelor inundații, însă conform hărților de risc este 
menținută zona de inundabilitate în arealele limitrofe celor două cursuri de apă. 
Lungimea totală a acestui dig este de 12 km și se încadrează în clasa de importanță 
IV– Construcții hidrotehnice a căror avariere are o influență redusă asupra obiectivelor 
socio-economice .  
Totodată, pârâul Homorodu Nou și Homorodu Vechi prezintă risc de inundabilitate pe 
arealele prezentate pe planșele anexate.  

b) Riscuri geomorfologice - alunecări de teren:  
Pe teritoriul comunei Păulești nu apar fenomene de tipul alunecărilor de teren.  
 
2.1.2.5. Echipare edilitară 

GOSPODĂRIREA APELOR 

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

Apele care traversează arealul geografic al comunei sunt ape relativ curate, care nu 
conțin elemente chimice sau substanțe poluante.  
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Activitățile care se realizează în cadrul comunei nu produc efecte poluante semnificative 
asupra apelor curgătoare.  
La nivelul comunei nu există lucrări hidrotehnice de tipul lacuri de acumulare.  
 
Alimentarea cu apă 
Alimentarea cu apă a populației în localitățile Amați, Rușeni, Hrip este asigurată din 
sursele de apă ale municipiului Satu Mare, prin rețele de aducțiune și distribuție 
derivate din rețelele municipiului Satu Mare, prin conducta de aducțiune de-a lungul 
DJ 193, respectiv DJ 193A.  
Comuna Păulești dispune de o rețea proprie de distribuție a apei. Lungimea totală a 
rețelei este de 36,724 km total comună, împărțită astfel: Păulești: 8484,9 m, Ambud: 
4471,4 m, Petin: 4323 m, Amați: 7523,2 m, Rușeni: 5716,7 m, Hrip: 6204,8 m.  
 
Canalizarea 
Pe raza comunei există o rețea de canalizare a apelor uzate menajere, racordată la 
sistemul de canalizare menajeră al municipiului Satu Mare. Lungimea totală a rețelei de 
canalizare: 33,43 km, împărțită astfel: Păulești + Ambud: 10,61 km, Amați: 8,11 km, 
Rușeni: 4,21 km, Hrip: 6, 11 km și Petin: 4,39 km. 

 

Alimentare cu energie electrică 
Toate satele componente ale comunei Păulești sunt racordate la Sistemul Energetic 
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 tip 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: 4.665 m;  
• Petin: 3.390 m;  
• Amați: 5.312 m;  
• Hrip: 6.690 m;  
• Rușeni: 2.670 m. 

 

Alimentarea cu gaz metan 
Pe teritoriul administrativ al comunei există un sistem centralizat de alimentare cu gaze 
naturale. Comuna este traversată de conducta de gaze 20'' Medieșu Aurit - Arad. 
Lungimea rețelei conductelor de gaz:  

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

• Amați: 4,91 km  
• Rușeni: 1, 90 km  
• Hrip: 4,36 km  
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Gospodărie comunală  

Gestiunea deșeurilor se face conform normelor europene în vigoare. Comuna Păulești 
respectă prevederile în ceea ce 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. 

Monumente istorice 

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 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. 

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 întinde pe teritoriul județelor Maramureș și Satu Mare (comunele Ardusat, 
Pomi, Cicârlău, Valea Vinului, Apa, Culciu, Medieșu Aurit, Odoreu, Păulești, Vetiș, Dorolț 
și orașele Tăuții 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.  

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. 

2.1.3. Disfuncționalități 

Privind activitățile economice: 
 Nu există suficiente locuri de muncă;  
 Migrația forței de muncă specializată în alte zone urbane și în străinătate;  
 Lipsa persoanelor calificate;  
 Insuficienta valorificare a resurselor turistice ale cadrului natural;  
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 Insuficientă 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;  

Privind structura populaţiei:  
 Fenomen de îmbătrânire demografică a populației;  
 Număr mare de asistaţi sociali;  
 Migrația populației în alte localități din țară sau în străinătate.  

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;  

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

 Infrastructura de transport relativ slab dezvoltată între satele din comună.  

Privind fondul construit și utilizarea terenurilor:  
 Clădiri cu nevoi de reabilitare stringente;  
 Fragmentarea exploatațiilor și a terenurilor agricole;  
 Unele clădiri vechi tradiționale sunt ruinate.  

Privind echiparea edilitară:  
 Insuficienta dezvoltare a rețelei de gaz;  
 Insuficienta dezvoltare a rețelei electrice;  
 Utilizarea unei cantităţi importante de material lemnos pentru încălzirea 
gospodăriilor.  

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.  

 

2.1.4. Propuneri de organizare urbanistică prin PUG  

2.1.4.1. Studii de fundamentare a propunerilor si reglementărilor PUG 

     Concomitent cu PUG au fost elaborate următoarele Studii de fundamentare:  
- Studiu topografic  
- Studiu arheologic  
- Studiu istoric  
- Studiu pedologic.  
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2.1.4.2. Optimizarea relațiilor 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.  
 
2.1.4.3. Dezvoltarea activităților 

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;  

- 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. 

 
2.1.4.4. Evoluția populației 

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:  
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 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;  

 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.  

2.1.4.5. Organizarea circulației 

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 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 – 
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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). 
 

2.1.4.6. Intravilan propus. Zonificare funcțională. Bilanț 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 1033,18 ha, fiind cu 202,72 ha mai mare 
decât cea actuală.  
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.  

Față de intravilanul existent se propun următoarele modificări:  
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• Extinderea intravilanului localității Păulești în partea de sud pentru a cuprinde 
toate construcțiile existente și perimetrele amplasamentelor studiate prin PUZ 
care au fost aprobate prin HCL.  

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

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

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

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

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

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

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

 

Nr. 
crt. 

Localitate 
(sat) 

Intravilan 
existent 

(ha) 

Intravilan 
propus 

(ha) 

1 Păulești 208,13 275,47 

2 Ambud 108,07 169,35 

3 Petin 105,34 113,71 

4 Amați 175,29 213,95 

5 Rușeni 78,44 101,87 

6 Hrip 155,19 158,83 

7 TOTAL (comună) 830,46 1033,18 

Tabel 2.1. Propuneri extindere intravilan 
 

2.1.4.7. Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

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

Adâncimile de fundare vor depăși nivelul stratului mâlos, se vor realiza centuri armate 
la fundaţii şi se vor executa hidroizolaţii speciale.  

 
2.1.4.8. Dezvoltarea echipării edilitare 

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

Alimentarea cu apă 
Momentan, la nivelul comunei alimentarea cu apă potabilă este asigurată pentru 
majoritatea locuitorilor 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.  
 

Canalizarea apelor uzate 
La nivelul comunei există un sistem centralizat de canalizare, racordat la sistemul de 
canalizare menajeră al municipiului Satu Mare.  
Se propune extinderea 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. 
 
Alimentarea cu gaze naturale 
PUG prevede extinderea actualelor rețele din Păulești, Ambud și Petin, cu cca. 25%, 
respectiv construcția unor rețele în Amați, Rușeni și Hrip care în prezent nu dispun de 
această sursă.  
         

2.1.4.9. Protecția mediului 

În urma analizei problemelor de mediu s-au conturat propunerile si măsurile de 
intervenţie ce se impun pentru protecţia mediului : 
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- 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.  

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 

2.1.5. Regulamentul Local de Urbanism 

2.1.6.1. Rolul Regulamentului Local de Urbanism 

Regulamentul local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al comunei 
PĂULEȘTI insoţeşte, explicitează şi reglementează modul de aplicare a prevederilor 
P.U.G. referitoare la amplasarea şi amenajarea construcţiilor, in concordanţă cu 
Regulamentul general de Urbanism, aprobat prin HGR nr.525/1996, republicat. 
Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administraţiei publice 
locale şi cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor pe 
teritoriul administrativ al comunei PĂULEȘTI, atât in intravilan cât si in extravilan, 
indiferent de proprietarul sau beneficiarul acestora. 
Fac exceptie de la prevederile de mai sus constructiile cu caracter militar si special, 
care se autorizeaza si se executa in conditiile stabilite de lege. 
Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. al comunei PĂULEȘTI este valabil 
pentru o perioadă de 10 ani de la data aprobării sale de către Consiliul local al comunei 
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PĂULEȘTI, pe baza avizelor obţinute in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 
(republicată). 
Prevederile P.U.G. şi cele ale Regulamentului Local de Urbanism, elaborate, pot fi 
detaliate sau completate prin planuri urbanistice zonale (P.U.Z.)/de detaliu (P.U.D.), 
pentru care se vor intocmi regulamente aferente. Acestea vor avea aceeasi structură 
si vor respecta reglementările Regulamentului Local de Urbanism aferent P.U.G. 
In cazul in care planurile urbanistice zonale şi regulamentele aferente elaborate ulterior 
aprobării P.U.G. induc modificări ale prevederilor acestuia, este necesară aprobarea lor 

cu respectarea filierei de avizare – aprobare pe care a urmat-o şi documentaţia iniţială. 

 
2.1.6.2. Baza legală a Regulamentului Local de Urbanism  

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. al comunei PĂULEȘTI s-a intocmit cu 
respectarea actelor legislative şi normative in vigoare, prezentate în paragraful 
2.1.1.2.Baza proiectării din prezentul Raport. 

 

2.1.6.3. Domeniul de aplicare 

Regulamentul local de urbanism aferent P.U.G. al comunei PĂULEȘTI cuprinde norme 
(permisiuni si restrictii) pentru autorizarea executării construcţiilor pe orice categorie 
de terenuri aflate in intravilanul cât si in extravilanul orasului, in cadrul teritoriului 
administrativ al acestuia.  
 
 

 

2.2. RELAŢIA CU ALTE PLANURI ŞI PROGRAME RELEVANTE 
 

2.2.1. STRATEGIA 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;  

- 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 
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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. 

2.2.2. PLANUL JUDEŢEAN DE GESTIONARE A DEŞEURILOR 

Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor pentru Judeţul Satu Mare a fost elaborat 
cu scopul de a atinge – cu posibilitatile specifice judeţului – tintele nationale pentru 
gestionarea deseurilor la termenele stabilite. PJGD este un instrument cerut de 
legislatie si este primul document de planificare a sistemului de gestionare a deseurilor 
la nivelul Judeţului Satu Mare. Planul a fost elaborat pe baza datelor existente din 
perioada 1999-2005-2008 si a fost verificat si concretizat pentru o planificare ulterioara 
detaliată si sigură.  
S-au folosit metode standardizate corespunzatoare pentru a crea o bază reală de date 
si acceptabilă, pentru a garanta siguranta planificării si investitiilor precum si pentru a 
asigura consecventa si comparabilitatea necesară intre nivelurile local, regional si 
national. 
Publicul, factorii de decizie si alte părti interesate au fost implicate in alegerea variantei 
optime a planificarii judeţene. 
Participarea publică este considerată ca o etapă inerentă a procedurilor judeţene de 
planificare, pentru a se obtine o acceptare largă a rezultatelor finale. 
Planul elaborat prezinta cele mai bune rezultate ecologice posibile in conditii de maximă 
eficientă economică.  
Planul Judeţean de Gestionare a Deseurilor pentru Judeţul Satu Mare: 

• redă situatia existentă a sistemului de gestionare a deseurilor la nivelul 
judeţului;  

• identifică si analizează punctele slabe; 
• defineste obiectivele specific judeţene; 
• dezvoltă si evaluează scenarii si alternative pentru viitor; 
• oferă posibilităti si solutii adecvate pentru sistemul de gestionare a 

deseurilor; 
• redă investitiile necesare pentru viitor. 

Din datele statistice înregistrate în ultimii ani, se poate concluziona că există o 
conştientizare mai accentuată a problemelor generate de gestionarea 
necorespunzătoare a deşeurilor şi a substanţelor chimice periculoase, lucru transpus în 
numărul mare de solicitări de informaţii şi consultanţă venite din partea administraţiei 
publice locale şi a agenţilor economici. 
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S-au înregistrat de asemenea progrese în activitatea de colectare a deşeurilor 
reciclabile (hârtie-carton, materiale plastice, fier vechi, baterii şi acumulatori, anvelope 
uzate), fapt dovedit de cantităţile crescute de deşeuri colectate de la populaţie şi agenţi 
economici. 
Prin autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu impact asupra 
mediului, aceştia sunt obligaţi în a încheia contracte, conform legii, cu agenţi economici 
colectori /reciclatori de deşeuri pentru gestionarea corespunzătoare a deşeurilor 
industriale pe care le generează. 
In ceea ce priveste cantitatea de deseuri de ambalaje reciclabile s-a tinut cont de 
existenta unitătilor de reciclare, respectiv preluare a materiei prime secundare pentru 
deseurile de ambalaje de hartie si carton, respectiv a deseurilor de ambalaje de mase 
plastice si PET-uri.  
Analiza specifică orientată asupra conţinutului de deşeuri de ambalaje a evidenţiat 
preponderenţa celor din materiale plastice. Prin urmare, sistemul de colectare selectivă 
implementat poate fi viabil din punct de vedere al cantităţilor ce pot fi recuperate (în 
special în ceea ce priveşte ambalajele din materiale plastice). In acest sens exista la 
nivelul judeţului agenți de colectare selectiva pentru plastic si hartie. 
Strategiile la nivel European recomandă următoarea ierarhizare a acţiunilor de 
gestionare a deşeurilor: 

- prevenirea apariţiei deseurilor; 
- tratarea deşeurilor; 
- reciclarea şi reutilizarea; 
- optimizarea metodelor de eliminare finală. 

Această ierarhie este adoptată atât în Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor, 
cat si in Planul Regional de Gestionare a Deseurilor pentru Regiunea 6 N-V. 
 
Problemele PJGD care fac obiectul PUG, au fost dezbătute în Grupul de Lucru pentru 
evaluarea de mediu a PUG, ocazie cu care s-a analizat şi modul în care PUG înglobează 
cerinţele PJGD pentru arealul comunei Păulești. 
 

2.2.3. STRATEGIA  DE  DEZVOLTARE  A JUDEŢULUI SATU MARE   ÎN 
CADRUL PROIECTULUI „COMPAS 20 – CONCEPŢII ŞI ORIENTARE 
MODERNĂ, PLANIFICARE ARMONIOASĂ ŞI STRATEGICĂ PÂNĂ ÎN 
2020”  

 
CONȚINUTUL ȘI OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE STRATEGIEI 

Viziunea de dezvoltare a judeţului Satu Mare 

Judeţul Satu Mare, un spaţiu cu bogate tradiţii multietnice şi multiculturale, va deveni 
până în 2027 un spaţiu al bunăstării, cu o dezvoltare dinamică, bazată pe potenţialul 
agricol şi industrial exploatat în armonie cu natura şi mobilizat de creativitatea şi munca 
temeinică a sătmărenilor, cât și de potențialul turistic. 

Rolul de pol logistic de importanţă transnaţională al judeţului va contribui activ la 
atragerea de investiţii şi la valorificarea produselor cu specific local, precum şi la 
afirmarea rolului său de actor-cheie în procesul de cooperare transfrontalieră. 

Pornind de la analiza situaţiei existente la nivelul judeţului şi rezultatele obţinute în 
cadrul analizei SWOT au fost definite următoarele opt domenii de intervenţie 
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strategică pe termen foarte lung (2027), care vor contribui la realizarea viziunii de 
dezvoltarea a judeţului, precum şi un obiectiv general pentru judeţul Satu Mare: 

 
Domenii de Intervenţie Strategică 

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. 

Obiectivul general 

Creşterea competitivităţii economiei judeţene şi a atractivităţii judeţului Satu Mare, 
pentru locuitorii existenţi şi viitori, întreprinzători locali şi străini, respectiv turişti şi 
vizitatori, prin valorificarea poziţiei geografice strategice şi intervenţii în sectoarele 
prioritare, în vederea diminuării disparităţilor la nivelul judeţului şi creşterea calităţii 
vieţii locuitorilor acestuia. 

Obiective specifice 

În cadrul strategiei au fost definite 10 obiective specifice, formulate în concordanţă cu 
politicile, strategiile şi programele de dezvoltare elaborate la nivel european, naţional 
şi regional şi care au fost prezentate la capitolul privind contextul regional, naţional şi 
european. Aceste obiective au fost grupate în două categorii: 5 obiective verticale care 
menţionează domeniile considerate prioritare pentru judeţ, în care ar trebui să fie 
concentrate fondurile disponibile pentru implementarea strategiei până în 2020 şi 5 
obiective orizontale, considerate suport pentru realizarea obiectivelor prioritare, în 
sensul în care, nu se urmăreşte dezvoltarea domeniilor respective în ansamblu, ci doar 
a acţiunilor care vin să sprijine dezvoltarea domeniilor prioritare definite în cadrul 
obiectivelor verticale. Prin această întrepătrundere între obiectivele verticale şi 
orizontale se asigură eficienţa şi eficacitatea intervenţiilor propuse. (de ex. în alegerea 
reabilitării unui drum trebuie să se ţină cont şi de funcţionalitatea economică a drumului 
– facilitează accesul la o zonă de producţie sau depozitare sau la o zonă turistică etc.) 
Astfel, avem: 

Obiective verticale 

1. Creşterea competitivităţii economice în industrie şi servicii şi dezvoltarea 
mediului antreprenorial; 
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2. Creşterea competitivităţii sectorului turistic, cu prioritate în turismul de sănătate 
şi cel cultural; 

3. Creşterea valorii adăugate a activităţilor economice din sectorul agricol şi 
dezvoltarea rurală; 

4. Valorificarea resurselor energetice regenerabile şi a energiei geotermale; 
5. Reducerea dezechilibrelor şi creşterea integrării sociale la nivelul judeţului. 

Obiective orizontale 

1. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor umane; 
2. Dezvoltarea infrastructurii suport pentru creşterea economică şi dezvoltarea 

echilibrată; 
3. Dezvoltarea durabilă prin protejarea mediului; 
4. Cooperare teritorială; 
5. Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiei publice din judeţ. 

 
 

2.3. CORELAREA PUG CU PLANURILE ŞI PROGRAMELE RELEVANTE 
 
Modul în care P.U.G. este corelat cu planurile şi programele relevante menționate în 
paragrafele anterioare, a fost dezbătut în şedinţele Grupului de lucru, întrunit la data 
de 19 martie 2020. Pe de altă parte, o analiză mai detaliată a fost efectuată de 
evaluatorul de mediu în toată perioada elaborării Raportului. Concluziile, din această 
perspectivă, sunt următoarele: 
 

I. P.U.G. este corelat cu Strategia de dezvoltare a GAL (Grup de Acțiune Locală) 
ZONA SĂTMARULUI (din care face parte și comuna PĂULEȘTI), în sensul că: 

o Obiectivele strategice referitoare la îmbunătățirea condițiilor de mediu, 
și anume: 

− Susținerea reducerii consumului de energie convențională; 
− Amenajarea de spații publice destinate agrementului; 

− Susținerea protecției mediului înconjurător; 
− Îmbunătățirea managementului deșeurilor; 

sunt preluate în totalitate în PUG; 
o Obiectivele strategice privind îmbunătățirea infrastructurii rutiere și 

tehnico-edilitare, și anume: 
− Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale; 
− Dezvoltarea sistemului de canalizare; 

sunt preluate integral în PUG. 
 

II. P.U.G. este corelat cu Planul județean de gestionare a deșeurilor, în sensul că: 
• PUG constată anumite disfuncționalități în modul de respectare a 

PJGD, astfel: 

- Este necesară creșterea eficienței sistemului de gestiune a 
deșeurilor, mai cu seamă în cee ace privește colectarea selectivă; 

- În unele locuri, în afara zonei construite a localităților, sunt 
împrăștiate materiale de proveniență antropică (deșeuri 
necolectate). 

• PUG propune remedierea unor disfuncționalități în modul de respectare 
a PJGD, astfel: 
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- Colectarea tuturor cantităților de deșeuri de pe raza comunei în 
vederea depozitării ecologice; 

- Colectarea deșeurilor care parazitează unele terenuri virane. 
 

III. P.U.G. este corelat cu Strategia de Dezvoltare a județului Satu Mare în perioada 
2014-2020, în sensul că, include prevederile acestuia cuprinse în obiectivul 
specific VI, Valorificarea rațională a patrimoniului natural, a potențialului pentru 
producerea resurselor de energie regenerabile, în conformitate cu principiile 
dezvoltării durabile; 

 

2.4. COMPLETĂRI  ALE  P.U.G.  ÎN  URMA  ŞEDINŢELOR  GRUPULUI   
DE LUCRU 

 
Anterior elaborării prezentului raport, Grupul de lucru constituit pentru evaluarea PUG, 
s-a întrunit la sediul APM Satu Mare, în data de 19 martie 2020. 
 
La ședința din _________, reprezentantul APM Satu Mare, _________, a solicitat ca 
_________________________.  
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3.  ASPECTE LE  RELEVANTE  ALE  STĂRII ACTUALE  A  
MEDIULUI ŞI ALE  EVOLUŢIEI SALE  PROBABILE  ÎN  
SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII  PLANULUI  PROPUS 
 
 

3.1. STAREA ACTUALĂ A MEDIULUI 
 

Evaluarea stării mediului în zona de interes pentru prezentul raport, s-a făcut pornind 
de la datele privind starea actuală a mediului în judeţul Satu Mare, preluate din 
RAPORTUL PRIVIND STAREA MEDIULUI ÎN JUDEȚUL SATU MARE pe anul 2018, al 
APM Satu Mare, publicat în pagina web a acestei instituţii (la data redactării prezentului 
Raport, datele centralizate pentru anul 2019, nu erau încă disponibile). 
   
3.1.1. CALITATEA AERULUI 

Controlul calităţii aerului este conceptul ce defineşte procesul de observare şi măsurare 
cantitativă, calitativă şi repetitivă a concentraţiei unuia sau mai multor constituente din 
aer. Datele obţinute din reţeaua de supraveghere şi sistemul de control permit 
identificarea zonelor poluate şi luarea rapidă a măsurilor strategice şi tactice de 
combatere a poluării şi de prevenire a accentuării acesteia.  
Dintre ramurile economice, cu emisii de substanţe poluante în judeţ se fac remarcate: 
transporturile, industria alimentară, industria construcţiilor de maşini.  
Reţeaua de supraveghere a calităţii aerului este astfel aleasă încât să urmărească efectul 
cumulat al industriei, traficului, a încălzirii spaţiilor de locuit şi comerciale.  
În municipiul Satu Mare s-a amplasat o staţie de fond urban SM1 în 2008, iar în anul 
2009 s-a amplasat o staţie de fond suburban /trafic în municipiul Carei - SM2. 

Indicatorii determinați prin stațiile automate de monitorizare  
1. Dioxidul de sulf 
În cursul anului 2018 măsurătorile efectuate prin staţiile automate nu au înregistrat 
nici o depăşire a valorii limite orare de 350 μg/mc, cf Legii 104/2011 . La Satu Mare, 
staţia SM1 s-a obţinut valoarea medie anuală de 9,47 μg/mc, cu o captura de date de 
90,11%.  
Valorile de la staţia SM2 prezintă o captură de date de 94,78%, valoarea medie anuală 
este de 9,32 μg/mc.  

2. Oxizi de azot NOx (NO / NO2) 
Dioxidul de azot este prelevat în mod continuu în ambele staţii automate. Valoarea 
limită anuală pentru protecția sănătății umane este de 40 μg/mc 
Concentraţia medie anuală determinată la SM1 este de 20,94μg/mc obţinută cu o 
captură de date de 99,45%, iar la SM2 valoarea medie este 14,28μg/mc cu o captura 
de date de 95,08%.  

3.Monoxidul de carbon 
Analize de monoxid de carbon se efectuează prin staţia automată de monitorizare a 
calităţii aerului SM1 şi SM2, și are valoarea limită orară pentru protecția sănătății umane 
de 10 mg/mc.  

În cursul anului 2018 măsurătorile efectuate prin staţiile automate nu au înregistrat 
nici o depăşire a valorii limite orare. La Satu Mare , staţia SM1 s-a obţinut valoarea 
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medie anuală de 0,23 mg/mc, cu o captura de date de 100%. Valorile de la staţia SM2 
prezintă o captură de date de 76,92 %, valoarea medie anuala este de 0,73 mg/mc.  

4.Pulberi în suspensie PM10 si PM2,5 
Pulberile în suspensie fracţiunea PM10 sunt determinate prin ambele staţii de 
monitorizare, fracţiunea de pulberi în suspensie PM2,5 este determinată doar la staţia 
SM1 Satu Mare.  

La PM2,5-gravimetric la o captură de date de 58,6%, valoarea medie anuală este de 
13,23 μg/mc. μg/mc 

Pulberile în suspensie fracţiunea de 10 μm prelevate la staţia SM1 s-a înregistrat o 
captura de date de 92,03%  

În municipiul Carei, la staţia SM2 s-a înregistrat o captura de date de 90,96% la 
nefelometrie cu valoarea medie anuală de 14,55 μg/mc. Gravimetric, la o captură de 
date de 82,47% se obține o valoarea medie anuală de 22,56 μg/mc. 

La stația SM1 s-a obţinut un număr total de 11 depăşiri ale valorii limită de 50 μg/mc, 
depăşire care se datorează arderii deşeurilor vegetale din gospodării şi încălzirii 
domestice datorată răcirii vremii, cu valoare maximă de 67,34 μg/mc. De asemenea, 
condiţiile meteorologice de inversie termică, împiedică dispersia fumului provenit din 
arderea frunzelor, menținând la sol un miros înecăcios de fum.  

Situaţie similară se constată şi la staţia SM2- Carei, depășirile s-au datorat incalzirii 
domestice din zonă. La analiza gravimetrică a pulberilor în suspensie fracţiunea PM10         
care se prelevează la staţia automată SM2, s-au înregistrat 14 depăşiri ale valorilor 
limită admise, valoarea maximă a mediilor zilnice de 69,72 μg/mc. Cu încetarea acestor 
activităţi, calitatea aerului s-a îmbunătăţit considerabil.  

5.Metale grele 
În laboratorul APM Satu Mare sunt determinate metalele grele din pulberile în 
suspensie fracţiunea PM10 : plumb, cadmiu şi nichel.  

Valoarea maximă a concentraţiei de plumb obţinută în cursul anului 2018 în staţia de 
fond urban SM1 a fost 0,083 μg/mc faţă de 0,500 μg/mc concentraţia admisă 
conform legii privind calitatea aerului 104/2011, valoarea medie anuală este de 0,02 
μg/mc, captura de date de 96,44%, iar la staţia SM2 de trafic/suburban valoarea 
maximă a fost de 0,065 μg/mc, valoarea medie anuală este de 0,02 μg/mc, captura 
de date 82,47% .  

Valoarea maximă a concentraţiei de cadmiu obţinută în cursul anului 2018 în staţia 
de fond urban SM1 a fost 0,275 ng/mc, faţă de 5,00 ng/mc concentraţia admisă 
conform legii privind calitatea aerului 104/2011, valoarea medie anuală este de 0,05 
ng/mc, captura de date de 96,44% , iar la staţia SM2 de trafic/suburban valoarea 
maximă a fost de 0,255 ng/mc, valoarea medie anuală este de 0,04 ng/mc, captura 
de date este de 82,47%. 
 
6.Ozonul 
Din datele obţinute de la staţia automată SM1 captura de date pentru ozon este de 
98,90%, valoarea medie pentru anul 2018 este de 38,26 μg/mc . 

8.Tendinţe de evoluţie 
Evoluţia concentraţiilor poluanţilor, mediate pe staţiile care au prezentat continuitate 
şi comparabilitate a măsurătorilor arată o menţinere a calităţii aerului în 2018 faţă de 
anii anteriori, începând din 2009.  
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În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător 
și ale HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de acțiune 
pe termen scurt și a planului de menținere a calității aerului, Consiliul Județean Satu 
Mare împreună cu Comisia Tehnică a elaborat a Planul de Menținere a Calității aerului 
în județul Satu Mare. Acesta s-a depus în data de 04.09.2017 la APM Satu Mare în 
vederea avizării de către APM și respectiv ANPM. Momentan se află în procedura de 
avizare conform HG 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor 
de calitate a aerului, a planurilor de acţiune pe termen scurt şi a planurilor de menţinere 
a calităţii aerului.  
Pulberile în suspensie, fracţiunea PM10 prezintă încă probleme în zonele urbane, deşi 
s-au înregistrat scăderi ale concentraţiilor de pulberi provenite din industrie şi 
transport, totuşi încălzirea domestică şi managementul necorespunzător al tratării 
deşeurilor vegetale au cauzat depăşiri ale acestor valori în perioada de toamna-iarnă. 
        
3.1.2. APA   

Utilizarea și gestionarea eficientă a resurselor de apă (sursa:ANAR) 

În ultima perioadă de timp se observă o descreștere a volumelor de apă prelevate. 
Această variație nu exprimă doar cerința efectivă de apă, ci poate exprima existența 
anumitor restricții în aprovizionarea cu apă, precum și efectele introducerii contorizării 
consumului de apă, reducerii pierderilor de apă pe rețelele de distribuție, etc. 
 
Caracterul limitat al resurselor de apă precum și indispensabilitatea resurselor de apă 
subliniază necesitatea valorificării și protecției acestora împotriva epuizării și degradării.  
Pentru a asigura disponibilul de apă la sursă în România ținând cont de distribuția 
(variabilitatea) în spațiu și timp a resurselor de apă, caracterul limitat al resurselor de 
apă, variația regimului de curgere, caracterul torențial al bazinelor hidrografice, variația 
spațio-temporală a calității apelor și schimbările climatice trebuie întreprinse 
următoarele măsuri:  

• Măsuri de adaptare pentru asigurarea disponibilului de apă la sursă;  
• Măsuri de adaptare la folosințele de apă/utilizatori;  
• Măsuri care trebuie întreprinse la nivelul bazinului hidrografic;  
• Măsuri care trebuie întreprinse pentru managementul riscului la inundații;  
• Măsurile care trebuie întreprinse pentru a combate seceta/deficitul de apă se 

vor lua în funcție de fazele de apariție a acesteia/acestuia.  
 

Presiuni semnificative asupra resurselor de apă din județul Satu Mare 

Stabilirea presiunilor semnificative stă la baza identificării în continuare a legăturii 
dintre toate categoriile de presiuni – obiective – măsuri. S-a avut în vedere analiza 
presiunilor și a impactului pe baza utilizării conceptului DPSIR (Driver-Pressure-State-
Impact-Response – Activitate Antropică-Presiune-Stare-Impact- Răspuns).  
Aplicarea setului de criterii a condus la identificarea presiunilor semnificative 
punctiforme, având în vedere evacuările de ape epurate sau neepurate în resursele de 
apă de suprafaţă: 
 
aglomerările umane (identificate în conformitate cu cerinţele Directivei privind 
epurarea apelor uzate urbane - Directiva 91/271/EEC), ce au peste 2000 locuitori 
echivalenţi (l.e.) care au sisteme de colectare a apelor uzate cu sau fără staţii de 
epurare şi care evacuează în resursele de apă; de asemenea, aglomerările <2000 l.e. 
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sunt considerate surse semnificative punctiforme dacă au sistem de canalizare 
centralizat; de asemenea, sunt considerate surse semnificative de poluare, 
aglomerările umane cu sistem de canalizare unitar care nu au capacitatea de a colecta 
şi epura amestecul de ape uzate şi ape pluviale în perioadele cu ploi intense;  

industria:  
• instalaţiile care intră sub incidenţa Directiva 2010/75/CEE privind emisiile 

industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în Registrul 
Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru factorul 
de mediu apă;  

• unităţile care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe 
prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele 
Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea 
cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);  

• alte unităţi care evacuează în resursele de apă şi care nu se conformează 
legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;  

agricultura:  

• fermele zootehnice care intră sub incidenţa Directivei 2010/75/CEE privind 
emisiile industriale (Directiva IED) - inclusiv unităţile care sunt inventariate în 
Registrul Polunaţilor Emişi şi Transferaţi (E-PRTR), care sunt relevante pentru 
factorul de mediu apă;  

• fermele care evacuează substanţe periculoase (lista I şi II) şi/sau substanţe 
prioritare peste limitele legislaţiei în vigoare (în conformitate cu cerinţele 
Directivei 2006/11/EC care înlocuieşte Directiva 76/464/EEC privind poluarea 
cauzată de substanţele periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii);  

• alte unităţi agricole cu evacuare punctiformă şi care nu se conformează 
legislaţiei în vigoare privind factorul de mediu apă;  

• Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor punctiforme este 
reprezentată de aglomerări umane, cu cca. 45%, respectiv apele uzate 
evacuate de la sistemele de colectare și epurare a aglomerărilor urbane.  

 
În ceea ce priveşte sursele difuze de poluare semnificativă, identificate cu referire 
la modul de utilizare al terenului, se pot menţiona:  

• aglomerările umane/localităţile care nu au sisteme de colectare a apelor uzate 
sau sisteme corespunzătoare de colectare şi eliminare a nămolului din staţiile 
de epurare, precum şi localităţile care au depozite de deşeuri menajere 
neconforme;  

• fermele agro-zootehnice care nu au sisteme corespunzătoare de 
stocare/utilizare a dejecţiilor, localităţile identificate ca fiind zone vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi din surse agricole, unităţi care utilizează pesticide şi nu se 
conformează legislaţiei în vigoare, alte unităţi/activităţi agricole care pot 
conduce la emisii difuze semnificative;  

• depozitele de materii prime, produse finite, produse auxiliare, stocare de 
deşeuri neconforme, unităţi ce produc poluări accidentale difuze, situri 
industriale abandonate.  
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Se constată că ponderea cea mai mare a presiunilor punctiforme este reprezentată de 
aglomerări umane, cu cca. 45%, respectiv apele uzate evacuate de la sistemele de 
colectare și epurare a aglomerărilor urbane. 
 

3.1.3. SOLUL 

Solul este definit ca stratul de la suprafaţa scoarţei terestre. Este format din particule 
minerale, materie organică, apă, aer şi organisme vii. Este o interfaţă între pământ, 
aer şi apă şi adăposteşte cea mai mare parte a biosferei. Este un sistem foarte dinamic, 
care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru desfăşurarea activităţilor umane şi 
pentru supravieţuirea ecosistemelor.  

Presiuni asupra stării de calitate a solului 
• Utilizarea de îngrășăminte 

• Utilizarea de produse de uz fitosanitar 

Expansiunea urbană 

Având în vedere datele analizate, se constată faptul că expansiunea urbană este în 
scădere, în timp ce în mediul rural s-a înregistrat o creștere a numărului de persoane.  
Totuși, pe ansamblul judeţului Satu Mare, se constată extinderea zonei cu locuinţe. 

Ocuparea terenului prin extinderea urbană şi a infrastructurii respective este, în 
general, ireversibilă şi conduce la impermeabilizarea solului ca urmare a acoperirii 
terenurilor cu locuinţe, drumuri şi alte lucrări de construcţii. Ocuparea terenurilor 
urbane consumă cea mai mare parte din suprafaţa terenurilor agricole, şi reduce spaţiul 
pentru habitate şi ecosisteme care furnizează servicii importante, cum ar fi reglarea 
echilibrului apei şi protecţia împotriva inundaţiilor. Terenurile ocupate de suprafeţele 
construite şi infrastructura densă conectează aşezările umane şi fragmentează 
peisajele. Acest lucru fiind, de asemenea, o sursă importantă de poluare a apei, solului 
şi a aerului. 

3.1.4.  PROTECȚIA NATURII ȘI BIODIVERSITATEA 

Biodiversitatea sau diversitatea biologică, înseamnă variabilitatea organismelor vii din 
toate sursele, inclusiv, printre altele, a ecosistemelor terestre, marine şi a altor 
ecosisteme acvatice şi a complexelor ecologice din care acestea fac parte; aceasta 
include diversitatea în cadrul speciilor, dintre specii şi a ecosistemelor.  

Amenințări pentru biodiversitate și presiuni exercitate asupra biodiversităţii 

Toate formele de poluare ameninţă biodiversitatea, în special încărcarea cu nutrienţi 
(azot şi fosfor), care reprezintă o cauză majoră şi în continuă creştere a pierderii de 
biodiversitate şi a degradării ecosistemelor.  

Încărcarea cursurilor de apă cu substanţe organice, exprimate prin CBO5 şi CCO-Cr, 
este mai evidentă în timpul verii, mai ales în perioadele secetoase.  

Eutrofizarea lacurilor vara, prin dezvoltarea excesivă a algelor plantonice este 
frecventă, ceea ce conduce la creşterea acumulării de materie organică. Această 
acumulare poate fi asociată cu modificări în compoziţia speciilor, alterând astfel 
funcţionarea lanţurilor trofice. 

Schimbările climatice manifestate şi prin reducerea mediei precipitaţiilor sunt 
accentuate de modul de gospodărire a pădurilor. Aplicarea necorespunzătoare a 
tratamentelor de regenerare a pădurilor, neadaptate cerinţelelor ecologice ale speciilor 
forestiere conduce la succesiuni ale vegetaşiei cu pierdere de habitate de interes 
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comunitar. Efectul este evident in arii naturale protejate. Astfel, se observă în 
continuare schimbarea lentă și continuă a ecosistemului de păduri de amestec 
rășinoase - foioase în făgete pure, în situl Natura 2000 Călimani - Gurghiu - Defileul 
Satu Mareului. 

Modificarea habitatelor 
Biodiversitatea ecosistemelor naturale poate fi afectată și prin scăderea suprafețelor 
arealelor naturale și semi-naturale pentru orice tip de ecosistem. Dacă suprafața 
arealului scade în mod semnificativ, aceasta va avea o influență negativă asupra 
tipurilor de habitate și a speciilor de floră și faună sălbatică dependente de aceste tipuri 
de habitate. Modul de utilizare al terenurilor s-a schimbat substanțial în ultimul secol. 
Schimbările au afectat suprafețele arealelor naturale și semi-naturale, crescând în acest 
mod gradul de fragmentare al arealelor naturale și semi-naturale. Aceste schimbări, la 
nivel paneuropean, se identifică prin calcularea valorilor derivate din hărțile de 
acoperire a terenurilor. Acestea provin din imagini satelitare cu proprietăți spectrale. 
Se folosește baza de date Corine Land Cover, care se bazează pe 44 clase de acoperire 
a terenurilor, din care 26 sunt considerate ca naturale și semi-naturale . Acestea sunt 
grupate în: păduri, pășuni, mozaicuri agricole, suprafețe semi-naturale, ape interioare 
și zone umede. 

Fragmentarea ecosistemelor este cauza cea mai importantă a distrugerii 
biodiversităţii, prin reducerea bogăţiei de specii şi a diversităţii taxonomice, respectiv 
prin reducerea funcţiilor ecosistemelor.  
Se mențin presiunile mari la urbanizare în situri Natura 2000, prin tendințe de extindere 
a intravilanelor, inclusiv pentru infrastructură turistică. 

Arii naturale protejate de interes naţional 

Nr. 
crt. 

Numele Tipul 
Suprafaţa 

[ ha ] 

Actul de 
reglementare 

Starea de 
conservare 

1 
Dunele de nisip Foieni, 
Comuna Foieni 

botanică 10,00 
HCJ nr.4/1995 

Legea nr.5/2000 
(cod 2.677) 

Bună  

2 
Mlaştina Vermes, 
Comuna Sanislău 

botanică 10,00 
HCJ nr.4/1995 

Legea nr.5/2000 
(cod 2.679) 

Scăderea nivelu-
lui freatic datorat 
unor canale de 

desecare 

3 
Tinoavele din M-ţii 
Oaş 

botanică 1,0 
HCJ nr.4/1995 

Legea nr.5/2000 
(cod 2.678) 

Bună  

4 Pădurea Urziceni botanică 38,0 
HCJ nr.4/1995 

Legea nr.5/2000 
(cod 2.676) 

Ușoară scădere 
a nivelului 

freatic datorat 
unor canale de 

desecare 

5 
Râul Tur (Cursul 
inferior al râului Tur) 

mixtă 6212,00 
HCJ nr.4/1995 

Legea nr.5/2000 
(cod 2.680) 

Bună 

6 Pădurea cu pini Comja forestieră 0,75 
Legea nr.5/2000 

(cod 2.584) 
Stare de 

degradare 

 SUPRAFAŢA TOTALĂ  6271,5   
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Arii naturale protejate de interes comunitar sau situri Natura 2000 

Nr. 
crt. 

Denumirea sitului 
Cod Natura 

2000 

Suprafaţa 

[ ha ] 

Localizare 

Jud. Satu Mare Jud. Bihor 

% ha % ha 

1 Câmpia Careiului* ROSCI0020 23597 61 14394 39 9203 

2 Câmpia Ierului ROSCI0021 21283 36 7622 64 13621 

3 Râul Tur ROSCI0014 20521 100 20521 - - 

4 
Câmpia Nirului – 
Valea Ierului 

ROSPA0016 35564 60 23138,4 40 15425,6 

5 
Lunca inferioară a 
Turului 

ROSPA0068 20241 100 20241 - - 

6 Bârsău – Şomcuta** ROSCI0275 4773 12 536,76 88 4200,24 

7 Pricop-Huta-Ceerteze ROSCI0358 3162 50 1581 50 1581 

8 Someșul inferior** ROSCI0436      

9 Măgura Bătarci ROSCI0416      

 SUPRAFAŢA TOTALĂ    45902,16   

* situate pe teritoriul județelor Satu Mare și Bihor 
** situate pe teritoriul județelor Satu Mare și Maramureș 
 

Arii de interes județean sau local (1593,36 ha) 
1. Pădurea Noroieni*; 
2. Pădurea Mare; 
3. Parcul dendrologic Carei; 
4. Apele minerale din comuna Bixad; 
5. Băile Puturoasa; 
6. Băile Tarna Mare; 
7. Valea Măriei; 
8. Apele minerale din comuna Certeze; 
9. Apele minerale de la Luna-Negrești Oaș; 

 (*- inclusă și în ROSCI0214 Râul Tur și ROSPA0068 Lunca inferioară a Turului)  

 
3.1.5. PĂDURILE 

Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor 
de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor 
terenuri cu destinaţie forestieră şi neproductive, cuprinse în amenajamentele silvice la 
data de 1 ianuarie 1990 sau incluse în acestea ulterior, în condiţiile legii, constituie, 
indiferent de natura dreptului la proprietate, fondul forestier naţional (Legea nr. 46 din 
19/03/2008 -Codul Silvic al României).  
Fondul forestier la nivelul judeţului Satu Mare are o pondere de cca 17% din suprafaţa 
judeţului fiind mult mai mică decât cea înregistrată la nivelul ţării (26,7%).  

La nivelul județului Satu Mare în perioada 2014-2018 nu s-au înregistrat pierderi de 
suprafață forestieră. 

Din analizarea datelor prezentate nu se constată o înrăutățire a stării pădurilor în cursul 
anului 2018 față de anul anterior. Fenomenele meteo extreme produse în cursul anului 
2018 au dus la apariţia de doborâturi de vânt şi au produs perturbări în activitatea de 
administrare a fondului forestier. (Sursa:DS Satu Mare) 
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3.1.6. MANAGEMENTUL DEȘEURILOR 

Producerea de deşeuri este rezultatul activitaţilor economice şi gospodăreşti. 
Cantitatea şi calitatea deşeurilor urbane depinde de standardul de viaţă şi de modul de 
consum al populaţiei, iar deşeurile industriale – atât cele periculoase cât şi cele 
nepericuloase - depind de tehnologiile folosite pentru prelucrarea materiilor prime în 
cadrul proceselor de fabricaţie. 

Gestionarea deşeurilor  
Problema deşeurilor rezultate din activităţile umane a luat proporţii îngrijorătoare, iar 
poluarea, degradarea apei şi a aerului, reducerea stratului de ozon, deşertificarea, 
deşeurile toxice şi cele radioactive – prin acumularea lor – provoacă alterarea calităţii 
factorilor de mediu. Acestea reprezintă cauza unor dezechilibre în faună şi floră, în 
sănătatea şi bunul mers al colectivităţii umane, în special din zonele supraaglomerate.  
Modul de gestionare a deşeurilor are implicaţii asupra stării de sănătate a populaţiei şi 
a factorilor de mediu.  
Problemele ridicate de gestionarea deşeurilor menajere începând de la colectare până 
la depozitarea, gestionarea deşeurilor din zootehnie, gestionarea deşeurilor spitaliceşti, 
precum şi problemele ridicate de depozitarea necorespunzătoare a deşeurilor 
industriale, cum ar fi cele periculoase, de ex: uleiuri, acumulatori şi baterii, şlamuri 
industriale etc., aduc multiple prejudicii factorilor de mediu.  
Gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană 
şi fără a dăuna factorilor de mediului, în special:  

a) fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;  
b) fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;  
c) fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special. 

Prioritățile României în ceea ce privește gestionarea și prevenirea deșeurilor, stabilite 
prin Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor (SNGD pentru perioada 2014-
2020), sunt următoarele:  

• prioritizarea eforturilor în domeniul gestionării deşeurilor în linie cu ierarhia 
deşeurilor;  

• dezvoltarea de măsuri care să încurajeze prevenirea generării de deşeuri şi 
reutilizarea, promovând utilizarea durabilă a resurselor;  

• creşterea ratei de reciclare şi îmbunătăţirea calităţii materialelor reciclate, 
lucrând aproape cu sectorul de afaceri şi cu unităţile şi întreprinderile care 
valorifică deşeurile;  

• promovarea valorificării deşeurilor din ambalaje, precum şi a celorlalte categorii 
de deşeuri;  

• reducerea impactului produs de carbonul generat de deşeuri;  
• încurajarea producerii de energie din deşeuri pentru deşeurile care nu pot fi 

reciclate.  
 

3.1.7. MEDIUL URBAN, SĂNĂTATEA ȘI CALITATEA VIEȚII 

Poluarea fonică 
Poluarea acustică, denumită și poluare fonică sau poluare sonoră, este o componentă 
a poluării mediului, produsă de zgomote. Zgomotul este definit ca un complex de 
sunete fără un caracter periodic, cu insurgență dezagreabilă aleatoare, care afectează 
starea psihologică și biologică a oamenilor și a altor organisme din natură. 
Caracteristicile fizice sau obiective ale zgomotului privesc tăria sau intensitatea sonoră, 
durata și frecvența. Intensitatea este caracterul cel mai important care depinde de 
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trăsăturile sursei, de distanță și posibilitățile de transmitere sau multiplicare. Zgomotul 
nu se defineşte din punct de vedere fizic, ci dintr-un punct de vedere subiectiv 
clasificarea sunetului ca zgomot este făcută în funcţie de persoanele afectate. 

Nivelurile de zgomot din mediul înconjurător sunt în creștere în zonele urbane, în 
principal din cauza intensificării traficului și a activităților industriale și recreaționale. 
Se estimează că aproape 20% din populația Uniunii Europene suferă din cauza unor 
niveluri de zgomot considerate inacceptabile. 

Măsurători de zgomot în anul 2018  
Intensitatea zgomotului generat de traficul rutier variază în funcţie de perioada zilei, 
atingând apogeul la orele de vârf în circulaţie. Problemele de depăşiri frecvente a limitei 
maxime admise de 60 - 70 dB(A) este în zona podurilor, pe drumurile intens circulate, 
în special în intersecţii, se obţin valori crescute de 80 dB(A), provocând şi efecte de 
trepidaţii a locuinţelor din zonă. 
 
3.1.8. RADIOACTIVITATEA MEDIULUI 

Radioactivitatea este proprietatea unor elemente chimice de a emite prin dezintegrare 
spontană radiaţii corpusculare şi/sau electromagnetice. Aceasta este un fenomen 
natural ce se manifestă în mediu. 

Toate radiaţiile ionizante, de origine terestră sau cosmică, constituie fondul natural de 
radiaţii care acţionează asupra organismelor vii.  
Alături de radionuclizii naturali se găsesc radionuclizii artificiali care au pătruns în mediu 
pe diferite căi: intenţionat, în urma testelor nucleare şi prin deversări de la diverse 
instalaţii nucleare (centrale nuclear-electrice, reactoare de cercetare, etc.) şi 
accidental, în urma unor defecţiuni la instalaţiile nucleare (ex. accidentul nuclear de 
la Cernobîl).  

Măsurarea radioactivității 

Pentru îmbunătăţirea capacităţii tehnice a Reţelei Naţionale de Supraveghere a 
Radioactivităţii Mediului au fost dotate toate staţiile de supraveghere, cu staţii 
automate de monitorizare a dozei gama, Early Warning System for Environmental 
Radioactivity.  
În cadrul acestui program au fost montate:  

• 88 staţii automate de monitorizare a dozei, cu transmiterea datelor în timp real;  
• 5 sisteme automate de monitorizare a radioactivităţii apei cu avertizare rapidă.  

Catargul staţiei automate de la Satu Mare este montat în curtea Colegiului Naţional 
”Mihai Eminescu”.  
Partea de aparatură de supraveghere, respectiv, PC-ul se află în incinta staţiei de 
supraveghere Satu Mare din clădirea Agenţiei pentru Protecţia Mediului. Datele 
furnizate se transmit automat către Laboratorul de Radioactivitatea Mediului(LRM) din 
cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului (ANPM) – Bucureşti.  
Se înregistrează inclusiv valorile staţiilor limitrofe, respectiv, Oradea, Baia Mare şi 
Zalău.  

3.2. CONCLUZII  REZUMATIVE  PRIVIND  STAREA  ACTUALĂ   A 
MEDIULUI  DIN  PERSPECTIVA  PUG  EVALUAT 

O trecere în revistă a stării actuale a mediului din perspectiva PUG evaluat, relevă faptul 
că niciunul dintre elementele sau factorii de mediu analizaţi nu pot fi în totalitate excluşi 
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efectelor pe termen lung ale implementării acestuia. 
Pentru a ne menţine totuşi în cadrul cerut de prezentul Raport, în cele ce urmează, ne 
vom limita la a menţiona doar aspectele considerate esenţiale din acest punct de 
vedere, şi anume: 

- Calitatea aerului: Din această perspectivă, problema traficului rutier, nu este 
stringentă pentru arealul evaluat, deși este într-o continuă creştere în ultimii ani. 
Mai degrabă trebuie menționată problema emisiilor din sursele de asigurare a 
energiei termice pentru locuințe și locurile de muncă, deoarece, pentru sursele 
cu combustibil solid, emisiile de PM depășesc adesea nivelele maxime. 
Pe de altă parte, în comuna PĂULEȘTI nu există obiective economice cu potential 
semnificativ de emisii atmosferice.  

- Apa: Calitatea apelor de suprafaţă din judeţul Satu Mare este influenţată în mod 
direct de evacuările de ape uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite 
din surse punctiforme, urbane, industriale şi agricole.  
Nu există probleme privind calitatea apei potabile distribuite pe întreg teritoriul 
comunei; 

- Solul: Din perspectiva protecției mediului, conform datelor din Raportul anual 
privind starea mediului în județul Satu Mare, nu există probleme deosebite legate 
de protecția solului. 

Pe de altă parte, în contextul planului evaluat, semnalăm extinderea intravilanelor 
localităţilor ceea ce este sinonim cu restrângerea în aceeași măsură a cadrului 
natural din jurul localităţilor. 

- Managementul deșeurilor: Una din principalele presiuni asupra factorilor de 
mediu legate de modul de gestionare a deşeurilor în judeţul Satu Mare este 
fenomenul depozitării necontrolate de deşeuri, în special din construcţii şi 
demolări, în spații limitrofe perimetrului construibil, în albiile unor cursuri de apă 
sau chiar în păduri; 

- Mediul urban, sănătatea și calitatea vieții: Ponderea cea mai mare în 
zgomotul urban o deţine traficul rutier (creşterea puterii motoarelor cu care se 
echipează autovehiculele, creşterea vitezei de deplasare a acestora corelate cu 
creşterea numărului de autovehicule). 

 
 

3.3. EVOLUŢII PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 
 

Analiza atentă a situaţiei actuale a zonei pentru care se propune implementarea PUG, 
relativ la propunerile de conținut ale PUG, conduce la următoarele concluzii pentru 
cazul în care nu s-ar transpune în practică planul: 

 
3.3.1.  EVOLUŢIA ZONEI 

Nu se poate afirma că neimplementarea PUG, ar bloca evoluţia  zonei. Este o 
certitudine insă faptul că intr-o astfel de eventualitate, dinamica dezvoltării ar fi mai 
scăzută. 
Pe ansamblu, implementarea  planului va asigura evoluţiei zonei armonia socio-
economică şi perspectiva punerii în practică a conceptului general denumit dezvoltare 
durabilă. 
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3.3.2. POTENŢIAL NATURAL: PEISAJ ŞI SIT 

În cazul neimplementării planului este prognozabilă o evoluţie negativă a peisagisticii 
zonei propuse. Această eventualitate ar putea conduce la naşterea unor asimetrii 
arhitecturale pentru zonele construite, în dezechilibru cu armonia proprie peisajului 
actual. 

 
3.3.3. FAUNA ŞI FLORA 

Deoarece arealul destinat implementării planului este preponderent citadin, fauna şi 
flora, care în mod obișnuit au un caracter spontan, ocupă un spațiu relativ restrâns. Pe 
de altă parte, planul propus nu cuprinde în perimetrul său, ci doar în imediata 
vecinătate arii naturale protejate sau zone de interes faunistic ori floral local, care nu 
vor fi afectate de implementarea PUG. 
Fauna şi flora zonelor utilizate în prezent pentru culturi agricole, și care vor trece în 
perimetrul construibil, neavând caracter spontan, efectele implementării planului vor fi 
restrânse.   
În consecinţă, nu este prognozabilă o evoluţie diferită a potenţialului faunistic şi floral 
al zonei propuse, în cazul neimplementării planului. 
 
3.3.4. POTENŢIALUL ECONOMIC 

Planul evaluat, conţine prevederi distincte referitoare la dimensiunea economică a 
zonei. Conţinutul său reprezintă o necesitate izvorâtă din însăşi dezvoltarea economică 
a arealului supus evaluării de mediu. Unul dintre obiectivele primordiale ale planului 
este acela de a dinamiza din punct de vedere socio-economic zona, prin crearea 
condiţiilor optime unei asemenea dezvoltări, inclusiv a dimensiunii economice. Este de 
aşteptat ca neimplementarea planului, să aibă efecte pe termen lung, asupra 
potenţialului economic al zonei, în sensul menţinerii unei dinamici limitate a dezvoltării. 
Pe de altă parte, dezvoltarea economică a zonei, care s-ar produce chiar şi în situaţia 
neimplementării planului, ar putea naşte în timp, disfuncţionalităţi și dezechilibre 
majore în ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor şi a serviciilor conexe, care la rândul 
lor ar constitui o frână în calea dezvoltării. 

 
3.3.5.  ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARĂ 

În situaţia neimplementării planului, este de presupus că echiparea tehnico-edilitară,  
ar cunoaşte o oarecare dezvoltare, insă, aceasta ar fi treptată, în salturi şi limitată la 
cerinţele de etapă. În final, respectiv pe ansamblu, ea nu ar avea dimensiunile 
prevăzute în plan, dar mai ales, nu ar putea atinge cotele de funcţionalitate integrată 
proiectate prin PUG. 
Din această perspectivă, este extrem de importantă dimensiunea dezvoltării durabile a 
zonei, element fundamental în intreaga dimensiune a planului.  

 
3.3.6. SITUAŢII DE RISC MAJOR 

3.3.6.1. Cutremure de pământ 
Perimetrul studiat, prin natura sa geomorfologica şi geologică prezintă o stabilitate 
accentuată din punct de vedere seismic. În consecinţă, se apreciază că 
neimplementarea planului nu va afecta mediul din acest punct de vedere. 
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3.3.6.2. Inundaţii 
Cursul de apă al râului Someș și al Homorodului Nou, sunt protejate corespunzător cu 
diguri pentru prevenirea eventualelor inundații, însă conform hărților de risc este 
menținută zona de inundabilitate în arealele limitrofe celor două cursuri de apă. 
Lungimea totală a digului este de 12 km și se încadrează în clasa de importanță IV– 
Construcții hidrotehnice a căror avariere are o influență redusă asupra obiectivelor 
socio-economice.  
Totodată, pârâul Homorodu Nou și Homorodu Vechi prezintă risc de inundabilitate pe 
arealele prezentate pe planșele anexate. 

În aceste condiții, având în vedere faptul că PUG nu va afecta direct nici cursurile de 
apă, nici amenajările privind protecția la inundații a lor, apreciem că în ansamblu, 
implementarea planului nu va afecta riscul de inundabilitate în arealul evaluat.  

 
3.3.6.3. Alunecări de teren 
Pe teritoriul comunei Păulești nu apar fenomene de tipul alunecărilor de teren.  
 
3.3.7. DISFUNCŢIONALITĂŢI PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI 
Disfuncţionalităţile privind protecţia mediului în arealul destinat implementării PUG, 
sunt: 

 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.  

 

Soluţionarea disfuncționalităților menționate, inclusiv prin măsurile propuse în PUG, 
constituie practic cea mai mare parte a obiectului temei de proiectare a acestuia. În 
consecinţă, se apreciază că neimplementarea planului evaluat, va avea consecinţe 
notabile pe această linie, întrucât planul prevede în detaliu tocmai măsurile necesare 
remedierii lor.  
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4. CARACTERISTICILE  DE  MEDIU  ALE  ZONEI POSIBIL  A  
FI  AFECTATE  SEMNIFICATIV 
 
 

4.1. CARACTERISTICI DE MEDIU ALE  ZONEI 
 

Caracteristicile de mediu ale zonei au fost pe larg descrise în cadrul capitolului 3, ocazie 
cu care au fost tratate şi caracteristicile socio-economice ale arealului. Conţinutul 
capitolului 3 relevă faptul că în ceea ce priveşte protecţia factorilor de mediu, situaţia 
actuală în zonă nu prezintă aspecte critice, necesar a fi luate în considerare din 
perspectiva implementării planului. 
Pe de altă parte, se apreciază că prin implementarea PUG, vor fi afectate elementele 
de mediu AER, SOL-SUBSOL, APĂ. 

 
4.1.1. Factor de mediu AER 

Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în anul 2018, în judeţul Satu 
Mare, pentru arealul comunei PĂULEȘTI, împreună cu localitățile aparținătoare, nu au 
fost înregistrate zone critice sub aspectul poluării atmosferei. 
Urmărind rezultatele monitorizării calităţii aerului în ultimii ani, se poate observa o 
menţinere a concentraţiilor poluanţilor gazoşi în aerul înconjurător sub limitele 
prevăzute de normele în vigoare, respectiv de Legea 104 din 2011 privind calitatea 
aerului înconjurător. 
Prin implementarea prevederilor directivelor din domeniul calităţii aerului şi controlul 
integrat al poluării, în ultimii ani au fost prevăzute şi s-au realizat o serie de măsuri 
având ca scop final îmbunătăţirea calităţii aerului. Astfel, datorită investiţiilor realizate 
de agenţii economici, sunt în scădere emisiile provenite din surse fixe şi, în special, 
cele din instalaţiile mari de ardere, în timp ce, pentru reducerea impactului cauzat de 
emisiile provenite din trafic, au fost luate o serie de măsuri, care se adaugă celor care 
reglementează calitatea carburanţilor introduşi pe piaţă cât și performanțele tehnice 
ale motoarelor cu ardere internă, privind reducerea emisiilor poluante. 

În aceeași ordine de idei, trebuie arătat faptul că un procent important din emisiile 
atmosferice poluante este constituit de pulberile în suspensie, provenite din traficul 
rutier și emisiile surselor de încălzire a locuințelor și spațiilor de lucru pe bază de 
combustibili solizi.  

Trebuie menționat în context faptul că la nivelul județului Satu Mare, este în curs de 
elaborare Planul de menținere a calității aerului, care, la rândul său prevede o serie de 
măsuri menite să reducă pe cât posibil, sau cel puțin să mențină calitatea aerului la 
nivelul anului 2018. 
 
4.1.2. Factor de mediu APĂ 

Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în judeţul Satu Mare, în anul 
2018, în ceea ce privește factorul de mediu APĂ nu s-au înregistrat aspecte critice.  

Pe de altă parte, există unele disfuncţionalităţi, în sensul că au fost constatate 
degradări calitative ale apelor de suprafață, datorate unor cazuri izolate de evacuări de 
ape uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite din surse punctiforme, urbane, 
industriale şi agricole.  
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Calitatea apei potabile distribuite populației prin Uzinele de apă și Instalațiile centrale 
de apă a fost corespunzătoare, fără să fi fost înregistrate cazuri de îmbolnăviri produse 
de apa de fântână, și cu atât mai puțin de epidemii hidrice produse de apa potabilă. 
 
4.1.3. Factor de mediu SOL – SUBSOL 

Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în judeţul Satu Mare, în anul 
2018,  din perspectiva protecției mediului nu există probleme deosebite legate de 
protecția solului. 

Pe de altă parte, trebuie menționat faptul că prin implementarea planului, 202,72 ha 
din extravilan vor fi trecute în intravilan. 
 
 

4.2. EFECTE POSIBILE  
 

Efectele posibile asupra principalilor factori de mediu, prognozabile prin implementarea 
planului, pot fi următoarele: 
 
4.2.1. Factor de mediu AER 
Având în vedere progresele înregistrate în realizarea măsurilor de reducere a emisiilor, 
ţinînd cont de îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a calităţii aerului şi de 
conştientizarea agenţilor economici şi a populaţiei asupra unor aspecte legate de 
poluarea atmosferei, se poate considera că următorii ani vor aduce îmbunătăţiri 
importante în domeniul calităţii aerului. 
În ceea ce privește planul evaluat, apreciem că implementarea lui, pe termen mediu și 
lung, va conduce la o ușoară îmbunătățire a calității aerului. 

 
4.2.2. Factor de mediu APĂ 
Implementarea PUG, va conduce la ameliorarea problemei alimentării cu apă potabilă 
pentru întregul areal, cât şi a celei referitoare la colectarea apelor uzate prin extinderea 
actualei rețele și construcţia unora noi. Acest fapt, va acoperi necesarul pentru întreaga 
comunitate, și va elimina situația actuală de deversare necontrolată a apelor uzate 
menajere în unele zone.  
Efectele implementării planului asupra apelor de suprafață vor fi de mică amploare, și 
exclusiv pozitive.  

 
4.2.3. Factor de mediu SOL – SUBSOL 
Pentru acest factor de mediu, vom avea în vedere faptul că planul prevede transferul 
a 202,72 ha din perimetrul extravilan în cel intravilan. Acest fapt, deși aparent va avea 
efecte pozitive, printr-o mai bună protecție față de o serie de factori poluatori, în 
realitate va conduce la scoaterea suprafețelor respective din circuitul natural 
regenerativ, cu efecte negative inclusiv asupra biodiversității locale. 
Pe de altă parte, extinderea actualelor rețele de apă și canalizare (PUG propune practic 
dublarea acestora) va conduce la o mai bună protecție a solului și subsolului, prin 
reducerea substanțială a deversărilor necontrolate de apă uzată menajeră.  
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5. PROBLEME DE MEDIU  RELEVANTE PENTRU PLAN  
 
 

5.1. FACTORI DE MEDIU AER, APĂ, SOL-SUBSOL  
 

5.1.1. Factor de mediu AER 
Factorul de mediu AER este relevant pentru PUG din perspectiva Legii nr 104/2011 
privind calitatea aerului, și în egală măsură din perspectiva Planului de menținere a 
calității aerului aflat în curs de elaborare, care, pe termen mediu, prevede măsuri 
compatibile cu obiectivele PUG. Acest factor de mediu este afectat semnificativ de 
emisiile poluante din sursele actuale de energie destinate încălzirii locuințelor și spațiilor 
de lucru pe bază de combustibili solizi, care, în perioada rece a anului, determină creșteri 
peste pragul minim de evaluare a emisiilor de pulberi (PM). 
Prin respectarea legislaţiei care limitează emisiile atmosferice specifice zonelor 
rezidenţiale, nivelul acestora se va încadra în parametri prevăzuţi de standardelor actuale 
de mediu. 

De asemenea, un efect pozitiv de îmbunătățire a calității aerului îl va avea extinderea 
zonelor verzi pe întreg arealul comunei PĂULEȘTI. 

 
5.1.2. Factor de mediu APĂ 
Implementarea PUG, va conduce la ameliorarea problemei colectării apelor uzate prin 
extinderea actualei rețele de canalizare, și construcţia unora noi. Acest fapt, va acoperi 
necesarul pentru întreaga comunitate, și va elimina situația actuală de deversare 
necontrolată a apelor uzate menajere în unele zone, făcând prognozabilă o îmbunătăţire 
substanțială a nivelelor de încărcare cu poluanţi din surse necontrolate a factorului de 
mediu sol-subsol.  

 
5.1.3. Factor de mediu SOL – SUBSOL 
Pentru acest factor de mediu, relevanța PUG constă în extinderea perimetrelor 
construibile în detrimentul extravilanului cu cu 202,72 ha. 
Pe de altă parte, extinderea actualei rețele de canalizare, și construcţia unora noi, va 
acoperi necesarul pentru întreaga comunitate, și va elimina situația actuală de deversare 
necontrolată a apelor uzate menajere în unele zone, făcând prognozabilă o îmbunătăţire 
substanțială a nivelelor de încărcare cu poluanţi din surse necontrolate a factorului de 
mediu sol-subsol.  
 
 

5.2. PROTECŢIA ZONELOR REZIDENŢIALE 
 
Este foarte importantă evaluarea modului în care prin implementarea PUG va putea fi 
evitată apariţia unor situaţii conflictuale la interferenţa zonelor destinate unor activităţi 
industriale, potenţial poluante, cu cele rezidenţiale. Din studiul planului, a rezultat faptul 
că PUG prevede pentru ariile destinate activităţilor industriale, de regulă potenţial 
poluante, fâşii verzi de protecţie, având dimensiuni adaptate tipului de activitate 
industrială. 
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6. OBIECTIVE  DE  PROTECŢIE  A  MEDIULUI  STABILITE LA 
NIVEL   NAŢIONAL,   COMUNITAR  SAU  INTERNAŢIONAL 
RELEVANTE  PENTRU  PLAN,  ŞI  MODUL  ÎN  CARE  S-A 
ŢINUT CONT DE ELE 
 
 

6.1. OBIECTIVELE DE PROTECŢIE A MEDIULUI STABILITE LA NIVEL 
NAŢIONAL 

 
Obiectivul de protecție a mediului, ca sit Natura 2000 aflat în zona de implementare a 
PUG este cursul inferior al Someşului.  
Râul Someș care pătrunde în câmpie cu o luncă largă, se etalează peste câmpie încă 
dinainte de Satu Mare, de unde a şi fost îndiguit. 
Panta medie este de 0,4 m/km, debitul mediu multianual de 123 mc/s la Satu Mare, cel 
maxim a fost de 3343 mc/s, iar cel minim de 4,9 mc/s. 
Debitul mediu lunar minim anual cu asigurare de 95 % este de 9,95 mc/s. 

Tipul de regim hidrologic este cel pericarpatic vestic, caracterizat prin instabilitate a 
regimului de iarnă, când se formează 35 – 40 % din volumul scurgerii anuale. 
Numărul viiturilor în această perioadă este relativ mare şi favorizează formarea 
excesului de apă în câmpie. 
La sfârşitul lui februarie, încep de obicei apele mari de primăvară ce ţin până în luna 
mai. 
În mai – iunie au loc viiturile de vară, iar apele mici de vară – toamnă, se instalează în 
iulie – septembrie. 

Cursul inferior al râului Someș adăpostește o varietate acvatică specifică cursurilor de 
ape de câmpie, dar și o floră și faună diversă, proprie luncii sale.  
Din acest motiv, pentru evaluarea detaliată a modului în care PUG poate afecta aceste 
valori, APM Satu Mare a solicitat documentarea planului prin evaluare adecvată.  
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7. POTENŢIALE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI 
 

7.1.  BIODIVERSITATEA 
 

7.1.1.Elemente de ecologie acvatică şi terestră 

Ecosisteme terestre 
Nu au fost identificate ecosisteme terestre în zona de implementare a planului. 

 
Ecosisteme acvatice 
Ca ecosistem acvatic, în zona propusă pentru implementarea PUG, este identificat 
cursul inferior al râului Someș, care adăpostește o varietate acvatică specifică cursurilor 
de ape de câmpie, dar și o floră și faună diversă, proprie luncii sale.  

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. 

Relativ la arealul studiat prin PUG, cursul inferior al râului Someș limitează în partea de 
nord teritoriul satelor Păulești, Ambud și Petin, nu însă și perimetrul construibil al 
acestor localități, care este situat mai la sud, în afara digului de protecție împotriva 
inundațiilor. 
Mai trebuie arătat în context faptul că râul Someș nu este receptor pentru apele pluviale 
rezultate pe teritoriul satelor, care sunt colectate în sistem de canalizare unitar, 
împreună cu apele uzate menajere, și preluate în final în stația de epurare a 
municipiului Satu Mare. 

    
 7.1.2. Efectele  prognozate pentru ecosistemele acvatice 

În această situație, este evident faptul că efectele prognozabile pentru implementarea 
PUG, asupra zonei protejate acvatice menționate, nu pot fi decelate. 
 
7.1.2. Efectele  prognozate pentru zonele de extindere a intravilanului 

Conform tehnologiilor obişnuite de amenajare a terenurilor în noile spaţii intravilane, 
acestea vor suferi o decopertare parţială de sol, lucrări care vor afecta fauna si flora. 
Decopertarea solului va determina reducerea habitatelor pentru plante si animale si a 
unor verigi din lantul trofic - respectiv restrângerea resurselor de hrană pentru speciile 
mobile care se hrănesc pe amplasametul respectiv. O expresie a acestei forme de 
impact este restrângerea numarului de indivizi din speciile care populează in mod 
normal zona. 
Prin extinderea intravilanului  suprafețele  înierbate ca mediu de viață al speciilor de 
plante si animale din zonă se va reduce. 
De asemenea, se va reduce numarul indivizilor din speciile sensibile la praf, secetă  , 
zgomot, cel puțin pe perioada realizării lucrărilor de extindere.  
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7.2.  POPULAŢIA 
 

Majoritatea solicitărilor şi a intenţiilor formulate de către populaţie pentru destinaţia 
terenurilor vizate de studiu, aparţin domeniului rezidenţial şi al funcţiunilor conexe.  

Efectele prognozate 

Implementarea PUG în zona studiată, este de natură să afecteze direct populaţia 
comunității, nu doar ca urmare a extinderii suprafeţelor construibile, ci pentru întregul 
pachet de măsuri propuse pe toate domeniile urbanismului.  
Efectele directe asupra populaţiei vor fi exclusiv pozitive, constând în: 

▪ Creşterea suprafeţei construibile în zonele de interes, care va avea drept 
consecinţă deconcentrarea populaţiei la nivelul comunității; 

▪ În ansamblu, implementarea PUG va conduce la obținerea unei prosperități 
economice superioare, a unui echilibru social și a unui mediu mai sănătos, 
prin utilizarea patrimoniului construit existent și propus, a incluziunii sociale, 
a dezvoltării economice și a valorificării resurselor naturale existente în zonă. 

 
 

7.3.  SĂNĂTATEA UMANĂ 
 

Nu există date concrete despre eventuale efecte asupra sănătăţii umane, datorate unor  
activităţi desfăşurate în prezent în zonă. Pe de altă parte, conform datelor comunicate 
de OMS, este cunoscut faptul că noxele din aerul atmosferic produse de transportul 
rutier, sursele de energie pe bază de combustibili fosili și unele activități economice și 
industriale, afectează direct sistemul cardiorespirator uman, dar și vegetația și 
animalele. 
Din această perspectivă, implementarea planului,  este de natură să influenţeze pozitiv 
sănătatea umană, din perspectiva ameliorării condiţiilor generale privind protecţia 
mediului înconjurător. 

 
Efecte prognozate 
Se apreciază că implementarea planului  este de natură să influenţeze pozitiv sănătatea 
umană. 

 
 

7.4.  SOLUL 
 

Pentru acest factor de mediu, ariile propuse pentru extinderea intravilanului, vor fi 
afectate negativ prin procesul general de antropizare. Chiar dacă, dintr-un anumit 
punct de vedere, prin trecere în intravilan solul ar putea fi mai bine protejat, scoaterea 
lui din arealul natural, va conduce la scăderea diversității biologice, concomitent cu o 
expunere mai pronunțată la riscurile poluării. 

 
Efecte prognozate 
Pe ansamblu, acest factor de mediu, prin implementarea planului, va fi mai bine 
protejat comparativ cu situaţia actuală. 
Pe de altă parte, extinderea actualelor rețele de apă și canalizare (PUG propune practic 
dublarea acestora) va conduce la o mai bună protecție a solului și subsolului, prin 
reducerea substanțială a deversărilor necontrolate de apă uzată menajeră.  
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7.5.  APA 
 
Prevederile PUG referitoare la gospodărirea apelor pe teritoriul comunei PĂULEȘTI, se 
referă la: 

• Extinderea rețelei actuale de alimentare cu apă potabilă, inclusiv pe 
amplasamentele perimetrelor noi introduce în intravilan; 

• Extinderea rețelei actuale de canalizare, racordarea tuturor activităților socio-
economice la sistemul centralizat de canalizare; 

Efecte prognozate 
Implementarea PUG, va conduce la îmbunătățirea problemei alimentării cu apă potabilă 
pentru întregul areal comunal, cât şi a celei referitoare la colectarea în totalitate a 
apelor uzate. Acest fapt, este de natură să amelioreze condiţiile actuale de eliminare 
necontrolată a apelor uzate menajere în unele zone, făcând prognozabilă o 
îmbunătăţire  a nivelelor de protejare a solului/subsolului față de acest tip de poluare.  

 
 

7.6.  AERUL 
 

Efecte prognozate 
Factorul de mediu AER, va fi afectat pozitiv, în primul rând prin reducerea emisiilor 
poluante din sursele actuale de energie destinate încălzirii locuințelor și spațiilor de 
lucru pe bază de combustibili solizi,  odată cu extinderea rețelei de distribuție a gazului 
metan, substanțial mai puțin poluant. PUG prevede extinderea actualelor rețele din 
Păulești, Ambud și Petin, cu cca. 25%, respectiv construcția unor rețele noi în Amați, 
Rușeni și Hrip care în prezent nu dispun de această sursă.  

Pe ansamblu, efectele pozitive prognozate asupra factorului de mediu aer, vor fi 
semnificative. 

 
 

7.7.  FACTORII CLIMATICI 
 
Trăsăturile climatice ale arealului studiat sunt condiţionate de factori generali şi în mult 
mai mică măsură de condiții locale.  
Zona analizată se încadrează în sectorul cu climă temperat-continentală, moderată, 
caracteristică regiunilor centrale ale României şi este supusă unei circulaţii vestice 
predominante. 
Datorită marii variabilităţi în timp a condiţiilor meteorologice, valorile anuale oscilează 
în limite destul de largi, de la an la an. 

În altă ordine de idei, în înţelesul domeniului de protecţie a mediului, sintagma „factorii 
climatici” însumează elementele globale răspunzătoare pentru fenomenul încălzirii 
globale, între care cei mai importanţi sunt emisiile de gaze cu efect de seră, precum 
dioxidul de carbon, metanul, COV şi altele. 

 
Efecte prognozate 
Având în vedere amploarea  foarte redusă a PUG relativ la factorii climatici, se apreciază 
că efectele implementării acestuia , vor fi nedetectabile. 
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7.8.  PATRIMONIUL CULTURAL, INCLUSIV CEL  ARHITECTONIC ŞI 
ARHEOLOGIC 

 

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 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.  

 
Efecte prognozate              
PUG evaluat, are în vedere patrimoniul cultural al localităţii, inclusiv cel arhitectonic şi 
arheologic, în sensul ca acesta să nu fie afectat în nici un mod, odată cu implementarea 
planului. 
În consecinţă, se apreciază ca implementarea PUG, nu va afecta patrimoniul cultural, 
inclusiv cel arhitectonic şi arheologic al comunei Hereclean. 

 
 

7.9.  PEISAJUL 
 

Arealul destinat implementării PUG, situat în întregul perimetru al comunei PĂULEȘTI, 
cuprinde practic spaţiile care fac alternativ trecerea de la peisajul natural la cel citadin. 
În aceste condiţii, este de aşteptat ca arhitectonica acestui areal să medieze 
caracteristicile tehnice ale construcţiilor cu armonia naturală a peisajului extracitadin. 
Pentru planul evaluat, această cerinţă este asigurată printr-o serie de prevederi ale 
Regulamentului local de urbanism, dintre care cele mai importante sunt menţionate în 
continuare: 

• REGULI DE BAZĂ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR  

− Reguli cu privire la păstrarea integrității mediului și patrimoniului 
natural și construit; 

− Reguli cu privire la siguranța construcțiilor și apărarea interesului 
public; 

− Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii; 

− Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii; 

− Reguli cu privire la echiparea edilitară; 

− Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenurilor pentru 
construcții; 

− Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri. 

• PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR FUNCȚIONALE DIN INTRAVILAN; 

• PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN 
EXTRAVILAN. 
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Dar chiar şi în aceste condiţii, nu poate fi ignorată antropizarea arealului natural, cel 
puţin pentru suprafeţele destinate extinderii intravilanului, ceea ce, într-o oarecare 
măsură va modifica peisajul iniţial.  

 
Efecte prognozate 
Se apreciază că prin implementarea PUG, afectele negative asupra peisajului local vor 
fi nesemnificative. 
 

7.10. OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC 
 

Obiectivele de interes public, conform PUG sunt: 
1) Terenuri aparţinand domeniului public de interes local in administrarea Consiliului 
Local al comunei PĂULEȘTI, și anume: 

- Suprafaţa străzilor şi a drumurilor locale; 
- Terenurile construite cu dotări de interes public: primăria, căminele 

culturale, şcolile şi grădiniţele, unitățile administrației publice locale, etc.; 
- Terenurile de sport, parcurile, spatiile de agrement, etc. 
- Alte construcţii cuprinse in patrimoniul municipal. 

2) Terenuri aflate in proprietatea privată a statului, respectiv a Consiliului local. Acestea 
sunt suprafeţele de păşune comunală sau alte suprafeţe agricole in proprietatea 
comunei. 

3) Terenuri in proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice. 
Acestea formează majoritatea terenurilor aflate in intravilan şi pentru a putea fi utilizate 
in interes public, va trebui ca statul, prin Consiliul Local, să instituie asupra acestora 
drept de preempţiune sau regim de expropriere in interes public. 
 
Efecte prognozate 
Se apreciază că implementarea PUG va avea efecte pozitive asupra obiectivelor de 
interes public, cât şi asupra principalilor factori de mediu. 
 
 

7.11.  RELAŢIILE DINTRE ACEŞTI FACTORI 

7.11.1. Efecte secundare 

Implementarea PUG în arealul propus, va avea efecte semnificative exclusiv pozitive, 
asupra  factorilor de mediu APA, AER şi SOL. 
Este de aşteptat ca din perspectiva protecţiei mediului, efectele secundare ce ar putea 
apare concomitent sau consecutiv celor prognozate, să fie de aceeaşi natură, respectiv 
pozitive. Acestea ar putea fi: 

- Ameliorarea treptată a nivelului poluării de fond în zonă; 
- Creşterea confortului populaţiei din zonă; 
- Îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei. 



 
 P. U. G. al comunei PĂULEȘTI, jud. Satu Mare                                                                     RAPORT DE MEDIU 

            

 

SC ECOTECH MEDIU SRL                                        2020 
                                                                                                                                               

                                                                    

 
54 

7.11.2. Efecte cumulative 

În mod tradiţional, sintagma efecte cumulative presupune derularea repetată pe o 
perioadă mai îndelungată a unui efect de intensitate mai mică, astfel ca, la un interval 
mai mare, efectul acumulat să fie unul semnificativ. 
Pentru PUG evaluat, efectele negative identificate sunt nesemnificative, în consecinţă 
apreciem că implementarea lui nu va avea  efecte negative cumulative. Este 
previzionabilă pe de altă parte, în context cumulativ, o ameliorare globală a efectelor 
asupra principalilor factori de mediu, aer, apă şi sol. 

7.11.3. Efecte sinergice 

Aşa cum s-a arătat în capitolele precedente, implementarea planului va avea efecte 
preponderent pozitive, asupra tuturor factorilor de mediu. 
Pe de altă parte, principalele probleme de mediu, relevante pentru aria de 
implementare a PUG, sunt reducerea emisiilor de PM din instalațiile de producere a 
energiei termice pe bază de combustibili solizi, și colectarea apelor uzate. Fiecare dintre 
acestea, au fost detaliat evaluate, şi există soluţii pentru remedierea lor într-un viitor 
previzibil. 
În aceste condiții, se poate aprecia că nu sunt previzibile efecte sinergice ale efectelor 
implementării PUG. 

7.11.4. Efecte pe termen scurt, mediu şi lung 

Relaţia dintre factorii de mediu APĂ şi SOL, în contextul PUG, este de natură să aibă 
efecte pozitive, atât pe termen scurt, mediu cât şi lung. Efectele pot fi cele directe, 
obtenabile imediat după implementare, menţionate detaliat în cap. 7, sau cele indirecte 
(secundare), menţionate la paragraful 7.11.1.  

7.11.5. Efecte permanente şi temporare 

Odată cu implementarea prevederilor PUG, efectele prognozate vor avea un caracter 
permanent. 

Ca efecte temporare, le putem menționa pe cele previzibile pentru perioadele limitate 
de construcție a unor obiective noi, ori de extindere a unora existente. Dar acestea, nu 
pot fi alăturate relaţiilor dintre factorii de mediu afectaţi de implementarea planului, 
având fiecare cauze particulare proprii. 

7.11.6. Efecte pozitive şi negative 

Efectele datorate relaţiilor dintre factorii de mediu afectaţi sunt de natură exclusiv 
pozitivă, şi sunt cele menţionate mai sus ca efecte secundare. 
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8. POSIBILE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI, 
INCLUSIV SĂNĂTATEA, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ 
 

Cu toate că din perspectiva efectelor asupra mediului, arealul evaluat este poziţionat 
la o distanţă  relativ mică  de frontiera naţională, luând în considerare nivelul relativ 
redus al efectelor pozitive și cvasiinexistent al celor negative prin implementarea 
planului, apreciem că acesta  va avea efecte nesemnificative asupra mediului, inclusiv 
asupra sănătăţii, în context transfrontieră. 
 
 

 

9. MĂSURI PENTRU A PREVENI, REDUCE ŞI COMPENSA 
CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS 
ASUPRA MEDIULUI, PRIN IMPLEMENTAREA PLANULUI  
 

Având în vedere faptul că efectele negative asupra mediului asociabile implementării 
PUG sunt cvasiinexistente, apreciem că nu sunt necesare măsuri pentru a preveni, 
reduce şi/sau compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului. 
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10. EXPUNEREA  MOTIVELOR  CARE  AU  CONDUS  LA 
SELECTAREA  VARIANTELOR  ALESE  

 
Solicitări ale temei-program 
Planul Urbanistic General al comunei PĂULEȘTI, a fost întocmit in perioada 2019-2020 
pentru următorii 10 ani.  
Potrivit metodologiei, noua documentaţie se bazează pe un suport topografic nou, 
realizat pe baza zborurilor aeriene intocmite in ultimii ani, de catre Agentia Naţională 
de Cadastru si Publicitate Imobiliară - Bucuresti.  
Noul plan urbanistic general actualizează baza de date a comunei PĂULEȘTI, ținând 
cont de directiile de dezvoltare ale acestuia in context judetean si regional. Se ține cont 
de necesitatea modernizării si inființării de noi retele tehnico-edilitare și de transport și 
de armonizarea nevoilor de extindere cu vasta problematică de protectie a mediului, 
de protectie a resurselor naturale, a patrimoniului arheologic.  
Revigorarea potentialului economic si punerea in valoare a platformelor industriale 
existente cu reale posibilităti de extindere constituie un alt domeniu important.  
Au fost analizate in egală măsură si domeniile sociale si culturale ale comunei 
PĂULEȘTI, sub aspectul mentinerii si amplificării importanţei acestuia in contextul 
reţelei de localităţi, în strânsă corelare cu legislatia in vigoare. 
S-a urmărit utilizarea cât mai ratională şi echilibrată a terenurilor necesare functiunilor 
urbanistice. Sunt precizate zonele cu riscuri naturale (inundatii, neomogenităti 
geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent etc.). Este evidențiat 
fondul construit valoros si monumentele istorice de care comuna dispune, cât si modul 
de protejare, valorificare si punere in valoare ale acestora in folosul comunitătii. 
Cresterea calităţii vieţii cu accent pe locuire şi calitatea serviciilor cât si fundamentarea 
unor investitii de utilitate publică au constituit priorități in elaborarea PUG. 
Documentaţia tehnică constituie un suport reglementar pentru eliberarea Certificatelor 
de urbanism, a avizelor si autorizațiilor de construire de pe raza comunei, urmărind 
corelarea intereselor colective cu cele individuale in ocuparea spatiilor. 
 

 

10.1. DESCRIEREA MODULUI ÎN CARE S-A EFECTUAT    EVALUAREA 
 
Prezenta evaluare de mediu s-a realizat în mai multe etape, după cum urmează: 

 
ETAPA 1 
În cadrul acestei prime etape, evaluatorul de mediu a luat act de conţinutul PUG în 
faza de  propunere (schiţă). În cadrul rundei iniţiale de  consultări cu proiectantul, după 
o documentare prealabilă, evaluatorul de mediu şi-a exprimat punctul de vedere cu 
privire la următoarele aspecte: 

- Necesitatea ca PUG să integreze consideraţiile de mediu din perspectiva 
promovării dezvoltării durabile; 

- Problemele de mediu relevante pentru arealul cuprins în plan, şi modul 
în care acestea trebuie prevăzute în plan. 

ETAPA 2 
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În cadrul acestei etape, evaluatorul de mediu, ca membru al Grupului de lucru, în 
cadrul   consultărilor cu proiectantul şi ceilalţi membrii ai grupului, a luat act de 
conţinutul PUG în forma iniţială, exprimându-şi punctul de vedere cu privire la: 

- Modul în care PUG a integrat consideraţiile de mediu, din perspectiva 
dezvoltării durabile şi a legislaţiei de mediu; 

- Modul în care PUG a inclus în conţinutul său principalele probleme de mediu 
notificate la întâlnirea anterioară; 

- Modul în care PUG se integrează celorlalte proiecte/planuri/programe aflate 
în stadiu de proiect sau finalizate. 

ETAPA 3 
Această etapă, derulată în două rânduri distincte, s-a desfășurat on-line, și a avut ca 
scop preluarea opiniilor membrilor Grupului de lucru, cu privire la posibile aspecte 
considerate de dânșii importante ale evaluării de mediu, care să nu fie omise din 
Raportul de mediu. 
În prima fază, în perioada aprilie – iunie 2020, s-a derulat un schimb de informații 
privind modalitatea de desfășurare a lucrărilor Grupului de lucru, iar în cea de-a doua, 
încheiată la 25.11.2020, s-au consemnat opiniile membrilor Grupului de lucru cu privire 
la aspectele importante, pe linie de mediu, care să fie avute în vedere de evaluatorul 
de mediu. 
Conform scrisorilor transmise de membrii Grupului de lucru în format on-line, s-a 
constatat că PUG al comunei Păulești, respectă în totalitate prevederile legislației de 
protecție a mediului, și, exceptând cursul limitrof al Râului Someș, nu există obiective 
sensibile din acest punct de vedere pe teritoriul comunei. În consecință, conținutul 
Raportului de mediu, așa cum este stabilit prin HG Nr. 1076/8.07.04 privind stabilirea 
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, va acoperi în 
totalitate problematica de mediu pentru obiectivul evaluat. Se are în vedere că, în ceea 
ce privește biodiversitatea de-a lungul cursului râului Someș, se realizează distinct 
Evaluare adecvată.  

ETAPA 4 
Această ultimă etapă a fost alocată unor noi documentări pe linie de mediu, privind 
amplasamentele care face obiectul PUG, precum şi a zonelor învecinate. 
Etapa s-a finalizat cu redactarea raportului privind evaluarea de mediu. 

 

10.2.  DIFICULTĂŢI ÎNTÂMPINATE ÎN PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR 
CERUTE 

 
Acţiunea de colectare şi prelucrare a informaţiilor necesare redactării Raportului privind 
evaluarea de mediu pentru PUG, nu a fost conotată unor dificultăţi notabile. 
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11. MASURI AVUTE ÎN VEDERE PENTRU MONITORIZAREA 
EFECTELOR  SEMNIFICATIVE    ALE   IMPLEMENTĂRII 
PLANULUI 
  

Chiar dacă PUG evaluat nu va avea efecte semnificative asupra mediului, apreciem că  
sunt necesare măsuri de monitorizare pe perioada implementării lui. 
Pe de altă parte, în perioada execuţiei unora dintre lucrările  de implementare, vor fi 
necesare unele măsuri de monitorizare, mai ales pe factorii de mediu SOL și AER, având 
în vedere faptul că va fi afectat un volum relativ mare de sol în timpul realizării 
construcţiilor propuse. Această cerinţă va fi îndeplinită prin prevederile  PUZ-urilor 
pentru fiecare zonă, sau după caz, a autorizațiilor de construcție, aşa cum se precizează 
în PUG-ul evaluat. 
Monitorizarea va fi efectuată de titularul PUG, adică Primăria comunei Păulești. 
Indeplinirea programului de monitorizare a efectelor asupra mediului este 
responsabilitatea titularului planului. Acesta este obligat sa depuna anual, pâna la 
sfârsitul primului trimestru al anului ulterior realizarii monitorizarii, rezultatele 
programului de monitorizare la A.P.M. Satu Mare.  

 

MONITORIZAREA EFECTELOR IMPLEMENTARII PUG 

Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului relevant pentru  
 PUG– comuna PĂULEȘTI, jud. Satu Mare este: 
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Factor/aspect 
de mediu 

 
Obiective 

 
Indicatori monitorizati Observații  

Flora si fauna 

1. Amenajarea și dezvoltarea parcurilor, a zonelor verzi, plantațiilor 
de aliniament și de protecție, a zonelor de agrement; 

Mărimea (ha) suprafețelor 
amenajate 

- 

2. Dezafectarea spațiilor industriale nefuncționale, și integrarea 
acestor spatii în domeniul public prin amenajarea de spatii publice, 
parcuri și grădini pentru a spori suprafața de zonă verde pe cap de 
locuitor și valoarea naturală a peisajului; 

Mărimea (ha) suprafețelor spațiilor 
industriale nefuncționale 
amenajate ca spații verzi 

- 

3. Acțiuni de prevenire a eliminării necontrolate a deșeurilor in 
extravilanul localităților, a cursurilor de apă și în pădure; 

Numărul acțiunilor desfășurate Garda de Mediu 

Apa 1. Extinderea și construcția unor noi rețele de apă și canalizare; Lungimea (m) de rețele noi  

Solul 
1. Acțiuni privind educarea cetățenilor pentru reducerea cantităților 

de deșeuri și colectarea selectivă a lor. 
Numărul acțiunilor, participanți  

Aerul 

1. Respectarea  programului de intretinere periodică a carosabilului 
si a căilor pietonale in vederea diminuării emisiilor de pulberi in 
suspensie care sunt generate de traficul intens; 

Activități de întreținere 
planificate/realizate 

 

2. Extinderea și construcția unor noi rețele de distribuție a gazului 
metan; Racordarea la rețeaua de gaze a unor noi consumatori 

Lungimea conductelor de extindere 
sau construire a unor rețele noi de 
gaze naturale 

 

Populația 
și sănătatea 

umană 

1. Asigurarea de facilități de agrement dezvoltate la nivelul PUG.                 
 

Facilități de agrement noi 
 

 

Patrimoniu 
cultural,  și 
arheologic 

1. Implementarea propunerilor din PUG privind protecția 
patrimoniului cultural, arheologic și arhitectonic ; 

Măsuri privind protecția 
patrimoniului arheologic și 
arhitectonic 
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12. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC  
 

Obiectul PUG 

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. 

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. 

 

Stadiul actual al dezvoltării comunei PĂULEȘTI 

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, municipiul Satu Mare, 
și la o distanță de 64 km față de municipiul Baia Mare din județul Maramureș. La nord 
se învecinează cu comuna Odoreu, la est cu comuna Culciu, la sud cu comuna Viile Satu 
Mare iar la vest cu reședința de județ. Comuna este lipită de municipiu prin drumul 
județean DJ 193 Satu Mare – Baia Mare.  
Unitatea administrativ-teritorială studiată are în componență șase localități: Păulești – 
centrul administrativ al comunei și satele aparținătoare Ambud, Petin, Amați, Rușeni și 
Hrip.  
Cadrul fizico-geografic precum 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 Mariei Zidaru, 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 aici, dar 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. 
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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.  
Localitatea Hrip este atesată documentar din anul 1370 și și este un sat tipic de câmpie 
unde populația se ocupă cu agricultura.  

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 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 cu 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 în cea mai mare parte din viaţă. 

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. Conform ultimelor date 
statistice publicate, în anul 2016 populația rezidentă era de 5816 locuitori, iar în 2018 
de 5992 locuitori.  

 
Propuneri de organizare urbanistică 

• Optimizarea relațiilor în teritoriu, prin: 

• 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.;  
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• 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.  

• Dezvoltarea activităților, prin: 

• 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;  

• 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. 

• Organizarea circulației; 
• Dezvoltarea echipării edilitare; 
• Protecția mediului. 

 

Relaţia PUG cu alte planuri şi programe relevante 

I. P.U.G. este corelat cu Strategia de dezvoltare a GAL (Grup de Acțiune Locală) 
ZONA SĂTMARULUI (din care face parte și comuna PĂULEȘTI), în sensul că: 

o Obiectivele strategice referitoare la îmbunătățirea condițiilor de mediu, 
și anume: 

− Susținerea reducerii consumului de energie convențională; 
− Amenajarea de spații publice destinate agrementului; 
− Susținerea protecției mediului înconjurător; 
− Îmbunătățirea managementului deșeurilor; 

sunt preluate în totalitate în PUG; 
o Obiectivele strategice privind îmbunătățirea infrastructurii rutiere și 

tehnico-edilitare, și anume: 
− Îmbunătățirea infrastructurii rutiere locale; 
− Dezvoltarea sistemului de canalizare; 

sunt preluate integral în PUG. 
 

II. P.U.G. este corelat cu Planul județean de gestionare a deșeurilor, în sensul că: 
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• PUG constată anumite disfuncționalități în modul de respectare a 
PJGD, astfel: 

- Este necesară creșterea eficienței sistemului de gestiune a 
deșeurilor, mai cu seamă în cee ace privește colectarea selectivă; 

- În unele locuri, în afara zonei construite a localităților, sunt 
împrăștiate materiale de proveniență antropică (deșeuri 
necolectate). 

• PUG propune remedierea unor disfuncționalități în modul de respectare 
a PJGD, astfel: 

- Colectarea tuturor cantităților de deșeuri de pe raza comunei în 
vederea depozitării ecologice; 

- Colectarea deșeurilor care parazitează unele terenuri virane. 
 

III. P.U.G. este corelat cu Strategia de Dezvoltare a județului Satu Mare în perioada 
2014-2020, în sensul că, include prevederile acestuia cuprinse în obiectivul 
specific VI, Valorificarea rațională a patrimoniului natural, a potențialului pentru 
producerea resurselor de energie regenerabile, în conformitate cu principiile 
dezvoltării durabile; 

 
Aspecte relevante ale stării actuale a mediului 

O trecere în revistă a stării actuale a mediului din perspectiva PUG evaluat, relevă faptul 
că niciunul dintre elementele sau factorii de mediu analizaţi nu pot fi în totalitate excluşi 
efectelor pe termen lung ale implementării acestuia. 
Pentru a ne menţine totuşi în cadrul cerut de prezentul Raport, în cele ce urmează, ne 
vom limita la a menţiona doar aspectele considerate esenţiale din acest punct de 
vedere, şi anume: 

- Calitatea aerului: Din această perspectivă, problema traficului rutier, nu este 
stringentă pentru arealul evaluat, deși este într-o continuă creştere în ultimii ani. 
Mai degrabă trebuie menționată problema emisiilor din sursele de asigurare a 
energiei termice pentru locuințe și locurile de muncă, deoarece, pentru sursele 
cu combustibil solid, emisiile de PM depășesc adesea nivelele maxime. 
Pe de altă parte, în comuna PĂULEȘTI nu există obiective economice cu potential 
semnificativ de emisii atmosferice.  

- Apa: Calitatea apelor de suprafaţă din judeţul Satu Mare este influenţată în mod 
direct de evacuările de ape uzate, neepurate sau insuficient epurate, provenite 
din surse punctiforme, urbane, industriale şi agricole.  
Nu există probleme privind calitatea apei potabile distribuite pe întreg teritoriul 
comunei; 

- Solul: Din perspectiva protecției mediului, conform datelor din Raportul anual 
privind starea mediului în județul Satu Mare, nu există probleme deosebite legate 
de protecția solului. 

Pe de altă parte, în contextul planului evaluat, semnalăm extinderea intravilanelor 
localităţilor ceea ce este sinonim cu restrângerea în aceeași măsură a cadrului 
natural din jurul localităţilor. 

- Managementul deșeurilor: Una din principalele presiuni asupra factorilor de 
mediu legate de modul de gestionare a deşeurilor în judeţul Satu Mare este 
fenomenul depozitării necontrolate de deşeuri, în special din construcţii şi 
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demolări, în spații limitrofe perimetrului construibil, în albiile unor cursuri de apă 
sau chiar în păduri; 

- Mediul urban, sănătatea și calitatea vieții: Ponderea cea mai mare în 
zgomotul urban o deţine traficul rutier (creşterea puterii motoarelor cu care se 
echipează autovehiculele, creşterea vitezei de deplasare a acestora corelate cu 
creşterea numărului de autovehicule). 

                
Evoluţii probabile în situaţia neimplementării proiectului 

Evoluţia zonei 
Nu se poate afirma că neimplementarea PUG, ar bloca evoluţia  zonei. Este o 
certitudine insă faptul că intr-o astfel de eventualitate, dinamica dezvoltării ar fi mai 
scăzută. 
Pe ansamblu, implementarea  planului va asigura evoluţiei zonei armonia socio-
economică şi perspectiva punerii în practică a conceptului general denumit dezvoltare 
durabilă. 

 
Potenţial natural: peisaj şi sit 
În cazul neimplementării planului este prognozabilă o evoluţie negativă a peisagisticii 
zonei propuse. Această eventualitate ar putea conduce la naşterea unor asimetrii 
arhitecturale pentru zonele construite, în dezechilibru cu armonia proprie peisajului 
actual. 
 
Fauna şi flora 
Deoarece arealul destinat implementării planului este preponderent citadin, fauna şi 
flora, care în mod obișnuit au un caracter spontan, ocupă un spațiu relativ restrâns. Pe 
de altă parte, planul propus nu cuprinde în perimetrul său, ci doar în imediata 
vecinătate arii naturale protejate sau zone de interes faunistic ori floral local, care nu 
vor fi afectate de implementarea PUG. 
Fauna şi flora zonelor utilizate în prezent pentru culturi agricole, și care vor trece în 
perimetrul construibil, neavând caracter spontan, efectele implementării planului vor fi 
restrânse.   
În consecinţă, nu este prognozabilă o evoluţie diferită a potenţialului faunistic şi floral 
al zonei propuse, în cazul neimplementării planului. 
 
Potenţialul economic 
Planul evaluat, conţine prevederi distincte referitoare la dimensiunea economică a 
zonei. Conţinutul său reprezintă o necesitate izvorâtă din însăşi dezvoltarea economică 
a arealului supus evaluării de mediu. Unul dintre obiectivele primordiale ale planului 
este acela de a dinamiza din punct de vedere socio-economic zona, prin crearea 
condiţiilor optime unei asemenea dezvoltări, inclusiv a dimensiunii economice. Este de 
aşteptat ca neimplementarea planului, să aibă efecte pe termen lung, asupra 
potenţialului economic al zonei, în sensul menţinerii unei dinamici limitate a dezvoltării. 
Pe de altă parte, dezvoltarea economică a zonei, care s-ar produce chiar şi în situaţia 
neimplementării planului, ar putea naşte în timp, disfuncţionalităţi și dezechilibre 
majore în ceea ce priveşte asigurarea utilităţilor şi a serviciilor conexe, care la rândul 
lor ar constitui o frână în calea dezvoltării. 
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Echiparea tehnico-edilitară 
În situaţia neimplementării planului, este de presupus că echiparea tehnico-edilitară,  
ar cunoaşte o oarecare dezvoltare, insă, aceasta ar fi treptată, în salturi şi limitată la 
cerinţele de etapă. În final, respectiv pe ansamblu, ea nu ar avea dimensiunile 
prevăzute în plan, dar mai ales, nu ar putea atinge cotele de funcţionalitate integrată 
proiectate prin PUG. 
Din această perspectivă, este extrem de importantă dimensiunea dezvoltării durabile a 
zonei, element fundamental în intreaga dimensiune a planului.  

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

În aceste condiții, având în vedere faptul că PUG nu va afecta direct nici cursurile de 
apă, nici amenajările privind protecția la inundații a lor, apreciem că în ansamblu, 
implementarea planului nu va afecta riscul de inundabilitate în arealul evaluat.  

Alunecări de teren 
Pe teritoriul comunei Păulești nu apar fenomene de tipul alunecărilor de teren.  
 
Disfuncţionalităţi privind protecţia mediului 
Disfuncţionalităţile privind protecţia mediului în arealul destinat implementării PUG, 
sunt: 

 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.  

 

Soluţionarea disfuncționalităților menționate, inclusiv prin măsurile propuse în PUG, 
constituie practic cea mai mare parte a obiectului temei de proiectare a acestuia. În 
consecinţă, se apreciază că neimplementarea planului evaluat, va avea consecinţe 
notabile pe această linie, întrucât planul prevede în detaliu tocmai măsurile necesare 
remedierii lor.  

 
Caracteristici de mediu ale zonei posibil a fi afectate semnificativ 

Factor de mediu AER 
Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în anul 2018, în judeţul Satu 
Mare, pentru arealul comunei PĂULEȘTI, împreună cu localitățile aparținătoare, nu au 
fost înregistrate zone critice sub aspectul poluării atmosferei. 
Urmărind rezultatele monitorizării calităţii aerului în ultimii ani, se poate observa o 
menţinere a concentraţiilor poluanţilor gazoşi în aerul înconjurător sub limitele 
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prevăzute de normele în vigoare, respectiv de Legea 104 din 2011 privind calitatea 
aerului înconjurător. 
Prin implementarea prevederilor directivelor din domeniul calităţii aerului şi controlul 
integrat al poluării, în ultimii ani au fost prevăzute şi s-au realizat o serie de măsuri 
având ca scop final îmbunătăţirea calităţii aerului. Astfel, datorită investiţiilor realizate 
de agenţii economici, sunt în scădere emisiile provenite din surse fixe şi, în special, 
cele din instalaţiile mari de ardere, în timp ce, pentru reducerea impactului cauzat de 
emisiile provenite din trafic, au fost luate o serie de măsuri, care se adaugă celor care 
reglementează calitatea carburanţilor introduşi pe piaţă cât și performanțele tehnice 
ale motoarelor cu ardere internă, privind reducerea emisiilor poluante. 

În aceeași ordine de idei, trebuie arătat faptul că un procent important din emisiile 
atmosferice poluante este constituit de pulberile în suspensie, provenite din traficul 
rutier și emisiile surselor de încălzire a locuințelor și spațiilor de lucru pe bază de 
combustibili solizi.  

 
Factor de mediu APĂ 

Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în judeţul Satu Mare, în anul 
2018, în ceea ce privește factorul de mediu APĂ nu s-au înregistrat aspecte critice.  

Factor de mediu SOL-SUBSOL 
Conform Raportului privind starea factorilor de mediu în judeţul Satu Mare, în anul 
2018,  din perspectiva protecției mediului nu există probleme deosebite legate de 
protecția solului. 

Trebuie menționat faptul că prin implementarea planului, 202,72 ha din extravilan vor 
fi trecute în intravilan. 
Pe de altă parte, extinderea actualelor rețele de apă și canalizare (PUG propune practic 
dublarea acestora) va conduce la o mai bună protecție a solului și subsolului, prin 
reducerea substanțială a deversărilor necontrolate de apă uzată menajeră.  
 

Probleme de mediu relevante pentru plan 

Factor de mediu AER 
Factorul de mediu AER este relevant pentru PUG din perspectiva Legii nr 104/2011 
privind calitatea aerului, și în egală măsură din perspectiva Planului de menținere a 
calității aerului aflat în curs de elaborare, care, pe termen mediu, prevede măsuri 
compatibile cu obiectivele PUG. Acest factor de mediu este afectat semnificativ de 
emisiile poluante din sursele actuale de energie destinate încălzirii locuințelor și spațiilor 
de lucru pe bază de combustibili solizi, care, în perioada rece a anului, determină creșteri 
peste pragul minim de evaluare a emisiilor de pulberi (PM). 
Prin respectarea legislaţiei care limitează emisiile atmosferice specifice zonelor 
rezidenţiale, nivelul acestora se va încadra în parametri prevăzuţi de standardelor actuale 
de mediu. 

De asemenea, un efect pozitiv de îmbunătățire a calității aerului îl va avea extinderea 
zonelor verzi pe întreg arealul comunei PĂULEȘTI. 

 
Factor de mediu APA 
Implementarea PUG, va conduce la ameliorarea problemei colectării apelor uzate prin 
extinderea actualei rețele de canalizare, și construcţia unora noi. Acest fapt, va acoperi 
necesarul pentru întreaga comunitate, și va elimina situația actuală de deversare 
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necontrolată a apelor uzate menajere în unele zone, făcând prognozabilă o îmbunătăţire 
substanțială a nivelelor de încărcare cu poluanţi din surse necontrolate a factorului de 
mediu sol-subsol.  
  
Factor de mediu SOL-SUBSOL 
Pentru acest factor de mediu, relevanța PUG constă în extinderea perimetrelor 
construibile în detrimentul extravilanului cu cu 202,72 ha. 
Pe de altă parte, extinderea actualei rețele de canalizare, și construcţia unora noi, va 
acoperi necesarul pentru întreaga comunitate, și va elimina situația actuală de deversare 
necontrolată a apelor uzate menajere în unele zone, făcând prognozabilă o îmbunătăţire 
substanțială a nivelelor de încărcare cu poluanţi din surse necontrolate a factorului de 
mediu sol-subsol.  
 

MONITORIZAREA EFECTELOR IMPLEMENTARII PUG 

Programul de monitorizare a efectelor asupra mediului relevant pentru  PUG– 
comuna PĂULEȘTI, jud. Satu Mare este: 
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Factor/aspect 
de mediu 

 
Obiective 

 
Indicatori monitorizati Observații  

Flora si fauna 

1. Amenajarea și dezvoltarea parcurilor, a zonelor verzi, plantațiilor 
de aliniament și de protecție, a zonelor de agrement; 

Mărimea (ha) suprafețelor 
amenajate 

- 

2. Dezafectarea spațiilor industriale nefuncționale, și integrarea 
acestor spatii în domeniul public prin amenajarea de spatii publice, 
parcuri și grădini pentru a spori suprafața de zonă verde pe cap de 
locuitor și valoarea naturală a peisajului; 

Mărimea (ha) suprafețelor spațiilor 
industriale nefuncționale 
amenajate ca spații verzi 

- 

3. Acțiuni de prevenire a eliminării necontrolate a deșeurilor in 
extravilanul localităților, a cursurilor de apă și în pădure; 

Numărul acțiunilor desfășurate Garda de Mediu 

Apa 1. Extinderea și construcția unor noi rețele de apă și canalizare; Lungimea (m) de rețele noi  

Solul 
1. Acțiuni privind educarea cetățenilor pentru reducerea cantităților 

de deșeuri și colectarea selectivă a lor. 
Numărul acțiunilor, participanți  

Aerul 

1. Respectarea  programului de intretinere periodică a carosabilului 
si a căilor pietonale in vederea diminuării emisiilor de pulberi in 
suspensie care sunt generate de traficul intens; 

Activități de întreținere 
planificate/realizate 

 

2. Extinderea și construcția unor noi rețele de distribuție a gazului 
metan; Racordarea la rețeaua de gaze a unor noi consumatori 

Lungimea conductelor de extindere 
sau construire a unor rețele noi de 
gaze naturale 

 

Populația 
și sănătatea 

umană 

1. Asigurarea de facilități de agrement dezvoltate la nivelul PUG.                 
 

Facilități de agrement noi 
 

 

Patrimoniu 
cultural,  și 
arheologic 

1. Implementarea propunerilor din PUG privind protecția 
patrimoniului cultural, arheologic și arhitectonic ; 

Măsuri privind protecția 
patrimoniului arheologic și 
arhitectonic 
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ANEXE 

• Proces verbal al ședinței Grupului de lucru din 94.04.2020; 
• Proces verbal al ședinței Grupului de lucru din 6848/14.07.2020; 
• Planșa:Reglementări urbanistice comuna PĂULEȘTI; 
• Certificat de înregistrare în Registrul Național al elaboratorilor de studii 

pentru protecția mediului. 
 
 
 

 


