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1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Titularul planului
Consiliul Local al comunei Ezeriș, loc. Ezeriș, str. Principală, nr. 1, județul
Caraș-Severin, Telefon: 0255235301, Fax: 0255235301, cod poștal:
327195, adresa de e-mail: primaria.ezeris@yahoo.com, reprezentată dl.
RUSU Ioan, cu funcția de primar.
1.2. Autorul atestat al Raportului de mediu
- Ing. Chincea Ilie, Reșița, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 26, tel 0745305623
- Ecolog, Jugănaru Sandra
- Biolog, dr. Sorescu Carmen
1.3. Proiectant General
B.I.A. Adina BOCICAI, Reșița, str. Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 2, tel.
0255 218455
1.4. Denumirea planului
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriș, Jud. Caraș-Severin
1.5. Introducere
1.5.1. Cerințe legale privind elaborarea P.U.G. și a Raportului de mediu
Lucrarea de față reprezintă Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic
General al comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin, în cadrul evaluării
strategice de mediu pentru acest plan.
Planul urbanistic general (P.U.G.) are caracter de reglementare (caracter
operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de
dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea teritorial – administrativă de
bază. Planul Urbanistic General (P.U.G.) este un proiect care face parte din
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programul de amenajare a teritoriului și de dezvoltare a localităţilor. Mai
exact, P.U.G.-ul constituie cadrul legal pentru realizarea programelor și
acţiunilor de dezvoltare conform Legii nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.
Planul Urbanistic General cuprinde analiza, reglementările și Regulamentul
Local de Urbanism (R.L.U.) pentru întreg teritoriul administrativ al unităţii
de bază, atât din intravilan, cât și din extravilan. Regulamentul Urbanistic
General s-a elaborat în conformitate cu Legea 50/1991 cu modificările și
completările ulterioare.
Scopul principal al P.U.G. analizat îl reprezintă identificarea potențialelor
locale şi, prin actualizarea soluțiilor de planificare urbanistică, asigurarea
condiţiilor structurale și funcționale favorabile comunei Ezeriș, în
componenţa căreia intră satele Ezeriș și Soceni. De asemena, lucrarea are
ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de
dezvoltare urbanistică a comunei Ezeriș, din punct de vedere al amenajării
teritoriului, în corelaţie cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului
Judeţului Caraș-Severin (PATJ) și cu prevederile Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional (PATN) - secţiunile I – V.
Noul Plan de Urbanism General, conform cerințelor Legii 350/2001
(actualizată), pune în evidență situația actuală a comunei, structurată după
mai multe criterii și analizează problemele, respectiv propunerile de
dezvoltare urbanistică, urmărind corelarea cu Planul de amenjare a
Teritoriului județului Caraș-Severin, cu direcțiile de planificare identificate la
nivelul Regiunii Vest și cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului
Național.
Scopurile detaliate ale planificării la nivel de Plan de Urbanism General sunt
următoarele:
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- Stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a
teritoriului şi dezvoltare urbanistică a localităţilor;
- Utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor
urbanistice;
- Precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii,
neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit
existent);
- Evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în
folosul localităţii;
- Creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente
locuirii şi serviciilor;
- Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică;
- Asigurarea suportului de reglementare pentru eliberarea certificatelor
de urbanism şi autorizaţiilor de construire;
- Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea și utilizarea
spaţiului la nivel comunal.
Evaluarea strategică de mediu este parte integrantă din procedura de
elaborare și adoptare a planurilor şi programelor, care se definește ca fiind
un proces complex, sistematic şi cuprinzător de evaluare a efectelor asupra
mediului, a unei strategii, unui plan sau program şi/sau ale alternativelor
acestora. Acest proces include raportul de mediu, reprezentând descrierea
modului în care decurge procedura de definitivare a propunerii de plan sau
program și rezultatele evaluării efectelor identificate şi servește în luarea
deciziei de avizare din punct de vedere al mediului.
Prin evaluarea de mediu a planurilor sau programelor se asigură o viziune
timpurie privind calitatea mediului şi a consecinţelor implementării planurilor
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și/sau programelor, în cazul cărora se aplică această procedură. Aceasta
permite să se asigure că se iau în considerare toate aspectele de mediu
relevante și că orice consecinţă asupra mediului este evaluată în timpul
elaborării şi înainte de adoptarea oficială a strategiilor, planurilor sau
programelor.
Procesul de evaluare de mediu pentru planuri şi programe oferă publicului
şi altor factori interesaţi oportunitatea de a participa şi de a fi informaţi cu
privire la deciziile care pot avea un impact asupra mediului şi a modului în
care au fost luate.
Evaluarea strategică de mediu se realizează în conformitate cu Directiva
Consiliului European 2001/42/CE, privind evaluarea anumitor planuri și
programe asupra mediului, adoptată în legislația națională prin HG 1076/
2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri și programe.
Conform legislației raportul de mediu trebuie să identifice, descrie şi
evalueze potenţialele efecte semnificative asupra mediului ale implementării
planului sau programului, precum şi alternativele rezonabile ale acestuia,
luând în considerare obiectivele şi aria geografică ale planului sau
programului.
Prezentul Raport de mediu a fost elaborat în conformitate cu cerinţele HG
nr. 1076/2004 şi cu recomandările cuprinse în următoarele documente:
- Manual privind aplicarea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru
planuri și programe, elaborat de către Ministerul Mediului și Gospodăririi
Apelor și Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
- Ghid de aplicare a procedurilor EIA2/SEA3/EA4, Beneficiar: Ministerul
Mediului și Pădurilor, 2010;
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- Ghid generic privind Evaluarea de mediu pentru planuri și programe,
proiect: Întărirea capacității instituționale pentru implementarea și punerea
în aplicare a Directivei SEA și a Directivei de Raportare, nr. proiect:
EuropeAid/121491/D/SER/RO, Beneficiar: Ministerul Mediului și Dezvoltării
Durabile, 2007;
Procedura SEA presupune parcurgerea următoarelor etape (HG 1076/
2004, art.3, alin (2)):
- Etapa de încadrare a planului sau programului în procedura evaluării de
mediu;
- Etapa de definire a proiectului de plan sau de program și de realizare a
raportului de mediu;
- Etapa de analiză a calității raportului de mediu.
Pentru elaborarea prezentului Raport de mediu au fost parcurse etapele:
- Analiza stării mediului luând în considerare datele și informațiile existente;
- Identificarea unui set de aspecte de mediu relevante pentru PUG;
- Formularea obiectivelor de mediu relevante care trebuie să fie vizate de
către PUG.;
- Analiza evoluției probabile a stării mediului în condițiile neimplementării
prevederilor PUG (Alternativa 0);
- Evaluarea efectelor asupra mediului generate de implementarea PUG prin
analizarea modului în care obiectivele și măsurile propuse, contribuie la
atingerea obiectivelor de mediu relevante;
- Pe baza evaluării a fost elaborată o evaluarea cumulativă care să poată
oferi o imagine de ansamblu asupra posibilelor evoluții viitoare ale stării
mediului în condițiile implementării PUG;
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- Definirea listei de indicatori propuși pentru monitorizarea efectelor asupra
mediului, a implementării PUG;
- Propunerea unui set de recomandări privind prevenirea, reducerea și
compensarea oricărui potențial efect advers asupra mediului asociat
implementării PUG;
- Analiza alternativelor.
Grupul de lucru, constituit pentru definitivarea Planului Urbanistic General al
Comunei Ezeriș, format din principalele instituții avizatoare și ale
administrației publice și de specialitate de la nivel județean, respectiv zonal,
a fost informat și a dezbătut aspectele definitorii ale planului și ale evaluării
de mediu, precum:
- conţinutul raportului de mediu;
- relaţia planului cu alte planuri şi programe;
- problemele de mediu existente în zonă;
- factorii/aspectele de mediu cu relevanţă pentru plan;
- obiectivele de mediu relevante pentru plan, ţintele şi indicatorii;
- criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale ale planului
asupra mediului;
- categoriile de impact, formatul şi conţinutul matricei de evaluare a efectelor
semnificative potenţiale asupra mediului ale prevederilor planului;
- nivelul de extindere şi de detaliere a evaluării de mediu, respectiv, a
raportului de mediu;
- evaluarea alternativelor şi selectarea celor mai bune opţiuni pentru
protecţia mediului;
- concluziile cu privire la rezultatele evaluării de mediu;
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- propunerile pentru reducerea/eliminarea impactului planului asupra
mediului;
- propunerile privind monitorizarea prevederilor planului cu privire la
reducerea/eliminarea efectelor negative asupra mediului şi monitorizarea
efectelor planului asupra mediului.
Pe baza analizelor efectuate a fost propus un set de recomandări privind
prevenirea, reducerea și compensarea oricărui potențial efect advers asupra
mediului asociat implementării PUG.
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2. EXPUNEREA CONȚINUTULUI ȘI A OBIECTIVELOR PRINCIPALE ALE
PLANULUI DE URBANISM GENERAL, PRECUM ȘI A RELAȚIEI CU
ALTE PLANURI ȘI PROGRAME RELEVANTE
2.1. Aspecte generale ale Planului Urbanistic General
Planul Urbanistic General, elaborat şi aprobat potrivit legii constituie un
instrument de aplicare a politicii de dezvoltare a localităţilor, în ansamblu.
În conformitate cu Legea 50/1991 (republicată) Planul Urbanistic General
constituie baza pentru realizarea investiţiilor, fiind documentaţia de
coordonare şi corelare a dezvoltării unei localităţi, prin distribuţia spaţială a
funcţiunilor astfel încât să nu existe perturbări reciproce, incompatibilităţi sau
disfuncţii.
Planul Urbanistic General, împreună cu Regulamentul Local de Urbanism,
are caracter de reglementare cu prevederi referitoare la modul de utilizare a
terenurilor, de conformare normativă, de realizare a obiectivelor de investiții
și a construcțiilor, respectiv de utilizare a acestora pe întreg teritoriul de
planificare, în cazul de față pe teritoriul Comunei Ezeriș.
În același timp, Planul Urbanistic General împreună cu Regulamentul local
de Urbanism aferent cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executării
construcţiilor pe orice categorie de terenuri în intravilan şi extravilan, în
limitele teritoriului administrativ.
Prin Planului Urbanistic General, analizat în prezentul Raport, au fost au fost
determinate direcţiile generale de dezvoltare ale localităţilor aflate pe
teritoriul administrativ al Comunei Ezeriș și, totodată, au fost stabilite
obiectivele şi priorităţile şi de reglementare pe o perioadă determinată de 10
ani. Prevederile PUG pot fi detaliate prin proiecte în faza PUZ sau PUD
pentru amplasarea unor obiective de investiţii.
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2.2. Structura Planului Urbanistic General
Conţinutul prezentului P.U.G., supus evaluării strategice de mediu răspunde
următoarelor cerințe:
- analiza situaţiei existente şi evidenţierea disfuncţionalităţilor la nivelul
teritoriului comunei Ezeriș;
- relaţionarea localităţilor pe teritoriul administrativ al comunei;
- determinarea principalelor direcţii de dezvoltare a comunei, precum şi
metodele de intervenţie, respectiv:
- zonificarea funcţională a localităţilor
- stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi a condiţiilor de
conformare şi realizare a construcţiilor;
- stabilirea şi delimitarea zonelor construibile, a zonelor cu interdicţie
temporară şi definitivă de construire, precum şi a zonelor funcţionale;
- stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan;
- evidenţierea deţinătorilor de terenuri şi a modului de circulaţie juridică
a terenurilor;
- delimitarea suprafeţelor pe care se preconizează realizarea
obiectivelor de utilitate publică;
- analiza potenţialului uman, al volumului şi structurii acestuia, a dinamicii
populaţiei şi a resurselor de muncă;
- organizarea transportului şi a circulaţiei, având prognoza traficului şi
relaţiilor localităţii în teritoriu;
- analiza echipării edilitare corelate cu direcţiile de dezvoltare ale localităţilor
şi capacităţile necesare;
- protecţia mediului, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile pe
termen lung a localităţilor;
- localizarea zonelor naturale protejate, specificarea caracteristicilor și
cerințelor de protecţie a acestor zone;
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- evidențierea condiţiilor și a posibilităţilor de realizare a obiectivelor de
utilitate publică la nivelul localităţilor, rezervând suprafeţele de teren
necesare acestora.
2.3. Obiectivele Planului Urbanistic General al comunei Ezeriș
Conform Legii 350/2001, cu completările și modificările ulterioare, ART. 46:
(1) Planul urbanistic general are caracter director şi de reglementare
operațională. Fiecare localitate trebuie să întocmească Planul urbanistic
general, să îl actualizeze la 5-10 ani şi să îl aprobe, acesta constituind baza
legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare.
(2) Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la
nivelul întregii unităţi administrativ-teritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul
administrativ al localităţii;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea funcţională în corelație cu organizarea reţelei de circulaţie;
d) delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
e) modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice;
g) formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
h) precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite,
amenajate şi plantate.
(3) Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu
privire la:
a) evoluţia în perspectivă a localităţii;
b) direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
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c) traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de
amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean;
Principalele obiective ale activităţii de urbanism, conform Legei 350/2001
(ART. 13) privind amenajarea teritoriului și urbanismului cu modificările și
completările ulterioare, sunt următoarele:
a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă prin eliminarea disfuncționalităților,
asigurarea accesului la infrastructuri, servicii publice şi locuinţe convenabile
pentru toţi locuitorii;
b) crearea condiţiilor pentru satisfacerea cerințelor speciale ale copiilor,
vârstnicilor şi ale persoanelor cu handicap;
c) utilizarea eficientă a terenurilor, în acord cu funcțiunile urbanistice
adecvate; extinderea controlată a zonelor construite;
d) protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi
natural;
e) asigurarea calității cadrului construit, amenajat şi plantat din toate
localitățile urbane şi rurale;
f) protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale.
Conform celor prezentate mai sus, Planul Urbanistic General al comunei
Ezeriș, ca documentație tehnică de urbanism cu caracter de reglementare,
are ca obiect direcționarea și coordonarea amenajării teritoriului, precum și
dezvoltarea localităților componente pe termen scurt și mediu.
Conform opțiunilor reprezentanților comunității locale, preluate în proiectul
de PUG analizat, s-a urmărit soluționarea următoarelor probleme ale UAT:
- Analiza situaţiei existente, a potenţialului de pe teritoriul comunei și a
modului/gradului de realizare a propunerilor din vechiul PUG;

Pag. 18 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

- Scenarii de dezvoltare posibilă, corelat cu doleanţele cetăţenilor și ale
investitorilor;
- Reglementarea urbanistică în cadrul localităţii şi în teritoriu, privind
direcţii de creştere, sau restructurare a ţesutului existent, remodelarea
limitelor de intravilan în funcţie de necesităţiile de creştere, sau solicitări
concrete;
- Lista de obiective prioritare ale comunei;
- Materializarea programului de dezvoltare al localităţilor, fără a
compromite dreptul generaţiilor viitoare la o dezvoltare durabilă
- Asigurarea unui nivel de trai care să apropie condiţiile din mediul rural de
cele ale centrelor urbane, asigurarea esteticii urbane;
- Punerea în valoare a potenţialului valorilor naturale, existent pe raza
comunei: situri fosilifere, patrimoniu natural supus regimului de protecție;
- Stabilirea unor direcţii de dezvoltare economică în corelare cu statutul
localităţilor aflate în raza periurbană a Municipiului Reşiţa, conform cu
resursele naturale şi umane existente;
- Optimizarea relaţiilor teritoriale ale comunei în teritoriul judeţului, sau
interjudeţean;
- zonificarea funcţională a terenurilor din intravilan si indicarea
posibilităţilor de intervenţie prin reglementări corespunzătoare;
-

condiţiile și posibilităţile de realizare a obiectivelor de utilitate publică.

Obiectivul general al planului se va realiza prin mai multe obiective
specifice, formulate în continuare.
Obiectivele specifice (O.S.) ale formulării prevederilor de reglementare a
dezvoltării comunei Ezeriș sunt reprezentate de:
O.S.1

1. Dezvoltarea obiectivelor economice, sociale și edilitare de utilitate publică

şi privată;

O.S.2

Redefinirea zonelor de intravilan;

O.S.3

Stabilirea destinaţiei generale a terenurilor;
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O.S.4

Îmbunătăţirea regimului de circulație rutieră;

O.S.5

Protejarea localităţilor împotriva dezastrelor naturale

O.S.6

Dezvoltarea echipării edilitare

O.S.7

Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și natural

O.S.8

Sprijinirea inițiativei și a investițiilor private pentru valorificarea resurselor
materiale și umane

O.S.9

Îmbunătăţirea dotărilor și serviciilor sociale și edilitare, menite să asigure
condiţiile cele mai bune pentru învăţământ, sănătate și de petrecere a
timpului liber

O.S.10

Dezvoltarea turismului

O.S.11

Conștientizarea publicului

2.5. Surse de documentare
- Date furnizate de Primăria Ezeriş
Documentaţii urmanistice și de amenajare a teritoriului întocmite anterior:
- PUG elaborat în 1999 de CASE SA
- Planuri de amenajare a teritoriului naţional
- PATJ CS, din 1994, întocmit de CASE SA
Studii de fundamentare întocmite concomitent cu PUG
- Studiul privind cadrul natural
- Studiul istoric al localităţii.
- Planuri cadastrale şi reambulări ale localităţilor
Alte surse de informaţii:
- Datele statistice utilizate la elaborarea PUG provin de la Direcția
Județeană de Statistică Caraș-Severin. Alte date suport au fost
obținute de la Agenția pentru Protecția Mediului Caraș-Severin,
Direcția Silvică Reșița, ANANP-Serviciul Teritorial Caraș-Severin, ABA
Banat-SGA Reșița etc.
- Suportul cadastral pentru elaborarea P.U.G. a fost obținut de la Oficiul
de Cadastru și Publicitate Imobiliară (OCPI) Caraș-Severin.
- Date internet, media, legislație curentă.
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Pe parcursul elaborării, propunerile din P.U.G. Ezeriș au fost corelate cu
prevederile și studiile făcute anterior. S-au avut în vedere proiectele de
infrastructură elaborate sau în curs de elaborare, precum și cele
implementate deja, privind echipările de infrastructură: drumuri, alimentare
cu apă, canalizare, alimentare cu energie electrică, rețea de gaze,
telefonizare.
Intravilanul existent, care nu respectă cadrul normativ actual, a fost necesar
să fie actualizat. La data actualizării PUG (anul 2021) au fost reambulate
intravilanele localităților, noile suprafețe fiind avizate de OCPI.
Ca urmare a prevederilor Ordinului nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a
documentațiilor de urbanism – secțiunea 5 – art.17, al.5 a apărut necesitatea
și exigența elaborării proiectelor de urbanism în format digital, cu repere în
coordonate STEREO 70:
Art. 17. (5) Planul urbanistic general se elaborează în format analog şi digital
(piese scrise şi desenate) pe suport topografic realizat în sistem de proiecţie
stereografică 1970, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza unor
măsurători la teren.
2.6. Cadrul legislativ
(cadrul legislativ listat în continuare cuprinde forma iniţială şi modificările ulterioare)
- Legea 50/1991 - a autorizării construcţiilor;
- Legea 18/1991 - a fondului funciar;
- Legea 69/1991 - a administraţiei locale;
- Legea 33/1994 - privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică;
- Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia;
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- Legea 265/2006 privind protecţia mediului, care aprobă OUG 195/2005;
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
- HGR 525/1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;
- HGR 540/2000 pentru aprobarea încadrării în categorii funcţionale a
drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei
publice;
- HGR 930/2005 - pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi
mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică;
- Ordinul 119/2014 - a Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de
igienă a populaţiei şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei;
- Ordinul MLPAT nr.13 N/10.03.1999–de aprobare a Ghidului privind
metodologia de elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic
General – indicativ GPO 38/99;
- Ordinul 2.314/2004 –actualizat 2015 - al ministrului culturii şi cultelor
privind aprobarea Listei monumentelor istorice;
- OUG nr. 114/2007 – pentru modificarea Legii 195/2005
- Ordonanţa de guvern (OG) nr. 27 din 27/08/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul;
- Ordin nr.350/12-03-2007 (M.M.G.A.) privind aprobarea încadrării
localităţilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor Ordinului
ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea
aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea
calităţii aerului în România;
- OUG nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
- HGR nr.1284/2007 privind ariile de protecție avifaunistică (SPA),
modificată prin HGR nr. 971 din 5 octombrie 2011;
- ordin MMDD 1964/2007 pentru siturile de interes comunitar (SCI),
modificat prin Ordinul nr. 2.387 din 29 septembrie 2011;
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- Decizia ANANP nr 681/28.10.2019, ANEXA 1: Lista consolidată a ariilor
naturale protejate din România
- PATN – secţiunea I – căi de comunicaţie (aprobat cu L 363/2006);
- PATN – secţiunea II – Apa (aprobat cu L 171/1997);
- PATN – secţiunea III – zone protejate (aprobat cu L 5/2000);
- PATN – secţiunea IV – reţeaua de localităţi (aprobat cu L 351/2001);
- PATN – secţiunea V – zone de risc natural (aprobat cu L 575/2001;
- PATN– secţiunea VIII – zone cu resurse turistice (aprobat cu L190/2009).
2.7. Sursele de informaţii utilizate
- PUG si RLU comuna EZERIȘ elaborat de B.I.A. Adina Bocicai;
- Date statistice – Directia Judeteana de Statistica Caraș-Severin;
- Date culese direct de pe teren și de la administratia publică locală;
- Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrări de
echipare tehnico - edilitară;
- Fișele ariilor naturale protejate, conformAnexei 1 la Decizia ANANP nr.
681/28.10.2019;
- Programul administratiei publice locale pentru dezvoltarea comunei:
Strategia de dezvoltare locală a Comunei Ezeriș, 2021-2027, elaborată
de S.C. Proiecte Dezvoltare Europeană – Unika Consulting S.R.L.).
2.8. Relaţia Planului Urbanistic General cu alte planuri și programe
relevante
Planul Urbanistic General al Comunei Ezeriș și Regulamentul de
Urbanism evidenţiază situaţia actuală, problemele si propunerile de
dezvoltare urbanistică a comunei şi a satelor componente, din punct de
vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu alte planuri și programe, atât
la nivel national, regional, județean, cât și local. Au fost avute în vedere și
corelate obiective și măsuri cu ale altor planuri relevante, precum:
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- Programul de acțiune pentru mediu1 (PAM 8) la nivelul Uniunii
Europene:
În decembrie 2019, Comisia a lansat Pactul verde european, cu scopul de
a contribui la orientarea politicilor UE către transformarea Europei în primul
continent neutru climatic din lume.
Începând din 1973, Comisia elaborează programe de acțiune pentru mediu
(PAM) multianuale, care stabilesc viitoarele propuneri legislative și
obiective pentru politica de mediu a UE. La sfârșitul anului 2020, Comisia
și-a prezentat propunerea privind PAM 8, intenționat să se desfășoare în
perioada 2021-2030. În propunere se reafirmă angajamentul UE față de
viziunea PAM 7 pentru 2050: asigurarea unei bune calități a vieții pentru
toți, respectând totodată limitele planetei.
Noul program sprijină obiectivele de mediu și climatice ale Pactului verde
european, se bazează pe acestea și oferă un cadru favorabil pentru
realizarea a șase obiective prioritare:
- atingerea obiectivului pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu
efect de seră și obținerea neutralității climatice până în 2050;
- creșterea capacității de adaptare, consolidarea rezilienței și reducerea
vulnerabilității la schimbările climatice;
- promovarea unui model de creștere regenerativă, decuplarea creșterii
economice de utilizarea resurselor și degradarea mediului și accelerarea
tranziției către o economie circulară;
- urmărirea obiectivului zero poluare, inclusiv pentru aer, apă și sol și
protejarea sănătății și a calității vieții europenilor;

1

https://ec.europa.eu/environment/strategy/environment-action-programme-2030_en
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- protejarea, conservarea și refacerea biodiversității și îmbunătățirea
capitalului natural, în special a aerului, apei și solului și a ecosistemelor
forestiere, de apă dulce, de zonă umedă și marine;
- reducerea presiunilor asupra climei și mediului legate de producție și
consum, în special în domeniile energiei, dezvoltării industriale,
construcțiilor și infrastructurii, mobilității și sistemului alimentar.
- Planul de amenajare a teritoriului naţional (P.A.T.N.-secțiunea IV,
rețeaua de localități), care prevede:
- definirea ariilor funcționale, prin definirea unor parametri (indicatori)
minimali care să permit întocmirea coordonată a planurilor de urbanism şi
de amenajare a teritoriului la nivelul UAT-urilor, cu alte niveluri de
planificare și a resurselor financiare ale teritoriului;
- posbilitatea unor asocieri de UAT-uri, capabile să asigure o
dezvoltare coordonată a unui teritoriu care depășește întinderea centrului
polarizator;
- opțiunea dezvoltării bazată pe relaţiile potenţiale de colaborare
imediate dintre centrul polarizator şi alte UAT-uri în definirea unor “zone de
coagulare teritorială” (posibilă la nivelul reședințelor de județ)
- Planul de amenajare a teritoriului judeţean Caraș-Severin (P.A.T.J.)
Reproduce la nivel județean și local în mod detaliat conceptul și direcțiile
de planificare cuprinse în PATN;
- Strategia de dezvoltare a Regiunii de dezvoltare Vest (2014-2020), ce
are ca obiectiv general orientarea intervențiilor pe nevoile locuitorilor
acesteia, astfel încât să ajungă la nivelul de calitate a vieții din regiunile
puternice non capitale ale Europei Centrale, popune următoarele obiective
specifice:
- accentuarea rolului cercetării-inovării;
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- concentrarea mai clară asupra IMM-urilor și investițiilor directe;
- îmbunătățirea nivelului productivității;
- creșterea conectivității și mobilității în/și din regiune;
- identificarea nișelor de turism și formularea unei oferte turistice agreate;
- îmbunătățirea indicatorilor de participare în special în învățământul
secundar superior și în învățământul terțiar;
- creșterea calității și accesului la asistență medicală eficientă;
- combaterea sărăciei și excluziunii sociale în regiune; - diminuarea
disparităților de dezvoltare;
- îmbunătățirea capacității regionale de dezvoltare.
- Strategia de dezvoltare durabilă a județului Caraș-Severin, 20152020
Obiectivul general al strategiei este realizarea unei dezvoltări economice
durabile, favorabile incluziunii sociale, care să conducă la creşterea
PIB/locuitor pentru a ajunge la media Uniunii Europene a PIB/locuitor.
Pornind de la tradiția şi specificul actual industrial al judeţului, obiectivul
poate fi realizat prin valorificarea cadrului natural şi antropic şi dezvoltarea
specificului agrosilvic, turistic şi etnografic al acestuia.
Strategia de dezvoltare a județului fixează zece axe prioritare, pe fiecare
identificând priorități specific.
Axele prioritare de dezvoltare sunt:
- Axa prioritară I Creşterea conectivităţii şi mobilităţii în/şi din judeţ/
Dezvoltarea infrastructurii de transport
- Axa prioritară II Dezvoltarea reţelelor de utilităţi publice
- Axa prioritară III Protecția mediului
- Axa prioritară IV Dezvoltarea mediului de afaceri
- Axa prioritară V Dezvoltarea durabilă a turismului
- Axa prioritară VI Dezvoltare urbană
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- Axa prioritară VII Dezvoltare rurală, agricultură și silvicultură
- Axa prioritară VIII Creșterea calității în sectoarele: învățământ ,
sănătate, asistență socială și dezvoltarea capitalului uman
- Axa prioritară IX Dezvoltarea sectoarelor: cultură, tineret și sport,
cercetare
- Axa prioritară X Dezvoltarea administraţiei publice
- Strategia de dezvoltare a Comunei Ezeriș 2021 – 2027, care are ca
obiectiv principal „ îmbunătăţirea calităţii vieţii, atragerea investitorilor şi
crearea de locuri de muncă”. Alte obiective ale prevăzute de strategie sunt:
- finalizarea tuturor utilităților, aducând comuna la un standard ridicat;
- dezvoltarea potenţialului turistic;
- dezvoltarea potențialului agricol;
- dezvoltarea infrastructurii de utilități;
- modernizarea infrastructurii rutiere;
- reînvierea tradițiilor, a obiceiurilor populare;
- revitalizarea unor meșteșuguri și ocupații specific, care dau un plus de
valoare potențialului agroturistic
- Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală (GAL) Microregiunea Caraș-Timiș – 2021, ce are ca obiectiv principal
generarea unui mediu socio-economic stabil si diversificat, capabil să
asigure prosperitate populației și dezvoltare integrată a teritoriului acoperit
de Parteneriat.
- Planul județean de gestiune a deșeurilor în județul Caraș-Severin,
pentru perioada 2020 – 2025, ce are ca scopuri principale:
- Definirea obiectivelor și țintelor locale în conformitate cu obiectivele
și țintele Planului Național de Gestionare a Deșeurilor;
- Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deșeurilor
municipale la nivel județean;
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- Să servească ca bază pentru stabilirea necesarului de investiții și a
politicii în domeniul gestionării deșeurilor, pentru realizarea și susținerea
sistemelor de management integrat al deșeurilor la nivel județean.
- Să servească ca bază pentru elaborarea proiectelor pentru
obținerea de finanțări.
- Plan Local de Acţiune pentru Mediu, Judeţul Caraș-Severin, 2022 –
2025, ce are ca obiective principale:
- Reducerea sub normele de emisie a evacuărilor de poluanți în
atmosferă;
- Realizarea de sisteme de alimentare cu apă potabilă și a
sistemelor de canalizare în localitățile rurale ale județului Caraș-Severin;
- Pregătirea și elaborarea planurilor de management pentru ariile
naturale protejate, inclusiv sistemul de monitorizare al acestora;
- Investiții pentru sprijinirea reconstrucției naturale, protecția și
conservarea habitatelor și a speciilor, dezvoltarea infrastructurii
(construirea și dotarea sediilor administrațiilor,rezervațiilor și centrelor de
vizitare etc) și achiziționarea terenurilor necesare pentru managementul
adecvat în vederea conservării naturii, în zonele din cadrul rețelei Natura
2000;
- Inventarierea arealelor cu probleme în domeniul solului și
prioritizarea acțiunilor pentru reabilitarea și reconstrucia lor ecologică;
- Optimizarea relațiilor de parteneriat între firmele de reciclare a
deșeurilor și administrațiile publice locale;
- Crearea rețelelor de colectare selectivă și valorificare a deșeurilor
reciclabile și implicarea responsabilă a administrațiilor publice locale;
- Reducerea scurgerii rapide în bazinele de recepție a apelor de
suprafață prin lucrări de împăduriri, acoperiri cu vegetație, amenajare de
torenți;
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- Îmbunătățirea managementului luncilor inundabile prin interzicerea
amplasării construcțiilor în zonele inundabile și evacuarea celor existente;
- Lucrări locale de apărare împotriva inundațiilor;
- Promovarea proiectelor care vizează practicarea unei agriculturi
ecologice durabile;
- Impulsionarea tinerilor și elevilor spre acțiuni cu caracter aplicativ
educational;
- Îmbunătățirea managementului și administrării potențialului natural
în scopul practicării turismului;
- Organizarea zonelor de agrement cu de interes pentru cetățeni,
frecventate des;
- Reducerea poluării aerului și a zgomotului provenit din activitățile de
transport;
- Asigurarea infrastructurii adecvate transportului cu Bicicleta.
2.9. Conținutul Planului Urbanistic General
2.9.1. Stadiul actual al dezvoltării
2.9.1.1. Localizare geografică
Comuna Ezeriș este situată în nord-estul județului Caraș-Severin, pe
drumul Național DN 58, spre Caransebeș, respectiv DN 58A spre Lugoj.
Comuna are în componență din două sate, și anume: Ezeriș – reședință de
comună și Soceni, sat component. Cele două localități sunt situate la o
distanță de aproximativ 4,5 km unul de celălalt. Ambele sate sunt
poziționate pe ambele maluri ale pârâului Tău, afluent al râului Pogăniș.
Suprafața totală a comunei este de 7.527 hectare, conform bilanțului
teritoriului administrativ al comunei, fiind încadrată între comunele cu
suprafață redusă.
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Fig. 1. - Localizare geografică și administrativă a comunei Ezeriș
În Repertoriul Arheologic al Banatului sunt menționate 4 movile de
pământ, ca vestigii preistorice, localizate la obârșia Văii Trestiei (Medeleţ şi
Bugilan-1987), ca fiind cele mai vechi urme de locuire ale zonei. Se
presupune că pe raza comunei exista o așezare dacă din sec. II „Aix”,
apoi, în epoca daco-romană, un castru roman „Aizis”, care a dat şi
denumirea localității Ezeriș. La 3 km de Ezeriș se afla așezarea Zecita,
localizată în Valea Zidită. Urme din vechime se păstrează şi azi, cum ar fi
gura de mină din Valea Zidită, construită după sistem roman. În ediția
anterioară a PUG se menționează lucrări de construire care au dezvelit
ziduri din piatră ale unor celule de tip roman, ce au fost utilizate în evul
mediu ca adăpost împotriva invaziilor otomane.
Cele 2 așezări ale comunei Ezeriș (Ezeriș și Soceni) au evoluat ca
ansambluri de comunități, așezate pe axa Pârâului Tău, cu populații cu
ocupație preponderent agricolă. Terenul mănos din lunca pârâului a
favorizat dezvoltarea unor culturi arabile, dar de mică anvergură, în schimb
pomicultura, sau creșterea animalelor au dat direcția principală de
dezvoltare.
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Prima atestare documentară a localității Ezeriș este anul 1319, iar cea a
localității Soceni, este 1452, ca „Socel”.
2.9.1.2. Relaţii în teritoriu
Distanţele, în linie dreaptă faţă de localităţile învecinate sunt:
- 36 km faţă de Caransebeş
- 8 (20) km faţă de Reşiţa
- 17 km faţă de Bocşa
- 37 km față de Lugoj
Aşezarea în vecinătatea Municipiului Reşiţa, o încadrează între comunele
periurbane cu funcţiune de dormitor pentru forţa de muncă, bază de
alimente pentru oraş, dar cu deschidere şi spre orașele Bocşa,
Caransebeş și Lugoj.
UAT Ezeriș are următoarele vecinătăți:
- în partea de nord-vest: UAT comuna Fîrliug
- în partea de est: UAT comuna Zorlențu Mare și UAT comuna Brebu
- în partea de sud: UAT comuna Tîrnova
- în partea de sud-vest: UAT municipiul Reșița
- în partea de vest: UAT orașul Bocșa
Tipul relațiilor cu centrele urbane apropiate, care au determinat dezvoltarea
localităților comunei, este:
- relații economice:
- aprovizionarea cu produse agricole și alimentare a piețelor din
Reșița, sau Bocșa.
- din orașele apropiate locuitorii comunei se aprovizionează cu
produse industriale, materiale de construcții, electrocasnice etc.
- relații de muncă, sau ale forței de muncă: satele comunei furnizează forță
de muncă calificată, pentru unitățile industriale și de servicii din centrele
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urbane. O perioadă îndelungată industria reșițeană a absorbit circa 60%
din forța de muncă masculină a comunei, prin navetism. În prezent,
fenomenul de navetismul s-a redus simțitor.
- relații de mobilitate demografică prin aceea că, în satele comunei au un
număr crescând de locuitori proveniți din orașele învecinate cumpără
proprietăți și întemeiază gospodării moderne, cu specific urban, sau
păstrând elemente tradiționale. Se observă și fenomenul prin care
persoane de vârsta a III-a care se retrag spre sat, pentru mici munci
agricole, apicultură şi relaxare.
- relații de vizitare a teritoriului comunei în scop de relaxare și agrement,
ceea ce s-ar putea încadra la categoria de „turism local”, având un caracter
de masă și fiind neorganizat. Astfel, în mai multe zone de pajiște, apropiate
de teritoriul municipiului Reșița, adiacente drumului național DN58, locuitori
ai Reșiței obișnuiesc (este deja o tradiție de prin anii 1960) ca, în zilele
însorite de vară, cu precădere la sfârșit de săptămână, sau de sărbătoare,
să acceadă în grupuri destul de numeroase, familii și prieteni, pentru a
petrece câteva ore în natură, în pick-nickuri ad-hoc. Zonele de atracție
enunțate se situează, totodată și în vecinătatea rezervației naturale
„Pădurea Ezerişel”, fără ca cei care se deplasează în zonă să manifeste
interes deosebit pentru drumeții în perimetrul rezervației.
2.9.1.3. Activități economice
2.9.1.3.1. Agricultura
Activitatea predominantă în comună rămâne agricultura. În perioada
comunistă a funcționat cu CAP-uri, iar în prezent în sector individual,
suprafața terenului arabil fiind redusă şi împărțită în loturi de sub 1 ha.
Suprafața totala a comunei este de 7.596,42 ha:
- suprafața agricolă 4.110,24 ha (54,10%), din care:
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- arabil: 706,72 ha (9,30% total UAT)
- pășune, fânețe: 3.374,52 ha (44,46% din total UAT)
- livezi: 29 ha (0,38% din total UAT)
Efectivele de animale:
- ovine: 4.500 buc.
- bovine: 420 buc.
Animalele se cresc în gospodăriile individuale. La Ezeriş exsită o fermă de
vaci cu lapte şi o fermă piscicolă.
Utilajele agricole sunt deținute de persoane fizice.
O activitate aparte a comunei este apicultura, fânețele de pe valea pârâului
Tău şi pâlcurile de salcâmi, numeroase, favorizând această activitate
tradițională. Mare parte din produsele apicole sunt încadrate la categoria
„bio”, de calitate superioară.
2.9.1.3.2. Mică producție și servicii
Există câteva activități pentru logistică în transporturi, producție de piese
auto (eșapamente) și de reparații auto. O altă firmă deține o stație en detail
de carburanți, iar o alta un centru de comercializare autoturisme.
2.9.1.3.3. Materiale de construcții
Există și este în funcțiune o carieră de piatră, localizată în apropierea
drumului judeţean DJ583, Ezeriș-Bocşa.
2.9.1.3.4. Silvicultura
Suprafața totală a fondului forestier de pe teritoriul comunei Ezeriș este
de 3018,73 ha (39,73% din total UAT).

Fondul forestier este administrat de Ocolul silvic Reșița, amenajamentul
UP1 Târnova (734,31 ha) şi Ocolul silvic Bocșa Montană (1594,42 ha). Nu
există unități de exploatare sau prelucrare a lemnului în comună.
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La cca. 3 km de Soceni, pe drumul spre Târnova, există un canton
forestier, lângă care s-a construit şi o cabană cu o capacitate de cazare de
cca. 20 de locuri.
Lucrări de amenajamente silvice se fac pe o suprafață de 1075,20 ha.
Lucrări de amenajamente pastorale pe o suprafață de 926,73 ha, din care:
- 544,60 ha în zona satului Ezeriș
- 382,14 ha în zona satului Soceni.
2.9.1.3.5. Populația. Elemente demografice şi sociale
Conform datelor culese din comună la nivelul anului 2018, populația stabilă
este de 1255 locuitori, iar înscriși cu domiciliul în comună sunt 1307
persoane.
Populația stabilă

1990

1995

1998

2002

2007 2018

% 2018

TOTAL

1476

1344

1292

1410

1348 1255

100,00

masculin

702

645

614

682

649

604

48,15

feminin

774

699

678

728

699

651

51,85

Ezeriș

592

47,17

Soceni

663

52,83

Se observă cum populația comunei este în scădere, pe total cu 14,97%, în
anul 2018 față de anul 1990.
2.9.1.3.6. Circulații
Căile de acces în comună:
- Accesul la căile de comunicație sunt următoarele:
- DN 58 Caransebeș - Reșița
- DN 58A Lugoj - Soceni
- Calea ferată Caransebeș - Reșița
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- drumuri comunale: 9,5 km
- drumuri forestiere: 9,6 km
- drumuri vicinale agricole: 27 km
Circulaţia rutieră
Depresiunea Ezeriş a fost de mai mult timp un nod de intersectare a rutelor
de circulaţie între Câmpia de Vest, Culoarul Timiş-Cerna, sau zona
muntoasă a Dognecei şi a Semenicului.
În prezent relaţiile Municipiului Reşiţa, spre alte centre urbane, cum sunt
Caransebeș, Lugoj, Bocşa-Timişoara, trec pe raza comunei, astfel:
- DN 58 Reşiţa-Caransebeş
- DN 57A Reşiţa-Soceni-Ezeriș-Lugoj-Buziaş-Timişoara
- DJ 583 Reșița-Soceni-Ezeriș-Bocşa Montană-Timişoara
- DC 89 Reșița-Soceni-Tîrnova
Toate drumurile enunțate anterior sunt modernizate.
Străzile satelor sunt asfaltate în totalitate.
Podurile de pe teritoriul comunei sunt modernizate şi au gabaritul asigurat
pentru trafic rutier şi pietonal.
Gabaritul străzilor principale din satul Soceni este larg, ajungând la 40-45m.
Cel al străzilor din Ezeriş este de de 10-25m.
Circulaţia feroviară
Pe teritoriul comunei trece o linie ferată electrificată, simplă, ce face legătura
dintre Reşiţa şi Caransebeş. Comuna este deservită de o haltă, în apropiere
de satul Ezeriş.
2.9.1.3.7 Turism
Dezvoltarea activităților din ramura economică a turismului este incipientă la
nivelul comunei, iar aceasta se remarcă doar prin construirea unor pensiuni,
a căror ofertă de agrement sau alte servicii de turism activ este foarte
limitată, dacă nu chiar inexistentă.
Până în prezent au fost înregistrate patru pensiuni, după cum urmează:
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- Casa Soceni, la intrarea în sat dinspre Reşiţa, pe lângă care funcţionează
şi o brutărie ce are desfacere locală şi în Reşiţa;
- Pensiunea Amalia, la intrarea în Soceni dinspre Lugoj, unde există şi o
piscină de mici dimensiuni;
- Pensiunea Raisa Cri, situată în satul Soceni, la ieşirea spre comuna
Tîrnova;
- Pensiunea Casa cu tei, amplasată la limita cu teritoriul Reşiţei. Aceasta
este cea mai dotată unitate turistică de pe raza comunei, deţinând şi o bază
de wellness.
2.9.1.3.8. Spaţii verzi, sport
Pe teritoriul comunei nu există parcuri publice amenajate, iar terenul de
sport din satul Ezeriş este amenajat sumar.
Pe lângă pensiunile turistice din comună există spaţii de agrement, cum ar
fi: un spa, wellness la pensiunea Casa cu tei de la intrarea în comună
dinspre Reşiţa, sau o piscină la pensiunea Amalia.
Spaţii verzi există în jurul bisericilor, ca aliniamente pe străzile principale şi
lunca Pârâului Tău.
Indicele de zonă verde amenajată este nesatisfăcător: 16,37mp/locuitor.
2.9.1.3.9. Zone cu riscuri naturale și antropice
Riscuri naturale:
- Risc de inundaţii. Pârâul Tău, pe traiectul său din aval de Soceni are o
scurgere lentă, cu declivităţi mici, care fac ca pe aria depresionară să apară
riscul de inundare, în lunca largă a pârâului. Prin Planul de
management al riscului la inundaţii întocmit și coordonat de Administrația
Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Banat se
delimitează zonele ce sunt supuse acestui risc, zone care includ şi o bună
parte a localităţii Ezeriş. Ultima inundaţie care a afectat zona de locuit a
satului Ezeriş s-a înregistrat în anul 2016, dar aceasta a avut drep cauză
scurgeri masive de pe versantul abrupt în urma unei averse de ploaie atipice.
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Cea mai mare viitură înregistată în ultimul timp pe cursul de apă al paârâului
Tău a fost cea din aprilie 2005, ce a avut o desfăşurare pe parcursul a 15
zile. În urma acelui fenomen hidrologic și hidrografic deosebit s-au prevăzut,
fiind și executate ample lucrări de adâncire a albiei în amonte şi în localitățile
Soceni și Ezeriș, astfel riscul posibilă de inundaţii s-a redus, debitul fiind
preluat de albia minoră lărgită.
- Eroziunea solului. Versanţii ce mărginesc localităţile Ezeriş şi Soceni,
sunt brăzdaţi de văi adânci ale unor cursuri intermitente, cu traseu neregulat,
dar care pot produce eroziunea terenurilor cu rol de păşuni, iar surplusul de
aluviuni poate fi deversat în pârâul Tău. În ambii versanţi ai pârâului apar
fenomene de ravinare, cu trasee perpendiculare pe axul colector.
Pentru refacerea pajiştilor, la nivelul comunei există un plan de
amenajament pastoral, pentru o suprafaţă totală de 926,73 ha.
- Alunecarea de teren. Aceasta nu este un fenomen specific zonei locuite
a comunei, dar la tangenţa dintre zona construită şi versanţii de deal se
impun măsuri preventive atunci când se intervine asupra taluzurilor naturale,
pentru a nu declanşa astfel de fenomene. Sunt menţionare zone cu
alunecări active ce evoluează genetic dinspre aval spre amonte, cu
predilecţie pe versantul drept al pârâului Tău. Se menţionează în amonte de
satul Ezeriş, pe colinele Dealul Aninoasa, Culmea Băsărăboanea şi în lungul
Văii Rele. Gradul redus de împădurire în zonele menţionate, determină un
caracter activ al alunecărilor de teren.
- Seismicitatea. Conform normativului P100/92, în zona analizată gradul
prognozat este VII pe scara MSK. Valorile coeficienţilor de calcul pentru
zonă, sunt: Tc=0,7; Ks= 0,12.

Riscuri antropice
Pe teritoriul administrativ al comunei există culoare de reţele majore de
transport al electricității și gazului metan, care impun zone de restricţie atunci
când se intersectează cu zone locuite.
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- Reţele electrice de 110 kV şi 220 kV, care trec peste satul Soceni. În timp
ce traseul rețelelor de 220 kV trec tangenţial, traseul de 110 kV străbate
satul în miezul construit. Nu se impun demolări, sau devieri de reţele, dar
prin RLU se prevăd măsuri de limitare şi restricţie.
- Magistrala de gaz metan de la Caransebeş spre Reşiţa şi Bocşa,
urmăreşte de regulă, traseul drumului naţional DN 58. În satul Soceni, există
o deviere în zona de NV a satului, ocolind zona construită, dar extinderile
viitoare depăşesc acest traseu, şi se impun culoare de restricţionare pentru
zonele de dezvoltare. Prin planul de extindere al reţelei de distribuţie gaz
metan spre Ezeriş-Fîrliug, în lungul DN 58A, se vor extinde şi zonele cu
restricţii şi protecţie a conductelor de gaz metan.
2.9.1.3.10. Echipare edilitară
Alimentarea cu apă. Ambele sate ale comunei, Ezeriş şi Soceni
beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă, realizate
în ultima perioadă. Dimensionarea reţelelelor de alimentare cu apă s-a
făcut pentru o populaţie de:
- Ezeriş: 680 locuitori în 243 gospodării
- Soceni: 837 locuitori în 227 gospodării
Pentru satul Ezeriș sursa de apă este asigurată din 2 foraje de adâncime
(H=111,5m) în amonte de localitate, între Pârâul Tâu şi DN 58, cu distanța
de 150 m între ele. Un al treilea fotaj este în localitate pe Str. Salcâmilor. În
afara localităţii în zona unităţilor CFR s-a executat un foraj suplimentar.
Pentru a fi asigurată zona de protecție sanitară conform cerințelor legale,
forajele sunt marcate perimetral şi împrejmuite. Capacitatea de pompare
poate asigura debitul de apă de 5,5 l/s, iar cel de exploatare necesar este
de 3 l/sec. Fiecare foraj este dotat cu câte o pompă submersibilă
automatizată,

pozată la

25

m

adâncime,

permiţând

funcţionarea

independentă. Tubajul e format din o coloană de 225 mm diametru, prevăzut
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cu filtre. Conform proiectului tehnic al sistemului de alimentare cu apă, se
asigură:
- Q zi med. 280,8 mc/zi = 3,25 l/s
- Q zi max. 322,9 mc/zi = 3,74 l/s
- Q orar max. 30,6 mc/h = 8,5 l/s
Rezervoarele de înmagazinare din POLSTIF, cu volumul de 2x100 mc, sunt
alimentate de conducte din polietilenă Dn=110x6,4 mm, pe traseu îngropat,
în lungime de 1.100 m. Rezerva de incendiu asigurată este de 54 mc.
Rezervoarele sunt amplasate la cote superioare faţă de localitate, pe Dl. Din
Valea Strâmbă. Staţia de dezinfecţie este amplasată în vecinătatea
rezervoarelor la baza dealului, şi e compusă din instalaţie de dezinfecţie cu
clor gazos de la o staţie de clorinare.
De la rezervoare, apa este livrată gravitaţional, în conducte de 140x6,4 mm.
Rețeaua de conducte a localităţii este amplasată de-a lungul străzilor, pe un
inel principal şi ramificaţii.

Conductele de distribuţie din localitate au

diametre de 140x6,6 mm, şi 110x6,4 mm și o lungime totală de 11.560 m.
În satul Ezeriș sunt prevăzuţi hidranţi de incendiu exteriori şi cişmele. Sunt
realizaţi 78 hidranţi de incendiu cu o presiune asigurată de 7m col apă.
Pentru satul Soceni. Sursa de apă este realizată prin 2 foraje, cu
adâncimea de 120 m, situate în lunca Pârâului Tău, în aval de localitate.
Forajele sunt echipate similar cu cele de la satul Ezeriş.
Conform proiectului tehnic al sistemului de alimentare cu apă, se asigură: - Q zi med. 345,13 mc/zi = 4,0 l/s
- Q zi max. 396,9 mc/zi = 4,59 l/s
- Q orar max. 35,35 mc/h = 9,82 l/s
Rezervoarele de înmagazinare din POLSTIF, cu volumul de 2x100 mc, sunt
amplasate pe dealul din partea nordică a satului. Rezervoarele au diametru
interior de 3 m, lungime internă de 14,7 m și sunt amplasate subteran. Se
Pag. 39 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

asigură o rezervă de incendiu de 54 mc. Staţia de dezinfecţie e situată în
zona forajelor şi cuprinde o staţie de clorinare.
Aducțiunea apei de la foraje spre rezervoare se face prin conducte de
140x6,4 mm, pe un traseu ce subtraversează DN 68 spre Lugoj. Distribuţia
spre consumatori se face prin conducte de 140 şi 110 mm, având o lungime
totală de 6.320 m.
În satul Soceni se asigură un număr de 61 hidranţi de incendiu exteriori, cu
o presiune asigurată de 7m col. apă.
Canalizare menajeră şi pluvială. Localităţile comunei dispun de sisteme
de colectare a apelor uzate, fiecare sat având o staţie de epurare proprie,
realizate în ultima perioadă. Viteza medie de scurgere a apelor uzate prin
rețeaua sistemului de canalizare este calculată de 0,7 m/s, iar scurgerea
este gravitaţională.
Apele epurate, în cazul ambelor stații de epurare, se evacuează în
emisarul natural, pârâul Tău.
Staţia de epurare a localităţii Ezeriş este amplasată în lunca Pârâului Tău,
la ieşirea din localitate spre Fîrliug, iar cea de la Soceni este amplasată în
lunca pârâului Tău, la ieșire spre satul Ezeriș.
Staţiile de epurare sunt modulare, de tip mecano-biologic, specifice pentru
apele menajere uzate. Aceste stații realizează procedee de epurare
containerizate, pe principiul nitrificării şi dezinfectării. Deshidratarea
nămolurilor se face prin intermediul unei instalaţii cu saci.
O dată cu modernizarea străzilor din cele 2 localităţi, au fost
amenajate rigole pluviale, care au scurgere spre Pt. Tău.
Alimentarea cu energie electrică. Toate locuinţele şi obiectivele publice,
sau unităţile de producţie şi depozitare, sunt alimentate cu energie
electrică, furnizată de sistemul naţional. Alimentarea se face prin linia
aeriană de 20 kV, cu plecare de la staţia de 110 kV Cîlnic, şi merge pe
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traseul Soceni-Brebu-Zorlenţu Mare. De la Soceni se execută o derivaţie
spre Ezeriş cu linie de 20 kV.
Pe teritoriul satului Soceni există două posturi trafo de tip aerian, de 100
kVA, iar pe teritoriul satului Ezeriș, cinci posturi trafo de tip aerian, tot de
100 kVA.
Există linii de înaltă tensiune care traversează teritoriul comunei, de 400
kV, 220 kV şi linii de medie tensiune 110 kV, aceasta din urmă
intersectând zona construită din satul Soceni.
Telefonie. Internet. Pentru telefonia mobilă au fost instalate antene ale
firmelor Vodafone, Telecom şi Orange.
Alimentarea cu căldură. În prezent, majoritatea locuinţelor şi a instituţiilor,
au încălzire cu sobe, sau centrale termice ce folosesc combustibil solid. Pe
teritoriul comunei există o reţea de distribuţie a gazului metan, spre Reşiţa
şi spre Bocşa, dar satele comunei nu beneficiază de acestea. Comuna
este cuprinsă în Programul Național de racordare a populației și
consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor
naturale.
2.9.1.3.11. Gospodăria comunală
Pe teritoriul administrativ al comunei Ezeriș se găsesc 2 cimitire umane,
câte unul în fiecare localitate a comunei. Este necesar a se avea în vedere
reținerea unor suprafețe limitrofe în cazul extinderii cimitirelor, cu
respectarea prevederile normativelor cu privire la zonele de
protecție sanitară a cimitirelor (50 m față de zonele locuite).
2.9.1.3.12. Managementul deșeurilor
Pe teritoriul comunei Ezeriș sursele de producere a deșeurilor sunt:
- deșeuri menajere de la gospodăriile populației;
- deșeuri sub formă de gunoi de la animale adăpostite în perimetrul
gospodăriilor din localități, sau în fermele din afara satelor (sălașe);
- deșeuri agricole vegetale de la sub formă de resturi de plante de cultură
agricolă;
- deșeuri de la mica producție și servicii (atelier de reparații auto, producție
componente auto metalice și textile de întreținere (lavete industriale)).
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- Deșeurile menajere se gestionează în cadrul Sistemului Județean de
Gestiune a Deșeurilor (SJGD). Conform acestui sistem deșeurile menajere
din comună se colectează de la fiecare gospodărie, conform unui program
stabilit, de către un operator local autorizat, care transportă deșeurile
colectate direct la depozitul ecologic regional de la Lupac, de lângă Reșița.
Un program de colectare selectivă pe sortimente de deșeuri (menajer umed,
hârtie/carton, sticlă, metal&plastic) este în curs de implementare la nivelul
comunei.

Fig. 2 - Punct amenajat pentru colectarea selctivă a deșeurilor
- Deșeurile sub formă de gunoi (de grajd) de la animale se colectează la
locul de producere, în grămezi semiîngropate, în general ne-betonate de
unde, la intervale anuale se transportă și se împrăștie pe terenurile
agricole înainte de arătură. Acest mod de a proceda are mai multe
neajunsuri, cum ar fi poluarea cu mirosuri, dar și prin scurgerea levigatului
în sol și în pânza freatică din zona gospodăriilor populației. Un mod
corespunzător ar fi acela de a colecta gunoiul centralizat și de a-l procesa
într-o instalație de compostare cu obținere de biogaz și de compost, care
are calități superioare ca îngrășământ organic pentru culturile agricole.
- deșeurile agricole vegetale se folosesc fie ca așternut la animale, fie o
cantitate mică se îngroapă sub brazdă la arătură, dar în multe situații
aceste deșeuri sunt eliminate prin ardere în câmp deschis, creând pericolul
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poluării aerului, sau chiar al producerii de incendii de vegetație extinse la
bunuri sau terenuri forestiere și livezi.
- deșeurile provenite din activități productive sau de servicii organizate se
gestionează, în sensul că se colectează și se valorifică/elimină prin firme
autorizate, pe bază de contracte între producătorii de deșeuri și acești
operatori specializați.
2.9.2. Propuneri de organizare urbanistică
2.9.2.1. Evoluţie posibilă administrativ teritorială, variante, priorităţi.
În cadrul acestui subcapitol, autorii propunerii noului de plan urbanistic
general au făcut o analiză a unor direcții „posibile” de relaționare cu caracter
administrativ a comunei Ezeriș, în structură zonală în raport cu UAT-urile
învecinate. Această temă, introdusă în cadrul documentației supuse
evaluării are doar o semnificație teoretică, fiind necesar ca ea să fie preluată
pentru o analiză fundamentată corespunzător în cadrul altor planuri și
strategii de dezvoltare.
Comunele periurbane, așa cum este cazul și al comunei Ezeriș, au evoluţia
socio-economică marcată şi de prognoza evoluției centrului polarizator - în
cazul prezent, Municipiul Reşiţa. Totodată, politica urbană de reorganizare
teritorială poate dicta o direcţie de dezvoltare viitoare. În funcţie de destinul
Reşiţei, în procesul său de dezvoltare, pot să se întrevadă următoarele
scenarii:
Varianta 0. Nu se intervine asupra nici unei localităţi. Nu se propun
dezvoltări de baze agricole, sau dezvoltarea reţelei de gaz metan. Populaţia
rămâne stabilă, dar cu indice de natalitate negativ, numărul acesteia urmând
să descrească constant. Fondul de locuit se degradează, bugetul comunei
se diminuează şi nu se mai fac investiţii. Fondul funciar nu se mai lucrează,
sau este achiziţionat de firme din afara zonei, astfel încât fie se extinde
fondul forestier peste izlaz, fie venitul şi sursa de hrană a locuitorilor scade.
Nu se acordă suport şi nu se aplică la programe de dezvoltare rurală, şi toată
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comuna rămâne în standby. E un scenariu pesimist, fără condiţii reale de
concretizare, deoarece, în realitate se constată o dinamică a populaţiei,
existența solicitărilor de finanţări din partea programelor de dezvoltare, iar la
nivelul comunei se muncește constant, predominant în domeniul agricol.
Varianta 1. Comuna Ezeriş devine subordonată total Municipiului Reşiţa,
care cunoaşte o dezvoltare exponenţială, prin mărirea domeniului agricol şi
prin reprofilarea sa din centru industrial în centru turistic. Satele comunei vor
avea oportunitatea de a asigura baza de alimente pentru hinterlandul
oraşului şi al zonei turistice. Rezultă că profilul zonei va rămâne cel agricol.
Populaţia va continua să scadă, iar navetismul spre Reşiţa se va intensifica.
O mare parte a terenurilor de slabă calitate vor putea fi accesate de unităţi
de producţie, dar cu randament scăzut. Nevoia populaţiei urbane pentru
spaţii de agrement, loisir, va transforma o parte din terenurile limitrofe
Pădurii Ezerişel în zonă de turism ocazional (ieşiri la iarbă verde). Una din
variante propune în această parte a comunei, o zonă de picnic, vis-à-vis de
pensiunea existentă, „Hanul cu Tei”. Această zonă, delimitată ca propunere,
are o suprafaţă de 2,50 ha, care se formează ca trup intravilan al satului
Soceni.
Varianta 2. Comuna Ezeriş se alipeşte comunei Fîrliug. Rezultă o anfiladă
de localităţi pe drumul naţional spre Lugoj, toate cu profil predominant
agricol, cu dezvoltări liniare în lungul axei formate de DN 58 și DN 58A.
Distanţele lungi dintre centrele locuite vor produce distorsiuni şi
inconveniente pentru locuitori, circulaţia spre obiectivele sociale de interes
public devenind mai anevoioasă, în afara razelor convenabile de
accesibilitate. Se extinde reţeaua de utilităţi, în lungul drumului principal, se
amplifică numărul de surse de apă, cele existente nemaifăcând faţă, iar
staţiile de epurare existente nu mai corespund. Dispar zone de luncă cu
teren fertil, astfel dispare una din resursele de hrană a locuitorilor şi pentru
animalele domestice crescute în gospodării. Sunt necesare noi lucrări de
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infrastructură, cum ar fi pentru crearea de drumuri ocolitoare localităţilor.
Rezultă o dezvoltare amplă, cu lucrări de investiţii costisitoare, nejustificate.
Varianta 3. Comuna Ezeriş rămâne o unitate teritorială independentă, al
cărui profil economic predominant va rămâne agricultura. Terenurile agricole
neproductive pot fi oferite pentru dezvoltarea unui centru axat pe tehnologii
moderne, etapa celei de-a IV-a revoluţii industriale, de digitizare a
informaţiilor. Agenda teritorială ESPON cu previziuni pentru 2030, stabileşte
câteva principii generale ale direcţiilor de dezvoltare, în conformitate cu
Carta de la Leipzig. Primul principiu al acesteia constă în reducerea
inegalităţii şi echilibrarea dintre polii de dezvoltare urbană şi centrele rurale.
Aceasta presupune o accesibilitate facilă spre dotările oraşului, asigurarea
unei echipări edilitare a mediului rural care să sporească calitatea vieţii. Se
poate miza şi pe reducerea migrării spre alte regiuni europene, eliminând
dezechilibrele demografice și depopularea. Piaţa muncii se poate orienta
spre calificarea în domeniul IT, protejare de date, lucru care ar atrage în
comună tineretul cu specializare înaltă. Principiul al cincelea al agendei
teritoriale 2030, este o dezvoltare economică cu interconectare prin lanţuri
de produse, materii prime. Acest factor avantajează centrele urbane, dar în
acelaşi timp angrenează şi comunele periurbane în logistică, sau furnizare
de materii prime. În această variantă, zona de picnic de lângă pădurea
Ezerișel (Varianta 2) nu se susține, luând în considerare o oportunitate mai
favorabilă de dezvoltare turistică în zone consacrate din areal, cum este
zona montană, sau în alte areale deja constituite pe lângă pensiuni şi
cabane din zonă, care își pot diversifica oferta turistică cu noi activități și
servicii specifice.
In conluzie: Se optează pentru Varianta 3, care se va dovedi viabilă pentru
perioada următorilor 10 ani, ai valabilităţii generice a Planului Urbanistic
General propus.
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Pentru susținerea Variantei 3 se poate reliefa și următoarea analiză a
premizelor deja apărute:
- un motor dinamic al dezvoltării locale prin apropierea de Reşiţa şi zona
turistică din masivul Semenic, care au capacitatea de a antrena şi
comunităţile rurale învecinate;
- o bază agricolă diversă, care produce resurse alimentare valorificate către
populaţia oraşului polarizator (fermă vaci de lapte, fermă piscicolă, sere de
legume şi căpşuni, sere floricole etc.)
- echipare edilitară existentă, aproape de nivelul unui centru urban (străzi
modernizate, alimentare cu apă, canalizare menajeră şi pluvială, energie
electrică, telefonie fixă şi mobilă, conectare la internet), exceptând racordul
la reţeaua de gaz metan.
- accesibilitate facilă spre centre de învăţământ superior (Reşiţa, Timişoara,
Lugoj), și cu posibilităţi de calificare superioară, diversă.
- relaţii rutiere convenabile spre centrul polarizator şi alte centre urbane.
- posibilitatea accesării la transportul feroviar, cu precădere pentru
tansportul de marfă.
Pentru punerea in aplicare a directivelor din Carta de la Leipzig sunt necesari
paşi mărunţi care să aducă şi comuna Ezeriş la nivelul solicitat, pentru:
- Angrenarea

într-un

sistem

de

lanţuri

de

activităţi

economice,

complementare, pentru comunele învecinate Reşiţei.
- Stabilizarea populaţiei prin ofertă de locuri de muncă pe teritoriul fiecărui
UAT, cu specializări diverse.
- Stabilirea prin PUG a unor amplasamente pentru dezvoltări de instituţii
specializate în IT, lotizări pentru familii tinere ce vor să se stabilească în
comună.
- Afilierea la dezideratul european de tranziţie spre o decarbonificare totală
până în 2050, prin eliminarea combustibilului fosil (racord la gaz metan a
satelor, valorificarea resurselor energetice regenerabile – solar, eolian),
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utilizarea de energii neconvenţionale în gospodării, dar mai ales la toate
obiective de interes public.
- Consolidare ecologică, în condiţiile schimbărilor climatice (măsuri împotriva
inundaţiilor, a deşertificării, împăduriri de protecţie a versanţilor cu risc de
alunecare etc.).
- Protecţia apelor, a fondului forestier şi a pajiştilor care reprezintă culoare
ecologice, în ideea menţinerii biodiversităţii, care conferă calitate vieţii.
2.9.2.2. Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Conceptul de coeziune între teritorii naţionale şi transnaţionale, impune
dezvoltarea unor reţele sustenabile, atât fizice, cât şi digitale.
În primul rând se impune o reţea de transport intermodal, cu conectivitate
la culoarele de trafic major. Cel mai apropiat de comună este Culoarul
paneuropean IV (în curs de promovare-proiectare), pe traseul Culoarului
Timiş-Cerna, dar şi autostrada A1 Bucureşti-Nădlac (în funcțiune), cu
conexiune a comunei Ezeriş prin DN 58A spre Lugoj.
În al doilea rând sunt necesare servicii de conectare electronică, facile şi
rapide. Din acest punct de vedere, există reţea de internet ale tuturor
deţinătorilor de telefonie mobilă, sau fixă, la o viteză competitivă, la care au
acces utilizatorii din teritoriul Comunei Ezeriş. În raport cu municipiul
Reșița, în prezent relaţiile se bazează mai ales pe legături sociale,
administrative, culturale. Forţa de muncă, altădată absorbită de uzinele
Reşiţa, s-a retras spre mediul rural, unde au început dezvoltarea propriilor
activități, sau migrează intern către centrul polarizator la nivel regional
(Timișoara), sau internaţional.
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Fig. 3 -Relații în teritoriu
Accesibilitatea rutieră spre Reșița, unde se găsesc principalele instituţii
administrative ale Judeţului Caraş Severin, judiciare, financiar-bancare, de
învăţământ superior, medicină, sau culturale - este facilă, înscriindu-se în
izocrona de 30 min.
În alt plan, se constată că legăturile rutiere ale comunei sunt suficiente şi
de calitate și se mai poate preconiza un traseu ocolitor la intrarea dinspre
Caransebeș, destinat să facă legătura dintre DN58 și DN58A, prin partea
de nord-vest a satului Soceni, peste culmea Trestenic, în exteriorul zonei
rezidențiale.
O altă cale rutieră de importanță locală, care facilitează accesul mai direct
înspre zona turistică montană a Semenicului, respectiv a lacului de
acumulare Secu, este cea care leagă comuna prin satul Soceni de comuna
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Târnova. Drumul comunal DC89 spre Târnova a fost modernizat şi oferă
un traseu de interes turistic, care face legătura cu drumul județean 582A.
Un aspect disfuncțional de relaționare rutieră îl constituie gabaritul redus
(Hmaxim = 3,50 m) la subtraversarea de către DN 58A a liniei de cale ferată
electrificată Reșita-Caransebeș, în apropierea haltei Ezeriș. Acest aspect
constituie un factor limitativ important pentru transportul de marfă din zona
Reșița către autostrada A1, prin orașul Lugoj. Prin PUG al comunei Ezeriș
se consemnează această disfuncționalitate și se menține propunerea
soluționării cu prioritate a acesteia.
2.9.2.3. Dezvoltarea activităților
Profilul agricol se va menține ca activitate principală ocupând cea mai
mare parte a forței de muncă. Ramurile principale sunt şi în prezent
creșterea de animale, culturi de porumb, nutrețuri pentru animale, floarea
soarelui, culturi de cartofi, legume şi nu în ultimul rând, pomicultura. Nu
există deținători de terenuri arabile de peste 50 ha, astfel că, în continuare,
agricultura se va desfășura în sistem individual.
Specificul apicol al comunei trebuie încurajat și dezvoltat în continuare. Ca
atare se marchează zone cu tradiție de stupărit, fânețele din apropierea
pârâului Tău între Ezeriş şi Fârliug, unde nu se acceptă amplasarea unor
obiective poluante, ci doar exploatări agricole, pomicultură, gospodării
agricole tradiționale, denumite local sălașe.
Se estimează posibilitatea apariției pe teritoriul comunei a unor companii
din domeniile reprezentative ale progresului tehnologic, IT, gestiune a
datelor, beneficiind de infrastructura eficientă de acces la internet, de
apropierea de centrul polarizator Reșița și, totodată, de un mediu de
desfășurare al activității nepoluat, apropiat de condițiile naturale.
Un alt sector în care se preconizează oportunități de dezvoltare a
activităților are semnificații și pentru conservarea unor tradiții locale.
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Aceasta înseamnă pentru comună formarea de manufacturi ale
gospodăriilor rurale, pentru cojocărit, țesut de covoare din lână, producerea
sortimente alimentare ecologice tradiționale, cum sunt gemuri și compoturi
de fructe, zacuscă, alcool din fructe, valorificând astfel materia primă din
comună, subvalorificată în prezent.
Oportunități se întrevăd și în dezvoltarea unor servicii pentru sectorul auto
și utilajelor, de interes pentru cetățeni și economia locală, respectiv,
comercializarea și întreținerea în unități comerciale și service-uri
specializate.
Referitor la domeniul turismului, propunerea de PUG Ezeriș, analizată nu
prevede extinderi de funcțiuni teritoriale cu destinația dezvoltării de
obiective sau activități specifice. Nu se propun dezvoltări de zone de
agrement noi, dar se iau în considerare pensiuni prin care să se susțină în
continuare oferta turistică a comunei.
2.9.3. Intravilanul existent și propus. Zone funcționale. Bilanț teritorial
Zonele funcționale existente se mențin în mare parte, dar se operează
modificări pe terenurile libere, sau cu folosință agricolă.
Situația globală a categoriilor de folosință a terenurilor care alcătuiesc
teritoriul comunei Ezeriș este redată în tabelele care urmează:
Tabel nr. 1 - Categorii de folosință a terenului
CATEGORII DE FOLOSINŢĂ -SITUAȚIA PROPUSĂ (ha)

TERITORIU

AGRICOL

ADMINISTRATIV
COMUNA
EZERIŞ

Arabil

Păşuni,
Fâneţe

Liv.

NEAGRICOL
TOTAL
A

Căi
Păduri

Ape

comunicaţii

Curţi
c-ţii

TOTAL
Nepr.

TOTAL
N

COMUNĂ
PROPUS

EXTRAVILAN

646,38

3273,40

28,50

3948,28

3254,39

11,38

57,76

0

7,27

3330,80

7279,08

INTRAVILAN

60,34

100,22

0,50

161,06

0

8,29

18,74

127,58

1,67

156,28

317,34

TOTAL

706,72

3373,62

29,00

4109,34

3254,39

19,67

76,50

127,58

8,94

3487,08

7596,42

9,30

44,41

0,38

54,10

42,84

0,26

1,01

1,68

0,12

45,90

100,00

% total teritoriu
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Propunerea de extindere a intravilanului celor 2 localități ale comunei
Ezeriș este de 49 ha, de la 268 ha, în prezent, la 317 ha. În valoarea de
extindere sunt cuprinse și suprafețele reglementate prin aprobarea unor
PUZ-uri, necuprinse în vechiul PUG, cum sunt: loturi de locuințe pentru
tineri, case de vacanță şi agrement, obiective prevăzute pentru
diversificarea specificului comunei, pensiuni, locuințe şi funcţiuni
complementare. De asemenea, au fost prevăzute în intravilanul satului
Ezeriş, spatii de zona verde, care să reprezinte un indice de 23 mp/
locuitor, o piață-târg și un teren de sport care va fi amenajat.
O pondere importantă în extinderea intravilanului satului Ezeriş o
reprezintă o suprafață de albie inundabilă a pârâului Tău, necuprinsă în
vechiul PUG. Prin lucrările necesare de apărare de mal şi adâncirea albiei,
zona respectivă va primi funcțiunea de spațiu verde-parc, pistă de biciclete,
parc de aventură pentru tineri şi copii.
La nivelul comunei Ezeriș s prevede organizarea zonelor de intravilan în
trupuri distincte, delimitate teritorial și funcțional. Numărul total al trupurilor
va fi de 13, din care șase în perimetrul satului Ezeriș, iar șapte în
perimetrul satului Soceni
În continuare se prezintă situația propusă a trupurilor de intravilan și
Bilanțul teritorial propus a fi reglementa prin noul proiect de PUG:
Tabel nr. 2 Trupuri de intravilan
TRUPURI DE INTRAVILAN LA NIVELUL UAT - PROPUNERE
TRUP

Denumire trup

1.

Localitatea EZERIŞ

1.1.

Ferma piscicolă

1.2.

S. ha
177,39

TRUP

Denumire trup

S. ha

2.

Localitatea SOCENI

117,25

4,38

2.1.

Cimitir

0,06

Fermă zootehnică

1,12

2.2.

Cimitir

0,76

1.3.

Rezervoare apă 2x100 mc

0,14

2.3.

Rezervoare apă 2X100 mc

0,14

1.4.

Unități aferente CFR

1,24

2.4.

Cabană forestieră

0,78

1.4.1. locuință CFR

0,74

2.5.

Pensiuni, seră

7,45

1.4.2. haltă+magazii

0,36

2.6.

Stație racord adânc 110 kV

6,56
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1.5.

1.4.3. magazii

0,14

Locuință

0,07

TOTAL SAT EZERIŞ

184,34

TOTAL SAT SOCENI

133,00

TOTAL UAT EZERIȘ: 317,34 ha

Amplasarea în teritoriu a trupurilor de intravilan se prezintă astfel:

Fig. 4 - Trupuri de intravilan în satul Ezeriș

Pag. 52 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

Fig. 5 - Trupuri de intravilan în satul Soceni
Coordonatele STEREO 70 ale perimetrelor de intravilan care compun noul
plan urbanistic general al comunei Ezeriș sunt următoarele:
Tabel nr. 3 - Coordonate STEREO 70 intravilane sat Ezeriș:
257117.187
439334.504
257083.042
439481.251
257020.713
439603.447
256826.048
439439.843
256717.122
439516.346
256604.851
439677.281
256378.644
439819.912
256437.675
440015.690
256444.675
440122.615
256437.417
440511.681
256348.704
440628.231
256046.009
440563.705
255864.109
440609.397

257114.683
439390.015
257077.194
439513.765
256967.186
439574.341
256786.616
439430.520
256724.851
439540.286
256584.144
439675.397
256495.744
439887.145
256475.166
440026.750
256446.297
440141.895
256443.617
440522.902
256335.262
440645.082
256022.798
440562.535
255834.064
440597.792

257092.569
439407.287
257089.567
439529.474
256932.947
439526.987
256779.185
439431.960
256715.537
439605.387
256542.152
439709.180
256491.570
439906.952
256476.143
440032.183
256439.921
440165.946
256441.795
440540.541
256320.895
440656.128
255995.769
440557.475
255837.698
440566.440

257069.802
439419.704
257102.307
439548.673
256941.332
439500.215
256776.779
439434.012
256774.803
439683.510
256530.842
439728.570
256441.678
439964.480
256475.404
440052.571
256422.359
440167.884
256446.656
440564.802
256303.657
440671.376
255986.826
440562.810
255767.899
440548.418

257039.479
439424.973
257136.915
439589.440
256949.263
439487.423
256737.134
439438.720
256728.004
439697.377
256510.738
439745.358
256430.325
439972.000
256477.821
440071.089
256422.359
440182.702
256444.870
440581.157
256146.867
440602.178
255979.970
440570.527
255742.462
440515.669

257039.276
439426.234
257127.455
439599.020
256916.819
439439.266
256729.227
439442.819
256700.000
439705.446
256500.468
439752.000
256414.589
439976.794
256442.038
440077.070
256435.674
440335.347
256367.170
440573.011
256110.034
440578.495
255976.253
440610.540
255723.088
440504.715

257030.861
439458.979
257100.124
439629.470
256885.783
439447.503
256706.917
439477.129
256621.773
439687.431
256478.384
439754.383
256408.924
439997.651
256443.179
440099.298
256444.326
440393.270
256366.883
440574.770
256098.529
440571.116
255959.008
440611.859
255707.137
440473.798

257053.679
439467.264
257061.784
439647.057
256850.967
439442.695
256700.133
439490.572
256623.222
439683.417
256465.192
439760.163
256424.142
440004.828
256443.407
440106.240
256424.322
440490.526
256359.040
440605.212
256083.656
440563.280
255952.088
440622.526
255695.831
440437.244
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255728.674
440359.623
255865.657
440149.258
255799.005
440012.943
255979.967
439910.000
256023.907
439661.890
255866.208
439616.127
255657.761
439487.136
255857.570
439424.971
256184.332
439272.045
256262.724
439079.571
256306.443
438885.460
256296.576
438745.800
256203.863
438531.469
256006.044
438276.749
256491.335
438404.373
256665.316
438192.996
256895.234
438385.501
256983.518
438567.143
256989.843
438840.392
257206.461
439182.245
257742.496
438173.420
257709.791
438137.751
258079.256
438052.555
258090.929
438046.035
257230.715
438669.240
257418.942
438591.318
257207.464
438613.191
256560.499
437687.758
258514.767
437876.332

255731.257
440344.338
255873.086
440137.091
255799.860
440006.640
255991.126
439890.135
256012.393
439655.961
255841.015
439606.698
255658.047
439479.760
255889.713
439431.169
256210.415
439293.776
256262.724
439079.571
256302.260
438883.911
256301.581
438714.652
256135.316
438513.362
256118.946
438306.174
256540.566
438399.845
256747.372
438217.423
256898.269
438392.627
256982.177
438577.462
256990.856
438855.744
257194.074
439255.757
257695.955
438155.001
257728.015
438131.015
258079.256
438052.555
256945.353
439827.558
257256.104
438705.263
257373.668
438523.364
257207.371
438626.150
256490.353
437734.090
258519.126
437942.477

255659.617
440309.567
255878.922
440099.747
255804.596
439997.686
256007.134
439861.638
255986.066
439653.506
255811.781
439597.287
255658.451
439421.867
255917.627
439441.366
256230.563
439254.308
256274.334
439016.833
256272.718
438866.820
256298.338
438685.352
256139.869
438485.822
256126.064
438308.807
256572.425
438354.042
256738.077
438097.113
256930.010
438394.861
256982.246
438604.237
256994.827
438877.328
257187.607
439263.074
257682.434
438146.486
257748.236
438118.541
258016.768
438088.676
256921.752
439848.451
257282.435
438745.063
257339.233
438469.695
256513.621
437845.169
256513.621
437845.169
258500.884
437918.418

255684.778
440243.282
255885.247
440086.527
255848.195
439905.078
256025.362
439830.115
255953.565
439646.025
255820.733
439563.667
255749.581
439437.864
255947.824
439445.752
256251.934
439213.860
256269.049
438990.317
256240.472
438857.272
256298.338
438685.352
256144.341
438476.318
256154.071
438324.568
256594.381
438326.616
256738.077
438097.113
256946.171
438425.365
256986.182
438636.124
257002.391
438902.275
257145.299
439318.559
257682.434
438146.486
257757.723
438108.062
258005.285
438095.035
256893.739
439816.321
257297.485
438790.133
257289.067
438517.520
256553.606
437827.601
258514.767
437876.332
258558.686
437918.029

255733.663
440109.931
255870.328
440078.595
255865.477
439871.253
256096.613
439768.397
255925.346
439637.425
255785.438
439549.267
255767.110
439431.251
255979.304
439444.280
256258.360
439191.631
256259.868
438959.205
256240.537
438851.598
256262.952
438691.288
256108.766
438465.864
256255.032
438382.031
256625.069
438293.255
256822.462
438137.938
256922.856
438427.891
256988.069
438667.837
257005.261
438929.316
257117.187
439334.504
257682.434
438146.486
257822.009
438110.515
257986.624
438064.578
256917.691
439793.733
257319.298
438775.653
257266.187
438536.515
256569.289
437822.434
258514.767
437876.332
258519.126
437942.477

255781.908
440154.702
255855.276
440070.591
255919.179
439911.998
256044.191
439729.055
255892.193
439631.910
255793.041
439520.121
255780.216
439425.930
256007.921
439447.531
256266.894
439159.641
256255.195
438954.534
256238.298
438829.807
256253.992
438631.150
256068.112
438453.781
256345.066
438354.867
256649.072
438263.607
256850.248
438153.184
256930.441
438445.999
256991.437
438692.534
257037.723
438984.156
257838.077
438166.396
257666.103
438132.013
257841.566
438110.177
258019.337
438045.085
256945.353
439827.558
257348.591
438752.300
257241.656
438559.231
256602.553
437820.195
258514.238
437859.032

255811.688
440206.430
255824.738
440054.355
255929.786
439932.118
256071.135
439696.505
255888.488
439644.500
255721.565
439504.450
255788.141
439424.624
256031.884
439353.765
256248.461
439152.244
256261.247
438941.823
256256.169
438780.902
256219.701
438631.710
256080.111
438369.066
256400.743
438390.233
256631.549
438249.514
256894.686
438177.638
256942.552
438474.265
256994.906
438764.702
257078.483
439049.274
257801.531
438170.610
257666.103
438132.013
257838.077
438166.396
258068.517
438015.146
257207.371
438626.150
257389.404
438722.367
257224.339
438577.675
256596.011
437768.603
258430.599
437864.203

255843.313
440167.301
255804.516
440037.944
255967.880
439934.216
256049.917
439680.036
255861.033
439632.934
255663.626
439501.829
255829.063
439423.085
256134.646
439381.806
256252.235
439130.517
256305.938
438891.682
256290.407
438792.419
256207.123
438540.217
255989.984
438328.025
256443.042
438409.346
256651.277
438216.659
256837.151
438271.982
256957.488
438502.414
256992.252
438816.621
257124.090
439024.170
257767.953
438178.102
257684.077
438138.500
258090.929
438046.035
258082.738
438034.945
257213.578
438643.295
257469.362
438667.231
257211.172
438600.203
256572.219
437714.799
258431.513
437881.069
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Tabel nr. 4 - Coordonate STEREO 70 intravilane sat Soceni:
259040.630
431932.020
258926.954
432043.239
258776.251
432029.748
258911.663
431850.780
259327.411
431861.643
259358.020
431972.153
259319.025
432018.724
259067.188
431912.115
259336.986
432818.426
259089.912
432543.898
259223.066
432577.618
261051.422
435259.085
260872.423
435441.826
260536.406
435629.457
260137.075
435688.641
260035.812
435433.524
260248.791
435284.792
260460.619
434998.345
260643.750
434826.611
260722.616
434713.763
260859.580
434570.146
260853.455
434450.051
260972.896
434308.848
261313.767
434267.874
261513.695
434379.706
261693.537
434455.360
261920.349
434483.719
261732.073
434559.289
261559.201
434765.523

259014.487
431953.999
258922.639
432060.490
258765.687
432023.412
258891.912
431824.117
259338.552
431880.060
259359.992
431986.532
259294.697
431987.240
259040.630
431932.020
259317.397
432816.820
259045.391
432495.480
261095.500
435198.423
260972.812
435322.303
260837.254
435469.816
260536.406
435629.457
260137.075
435688.641
260020.399
435373.596
260259.171
435271.121
260482.514
435016.161
260655.687
434802.581
260750.247
434683.751
260838.343
434534.946
260858.974
434446.140
261004.454
434285.034
261316.801
434284.210
261563.311
434389.460
261711.071
434460.602
261905.956
434505.177
261742.279
434596.840
261490.895
434833.766

259007.848
431972.246
258915.159
432080.042
258761.559
432016.685
258918.575
431801.404
259330.780
431903.453
259368.282
431994.140
259264.622
431963.755
259223.066
432577.618
259314.563
432806.657
259036.225
432455.567
261099.455
435207.143
260960.661
435355.777
260781.978
435512.592
260454.881
435692.419
260111.285
435664.315
260027.543
435361.021
260271.018
435252.514
260522.377
434970.741
260676.632
434784.391
260777.494
434710.491
260826.421
434522.099
260886.969
434441.227
261034.766
434265.643
261322.604
434321.343
261604.523
434398.003
261746.838
434471.293
261888.495
434518.618
261697.303
434609.720
261465.160
434875.993

258999.549
431983.858
258902.788
432115.121
258786.247
431986.071
258978.814
431873.494
259327.376
431927.164
259377.615
432022.229
259214.449
431928.920
259275.629
432632.142
259256.824
432801.416
258966.059
432400.785
261098.677
435213.875
260943.414
435358.202
260752.946
435535.223
260454.881
435692.419
260088.920
435643.220
260077.484
435355.196
260294.414
435232.311
260538.347
434944.680
260693.919
434770.490
260806.031
434680.196
260804.537
434504.758
260901.017
434440.124
261056.020
434248.265
261327.095
434350.081
261637.639
434406.006
261746.838
434471.293
261859.682
434530.149
261648.627
434652.808
261468.810
434916.120

258980.045
431986.761
258855.490
432079.767
258782.297
431983.109
259047.941
431817.205
259330.399
431933.967
259380.866
432027.381
259179.229
431912.944
259316.301
432673.620
259205.043
432723.899
259095.789
432314.639
261093.669
435219.484
260939.168
435397.548
260768.067
435630.827
260429.232
435711.463
260088.920
435643.220
260127.615
435345.824
260310.966
435221.037
260557.268
434914.447
260704.964
434750.634
260806.324
434664.961
260798.321
434497.770
260940.572
434397.810
261070.511
434219.302
261372.500
434327.315
261636.620
434433.373
261755.067
434467.152
261797.246
434525.121
261660.561
434681.760
261476.540
434935.647

258962.966
431993.095
258845.037
432071.753
258827.723
431926.820
259106.205
431890.282
259337.139
431944.873
259362.978
432033.807
259136.072
431898.015
259339.588
432724.154
259129.790
432677.985
259103.901
432339.898
261082.702
435222.332
260903.468
435399.502
260767.645
435672.423
260245.607
435847.805
260067.055
435641.879
260182.938
435354.069
260351.255
435169.120
260572.402
434876.116
260699.738
434738.172
260815.191
434617.278
260794.472
434490.404
260937.046
434371.542
261151.452
434213.119
261431.149
434302.780
261636.281
434455.811
261776.090
434438.557
261766.481
434521.864
261599.567
434707.158
261456.816
434970.699

258940.973
432006.365
258820.152
432051.807
258840.561
431907.069
259122.005
431886.331
259342.585
431954.230
259332.574
432044.310
259121.134
431896.356
259352.895
432768.704
259103.614
432651.931
259125.192
432413.705
261072.422
435221.725
260882.266
435413.730
260705.820
435641.391
260160.151
435735.192
260026.014
435602.694
260228.162
435327.158
260429.153
435081.608
260589.686
434871.205
260698.797
434728.581
260830.651
434603.023
260794.522
434485.375
260940.989
434349.479
261215.951
434150.164
261465.936
434368.963
261659.763
434451.632
261839.318
434441.097
261765.785
434546.465
261586.396
434709.928
261412.078
434947.421

258929.769
432024.197
258798.553
432038.431
258870.187
431882.381
259183.232
431906.082
259351.529
431966.323
259331.489
432040.727
259090.841
431894.282
259364.659
432811.118
259094.332
432641.131
259170.578
432497.645
261054.348
435238.087
260891.333
435428.141
260624.566
435696.750
260160.628
435710.856
260026.557
435460.786
260237.967
435311.732
260433.929
435029.463
260630.770
434858.303
260705.769
434720.271
260850.035
434586.197
260816.843
434446.598
260955.480
434328.883
261273.310
434223.957
261472.983
434379.675
261675.146
434451.985
261931.911
434450.707
261745.071
434552.190
261584.870
434746.396
261372.466
434915.524
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261346.976
434946.825
261147.211
435146.209
262098.314
433675.834
261320.027
435130.597
261502.637
435176.982
261591.130
435544.804

261323.201
434981.764
261120.816
435172.861
262058.694
433614.816
261339.109
435115.466
261445.199
435146.954
261561.783
435544.641

261298.492
435010.080
261095.500
435198.423
262051.549
433613.518
261328.116
435095.153
261403.428
435181.617

261309.946
435020.437
262075.429
433748.934
262035.637
433674.212
261306.753
435110.491
261412.751
435210.131

261285.648
435042.963
262138.583
433745.941
262043.755
433712.835
261423.181
435229.495
261423.181
435229.495

261243.038
435069.808
262134.037
433697.256
262062.916
433728.414
261480.632
435250.783
261561.783
435544.641

261213.338
435083.372
262116.500
433691.414
262075.429
433748.934
261500.772
435250.969
261562.691
435494.037

261174.877
435120.662
262098.314
433675.834
261306.753
435110.491
261512.707
435240.160
261592.467
435494.108

În etapa de proiectare a propunerii noului plan urbanistic general au fost
studiate și propuse spre analiză două variante de reglementare
urbanistică. În continuare se prezintă în sinteză variantele propuse.
Tabel nr. 5 - BILANȚ TERITORIAL TOTAL – VARIANTA V1 STUDIATĂ
ZONE FUNCŢIONALE –

EXISTENT

PROPUS
Trup

Total

(ha)

(ha)

85,56

1,08

86,64

27,30

+ 27,57

0,10

2,89

0

2,89

0,91

+ 2,60

2,39

0,84

0,36

6,95

7,31

2,30

+ 4,92

2,73

20,87

7,21

3,42

10,63

3,35

+ 7,90

0,76

0,27

1,95

0

1,95

0,61

+ 1,19

1,97

0,70

5,26

3,42

8,68

2,74

+ 6,71

12,91

4,56

16,87

1,86

18,73

5,90

+ 5,82

- DN

3,45

1,22

4,18

0

4,18

1,32

+ 0,73

- DJ

0,56

0,20

0,56

0

0,56

0,18

0

- DC

1,21

0,43

1,21

0

1,21

0,38

0

- străzi ale satului, baze auto

6,46

2,28

10,92

0,63

11,55

3,64

+ 5,09

- căi ferate

1,23

0,43

0

1,23

1,23

0,39

0

2,03

0,72

6,83

3,62

10,45

3,29

+ 8,42

1,86

0,66

1,58

4,83

6,41

2,02

+ 4,55

TOTAL COMUNA EZERIȘ

S (ha)

%

S (ha)

59,07

20,87

Unităţi industriale şi depozite

0,29

Unităţi agrozootehnice

Locuinţe şi funcţiuni
complementare

Instituţii şi servicii de interes
public
- obiective social,
administrative
- turism, agrement
Căi de comunicaţie şi
transport

Spaţii verzi, sport, agrement,
protecţie
Construcţii tehnico-edilitare

%

+/(ha)
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Gospodărie comunală,

3,25

1,15

2,32

0,94

3,26

1,03

+ 0,01

- gospodărie comunală

0,57

0,20

0,57

0

0,57

0,18

0

- cimitire

2,68

0,95

1,75

0,94

2,69

0,85

+ 0,01

0

0,00

0

0

0

0,00

0

197,00

69,61

161,06

0

161,06

50,75

- 35,94

1,47

0,52

8,29

0

8,29

2,61

+ 6,82

Păduri

0

0,00

0

0

0

0,00

0

Terenuri neproductive

0

0,00

1,67

0

1,67

0,53

+ 1,67

cimitire

Destinaţii speciale
Terenuri agricole, libere
Ape

TOTAL

283,00 100,00 294,64

22,70

317,34 100,00

+ 70,28

În tabelele care urmează se prezintă detalii privind bilanțul funcțiilor
teritoriale la nivelul localităților componente ale UAT Ezeriș:
Tabel nr. 6 – Zone funcționale Sat Ezeriș_Varianta V1 studiată
Suprafaţă (ha)

DETALIU ZONE FUNCŢIONALE-sat
EZERIȘ - PROPUNERE

%

Localitate

Trupuri

Total

Locuinţe şi funcţiuni complementare

49,21

0,07

49,28

26,733

Unităţi industriale şi depozite

2,60

0

2,60

1,410

Unităţi agrozootehnice

0,06

5,50

5,56

3,016

Instituţii şi servicii de interes public

2,20

0

2,20

1,193

- obiective social, administrative

1,03

0

1,03

0,559

- turism, agrement

0,34

0

0,34

0,184

8,57

1,24

9,81

5,322

- DN

2,50

0

2,50

1,356

- DJ

0,56

0

0,56

0,304

- străzi ale satului

5,51

0

5,51

2,989

0

1,23

1,23

0,667

Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie

1,52

0

1,52

0,825

Construcţii tehnico-edilitare

0,05

0,14

0,19

0,103

Gospodărie comunală, cimitire

2,32

0

2,32

1,259

- gospodărie comunală

0,57

0

0,57

0,309

- cimitire

1,75

0

1,75

0,949

0

0

0

0,000

104,86

0

104,86

56,884

Căi de comunicaţie şi transport

- căi ferate

Destinaţii speciale
Terenuri agricole, libere
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Ape
Păduri
Terenuri neproductive
TOTAL EZERIŞ

4,33

0

4,33

2,349

0

0

0

0,000

1,67

0

1,67

0,906

177,39

6,95

184,34

100,000

Tabel nr. 7 – Zone funcționale Sat Soceni_Varianta V1 studiată
Suprafaţa

DETALIU ZONE FUNCŢIONALE-sat
SOCENI - PROPUNERE

%

Localitate

Trupuri

Total

Locuinţe şi funcţiuni complementare

36,35

1,11

37,46

28,165

Unităţi industriale şi depozitare

0,29

0

0,29

0,218

Unităţi agrozootehnice

0,30

1,39

1,69

1,271

Instituţii şi servicii de interes public

5,84

4,64

10,48

7,880

- obiective social administrative

0,92

0

0,92

0,692

- case de vacanţă, pensiuni existent

0,75

1,22

1,97

1,481

- case de vacanţă, pensiuni nou propus

4,17

3,42

7,59

5,707

8,30

0,63

8,93

6,714

- servicii pentru trafic, bază auto

1,04

0

1,04

0,782

- DN

1,68

0

1,68

1,263

- drum comunal

1,21

0

1,21

0,910

-străzi ale satului

4,37

0,63

5,00

3,759

Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie

4,48

2,36

6,84

5,143

Construcţii tehnico-edilitare

1,53

4,69

6,22

4,677

- rezervoare , captări, tratare apă potabilă

1,49

0,14

1,63

1,226

- staţie epurare

0,04

0

0,04

0,030

0

4,55

4,55

3,421

Gospodărie comunală şi cimitire

0

0,94

0,94

0,707

Destinaţii speciale

0

0

0

0,000

Terenuri libere, agricole

56,2

0

56,2

42,256

Ape

3,96

0

3,96

2,977

0

0

0

0,000

0,00

0

0,00

0,000

117,25

15,75

133,00

100,000

Căi de comunicaţii şi transport

- staţie 110kv

Păduri
Terenuri neproductive
TOTAL SOCENI
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Din analiza datelor prezentate în tabelele anterioare rezultă că prin noul
proiect de PUG, în varianta V1 se propune suplimentarea suprafeței
intravilanului cu 34,34 ha, ceea ce reprezintă o creștere totală de 12,13%,
față de vechiul PUG.
Pentru o înțelegere mai clară a cerințelor de reglementare de modificare a
funcțiilor teritoriale și aleponderilor acestora, în tabelul următor se prezintă
analiza acestor aspecte: Tabel nr. 8 Analiză zone funcționale
PROPUS-

EXISTENT

PROPUS

S (ha)

S (ha)

Total (ha)

%

Locuinţe şi funcţiuni complementare

59,07

86,64

27,57

46,67

Unităţi industriale şi depozite

0,29

2,89

2,60

896,55

Unităţi agrozootehnice

2,39

7,31

4,92

205,85

Instituţii şi servicii de interes public

2,73

10,63

7,90

289,37

- obiective social, administrative

0,76

1,95

1,19

156,57

- turism, agrement

1,97

8,68

6,71

340,61

12,91

18,73

5,82

45,08

- DN

3,45

4,18

0,73

21,15

- DJ

0,56

0,56

0

0

- DC

1,21

1,21

0

0

- străzi ale satului, baze auto

6,46

11,55

5,09

78,79

- căi ferate

1,23

1,23

0

0

Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie

2,03

10,45

8,42

414,77

Construcţii tehnico-edilitare

1,86

6,41

4,55

244,62

Gospodărie comunală, cimitire

3,25

3,26

0,01

0,30

- gospodărie comunală

0,57

0,57

0

0

- cimitire

2,68

2,69

0,01

0,37

0

0

0

0

197,00

161,06

-35,94

-18,24

1,47

8,29

6,82

463,95

Păduri

0

0

0

0

Terenuri neproductive

0

1,67

1,67

-

283,00

317,34

34,34

12,13

ZONE FUNCŢIONALE – TOTAL COMUNA
EZERIȘ

Căi de comunicaţie şi transport

Destinaţii speciale
Terenuri agricole, libere
Ape

TOTAL

EXISTENT

P/E
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VARIATIA SUPRAFETELOR DE INTRAVILAN
PUG EZERIS 2022 (ha)
40
30
20

TOTAL

Terenuri…

-35,94

0 1,67

Păduri

Ape

6,82

Terenuri agricole,…

- cimitire

- gospodărie…

Gospodărie…

8,424,55
0,01 0 0,01 0

Construcţii…

0

- căi ferate

- străzi ale…

- DC

- DJ

- DN

Căi de…

- turism,…

- obiective…

11,1
0

Destinaţii speciale

-40

6,71
1,19 5,820,73 0

Spaţii verzi, sport,…

-30

7,9

Instituţii şi servicii…

-20

Unităţi…

-10

2,6 4,92

Unităţi industriale…

0

Locuinţe şi…

10

34,34

27,57

Fig. 6 – Distribuția suprafețelor de intravilan pe funcțiuni
Din datele prezentate mai sus se observă că valoarea cea mai mare de
extindere a intravilanului se înregistrează la categoria locuințe și funcțiuni
complementare, urmată de spații verzi, sport agrement, protecție, ape,
instituții și servicii de interes public, construcții tehnico-edilitare, unități
agrozootehnice și unități industrial e și depozite.
De asemene, se observă că o suprafață foarte mare, pentru nivelul acestui
UAT, de 35,94 ha, a fost scoasă din categoria „intravilan”, este vorba de
categoria „terenuri agricole libere”, pentru care nu s-a identificat o altă
funcțiune teritorială.
O observație importantă este că o parte din suprafețele introduse în
intravilan cu ocazia prezentului proiect de PUG au fost reglementate
anterior printr-o serie de PUZ-uri, prin documentația urbanistică actuală
făcându-se reglarea necesară a bilanțului funcțiilor teritoriale.
Pe lângă varianta V1 prezentată mai sus, în cadrul proiectului de PUG s-a
mai studiat o variantă V2:
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Tabel nr. 9 – Zone funcționale sat Soceni_Varianta V2 studiată
ZONE FUNCŢIONALE-sat SOCENI

Suprafaţa
Localitate

Trupuri

Total

%

Locuinţe şi funcţiuni complementare

36,35

1,11

37,46

27,644

Unităţi industriale şi depozitare

0,29

0

0,29

0,214

Unităţi agrozootehnice

0,30

1,39

1,69

1,247

Instituţii şi servicii de interes public

5,84

4,64

10,48

7,734

- obiective social administrative

0,92

0

0,92

0,679

- case de vacanţă, pensiuni existent

0,75

1,22

1,97

1,454

- case de vacanţă, pensiuni nou propus

4,17

3,42

7,59

5,601

8,30

0,63

8,93

6,590

- servicii pentru trafic, bază auto

1,04

0

1,04

0,767

- DN

1,68

0

1,68

1,240

- drum comunal

1,21

0

1,21

0,893

-străzi ale satului

4,37

0,63

5,00

3,690

Spaţii verzi, sport, agrement, protecţie2

4,48

4,86

9,34

6,892

Construcţii tehnico-edilitare

1,53

4,69

6,22

4,590

- rezervoare , captări, tratare apă potabilă

1,49

0,14

1,63

1,203

- staţie epurare

0,04

0

0,04

0,030

0

4,55

4,55

3,358

Gospodărie comunală şi cimitire

0

0,94

0,94

0,694

Destinaţii speciale

0

0

0

0,000

Terenuri libere, agricole

56,2

0

56,2

41,473

Ape

3,96

0

3,96

2,922

0

0

0

0,000

117,25

18,26

135,51

100,000

varianta V2

Căi de comunicaţii şi transport

- staţie 110kv

Păduri
TOTAL SOCENI V.2.

Din analiza datelor prezentate în tabelele anterioare rezultă că prin
varianta V2 la noul proiect de PUG se propune suplimentarea suprafeței

În varianta V2 este inclusă suprafața propusă de „picnic” lângă R.N. Pădurea Ezerișel, la care, ulterior,
s-a renunțat
2
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intravilanului cu 36,85 ha, ceea ce reprezintă o creștere totală de 13,02%,
față de vechiul PUG.
În esență, varianta de reglementare urbanistică studiată V2 diferă de
varianta V1 prin faptul că în cazul V2 se prevede suplimentar un perimetru
nou de intravilan (S=2,51 ha) care ar urma să primească funcțiunea de
„activități de picnic”, amplasată într-o zonă de pajiște.
În faza de finalizare a propunerii de PUG Varianta V2 a fost aceea la care
s-a renunțat. Principalul argument pentru care nu s-a adoptat varianta V2
este amplasarea perimetrului vizat pentru agrementul de tip „picnic”
propus, care este situat limitrof Rezervației Naturale Pădurea Ezerișel, iar
un aflux prea mare de persoane în zona respectivă și în condiții în care
controlul accesului în perimetrul rezervației nu poate să fie realizat foarte
riguros, acest fapt ar constitui un risc suplimentar pentru integritatea ariei
protejate. Totodată, reprezentanții comunității nu consideră că acest
obiectiv are un caracter prioritar, în această perioadă.
3. ASPECTELE RELEVANTE ALE STĂRII ACTUALE A MEDIULUI ŞI
ALE EVOLUŢIEI SALE PROBABILE ÎN SITUAŢIA NEIMPLEMENTĂRII
PLANULUI DE URBANISM GENERAL
Caracterizarea stării actuale a mediului a fost realizată pe baza datelor și
informațiilor referitoare la teritoriul comunei Ezeriș, disponibile la momentul
elaborării Raportului de mediu. Analiza stării actuale a mediului a fost
realizată pentru fiecare aspect de mediu relevant, selectat în cadrul
discuțiilor grupului de lucru.
Aspectele de mediu considerate relevante sunt următoarele: aer, apă, sol,
modificări climatice, biodiversitate, managementul riscurilor de mediu,
conservarea/utilizarea eficientă a resurselor naturale, populația și
sănătatea umană, peisajul natural, moștenirea culturală, transport durabil,
turism durabil, creșterea gradului de conștientizare asupra problemelor de
mediu.
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3.1. Elemente ale cadrului natural
3.1.1. Relieful
Pe larg, zona geografică în care se situează planul analizat se încadrează
în ansamblul Dealurilor piemontane ale Banatului, parte distinctă a
Piemonturilor Vestice, care apar imediat în sudul văii Mureşului şi se întind
sub forma unei prispe colinare la poala Munţilor Banatului, până la valea
Nerei. Altitudinea medie este de circa 400 m, oscilând între 500-600 m la
contactul acestora cu munţii şi între 150-250 m la racordul cu zona de
câmpie, fiind întrerupte de microluncile ce pătrund sub forma unor golfuri
sau culoare până la zona înaltă.
În această mare unitate geomorfologică sunt reunite suprafeţe însemnate
de terenuri agricole ce se aseamănă între ele în mare parte prin condiţiile de
relief, dar numai parţial prin substratul litologic şi învelişul de sol. Format în
general din depozite neogene (gresii, marne, argile şi nisipuri) ele etalează,
pe alocuri la suprafaţă, fundamentul calcaros (Dealurile Lipovei, D.
Lugojului, D. Doclinului, Culoarul Tirniş-Cerna, Clisura Dunării), eruptiv
(Şanoviţa-Lucareţ, din Dealurile Lipovei) sau cristalin (Dealurile Pogănişului,
D. Surducului, D. Oraviţei).
Această mare unitate geornorfologică, care în ansamblu apare ca o treaptă
piemontană, este modelată într-o serie de formaţiuni, alcătuită din interfluvii
mai mult sau mai puţin fragmentate de văile care le secţionează aproape
radiar, dintre care amintim pe cele mai importante: Dealurile Lipovei, D.
Lugojului, D. Frăguli (Bulzei), D. Lăpugiului, D. Făgetului, D. Pogănişului
(Sacoşului sau Buziaşului), D. Ramnei, D. Doclinului (Bocşei), Culoarul
Tirniş-Cerna şi depresiunile Bozoviciului, Gladnei, Gărânei, Cornerevei,
Lupacului, Caraşovei, Sicheviţei, Berzascăi, Orşovei, Moldova-Nouă şi
Brebu-Ezeriş.
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În trecutul nu prea îndepărtat, aceste formaţiuni erau puternic împădurite,
dar activitatea umană îndelungată a determinat înlocuirea pe suprafeţe
întinse a pădurilor cu zone de pajişti.
Comuna Ezeriş, compusă din localitățile Ezeriș și Soceni, este aşezată între
două şiruri de dealuri care formează și este străbătută de pârâul Tău, care
îşi are izvoarele la poalele Munţilor Semenic pe raza comunei/localității
Târnova.
Teritoriul comunei este caracterizat ca având energie maximă de relief,
cuprinsă altitudinal între 175 și 500 m, fapt care se traduce printr-un relief
foarte frământat. Teritoriul poate fi divizat în trei zone distincte: cea de NNV, inclusă Munţilor Areniş, ramura extrem-nordică a Munţilor Dognecei,
străbătută central, de la sud la nord, de micul bazin de eroziune al pârâului
Tău; zona centrală, cunoscută sub denumirea Depresiunea Ezeriş, o
înşeuare între Munţii Areniş şi Munţii Semenic, sub forma unei depresiuni
subcolinare şi zona de S-SE, inclusă Munţilor Târnovei, ramura extremnordică a Munţilor Semenic.
Ca altitudine, zona sudică este cea mai ridicată, atingând cca 500 m (Dealul
Poieni 493 m, DI. Tunarului 456 m, situat la limita cu Municipiul Reşiţa), cota
coborând către zona centrală, în depresiunea propriu-zisă (250-300 m), cu
un relief deluros şi colinar, care continuă să coboare până în lunca pârâului
Tău, unde atinge cota 175 m şi, odată cu trecerea la zona din N-NV, se
ajunge la primele înălţimi ale Munţilor Areniş, altitudinea crescând până spre
430 m, (DI. Deleana 348 m, Culmea Mare 369 m, DI. Şopot 358 m, DI.
Panarade 352 m, DI. Prihodia 420 m), Dealurile Obârşia Măgura, de 430,2
m, Dealul Brumaru, 329 m, Dealul Panarade, 352 m sunt localizate pe malul
stâng al Pârâului Tău. Pe malul drept al pârâului sunt Dealul Şopot, 357,5
m, Culmea Mare, 354,2 m.
Principalul curs de apă îl reprezintă pârâul Tău, afluent al Pogănişului, pârâu
care străbate teritoriul comunei de la S-SE la nord. Tăul are o serie de
afluenţi, cu debite variabile, în funcţie de regimul de precipitaţii, între care
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Ezerişelul şi Valea Târnovei, în sud, văile Urvigiului, Carpeni şi Trestiei, în
centru şi văile Hotarului, Frasinului, Vidrăslăului, Radului şi V. Mare, în nord.
Axa Pârâului Tău formează Depresiunea Ezerişului cu altitudini de cca. 230300 m, pante line şi supusă riscului de inundaţii. Specificul zonei
înconjurătoare este un teren frământat, cu energie maximă de relief, culmi
vălurite, segmentate de văi adânci. De la localitatea Ezeriș, pe directia NESV, spre munții Dognecei se dezvoltă un sinclinal de calcare și gresii,
caracteristic unui fost brat al Mării Panonice. În cuprinsul arealului, pe o
desfășurare mai largă se remarcă bazinetele de la Ezeriș, Brebu și Câlnic.
3.1.2. Resurse ale subsolului.
Urme ale unor guri de mină, puţuri adânci, cu vechime din epoca romană
dovedesc existenţa unor exploatări de minereuri, care în prezent sunt
epuizate. Făcând parte din spina cristalină a Munţilor Dognecei, au existat
sigur minereu de fier şi minereuri neferoase.
3.1.3. Factorul de mediu „Aer”
3.1.3.1. Climă și condiții meteorologice
Poziția geografică a zonei în care se situează comuna Ezeriș este
determinantă pentru raionarea climatică a arealului pe care se dezvoltă
comuna.
Încadrarea în ansamblul climatic al teritoriului României definește zona ca
făcând parte din arealul climatic continental moderat cu influențe
submediteraneene, cu predominanța frecvenței anilor călduroși față de cei
răcoroși. O caracteristică a zonei o reprezintă faptul că anotimpurile
tranzitive lipsesc aproape complet, detentele termice manifestându-se brusc
și cu amplitudini mari.
Temperatura medie anuală variază între 10-140C. Deseori apar perioade de
încălzire în timpul iernii, cu primăveri timpurii şi cantităţi medii de precipitaţii
relativ ridicate. Cantitatea de precipitații anuală se încadrează între 600 și
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700 l/mp3. În luna martie se înregistrează cea mai mică cantitate de
precipitații, media în această lună fiind de 38 l/mp. În luna iunie, precipitațiile
ating maximul, cu o medie de 93 l/mp. Primele trei luni ale anului
înregistrează același nivel al precipitațiilor, urmând o creștere până la
maximul atins în luna iunie, după care cantitatea de precipitații scade
considerabil până în luna octombrie.
Tabel nr. 10 - Tabelul climatic4 specific zonei
Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Temp. medie (°C)

-1.1

0.5

4.8

10.2

14.8

18.3

20.2

20.3

15.5

10.4

5.8

0.5

Temp. min. (°C)

-4.4

-3.3

-0

4.7

9.4

13

14.9

15.1

11

6.2

2.4

-2.4

Temp. max. (°C)

2.5

4.4

9.4

15.1

19.5

22.8

24.7

25

20

15.1

9.9

3.8

Precipitații (mm)

74

69

78

102

108

121

105

86

90

72

70

82

Umiditate (%)

81

77

71

68

70

71

69

68

72

76

78

81

Ploi (zile)

9

8

9

10

12

11

10

8

8

7

8

10

4.3

4.9

7.1

9.1

10.2

10.9

11.1

10.5

8.2

6.7

5.6

4.3

Însorire medie
(ore/zi)

Se observă o diferență a valorii lunare a precipitațiilor de 52 mm între luna
cea mai ploioasă (iunie) și cea mai uscată (februarie). Luna cu cel mai mare
număr de zile ploioase este mai (15,50 zile), iar luna cu cel mai mic număr
de zile ploioase este octombrie (9,13 zile). Variația anuală a temperaturii
este de aproximativ 21,4 °C (luna august „-” luna ianuarie).
Se apreciază că, în ceea ce priveşte regimul pluviometric, dat fiind caracterul
frontal al ploilor, zona sudică a comunei, unde existenţa masivului Semenic
este determinantă, primeşte o cantitate mai mare de precipitaţii. Datorită
reliefului foarte accidentat, în zonă se manifestă miniclimate diferite, în

3

Strategia de Dezvoltare Durabilă a județului Caras-Severin 2015-2020,
http://www.cjcs.ro/data_files/strategii_de_dezvoltare/strategie_dezvoltare_2015.pdf
4

https://en.climate-data.org/europe/romania/caras-severin/resita-844/
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funcţie de expoziţia versanţilor, precum şi a adâncimii şi orientării văilor
intracolinare.
Luna cu cea mai mare umiditate relativă este decembrie (80,97 %), iar cea
mai scăzută valoare se înregistrează în luna aprilie (67,53 %).
Vara începe aici la sfârșitul lunii iunie și se termină în septembrie, lunile de
vară fiind iunie, iulie, august și septembrie.
În ceea ce privește nebulozitatea zonei, aceasta este dependentă de regimul
de circulație al curenților de aer, înregistrându-se, următoarele valori:
Tabel nr. 11 - nebulozitatea atmosferei
Perioada

iarna

primăvara

vara

toamna

anual

Zile nebulozitate

7

6

4,6

5,4

23

3.1.3.2. Starea calităţii aerului
În România, evaluarea calității aerului înconjurător este reglementată prin
Legea 104/2011, cu modificările și completările ulterioare, ce transpune
Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat
pentru Europa şi Directiva 2004/107/CE a Parlamentului European și a
Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile
aromatice policiclice în aerul înconjurător.
Starea privind calitatea şi poluarea aerului înconjurător poate fi evidenţiată
prin alegerea unor indicatori care caracterizează factorul de mediu “AER”.
Nivelul de încredere al acestor indicatori depinde de calitatea datelor
folosite, care pot fi:
- date disponibile din rapoartele privind starea mediului;
- rezultate ale unor studii, inventare, prognoze;
- date şi rezultate disponibile raportate sau obţinute prin studii la nivel
european;
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- scenarii, strategii, programe, obiective, ţintele la nivel naţional şi
european care urmăresc calitatea şi poluarea aerului.
La nivelul judeţului Caraș-Severin monitorizarea calităţii aerului
înconjurător se realizează printr-o rețea formată din șase stații automate.
Rețeaua județeană este înglobată în Sistemul Naţional de Evaluare şi
Gestionare Integrată a Calităţii Aerului (SNEGICA). Stațiile automate de
monitorizare se încadrează în patru tipuri: stație de fond; stație de trafic;
stație de tip industrial; stație de fond urbanistic. Stațiile de tip industrial (trei
stații) sunt amplasate în Reșița (CS-1), Oțelu Roșu (CS-2) și Moldova
Nouă (CS-5); stația de tip trafic este amplasată în localitatea Buchin (CS4); stația de fond urbanistic în Moldova Nouă (CS-3); stația de fond, sau de
monitorizarea poluării aerului atmosferic la lungă distanță, este amplasată
în comuna Văliug, în cadrul Stației Meteorologice Semenic (EM-2).
Fiecare stație din rețea este dotată cu analizoare automate care măsoară
continuu concsentrațiile următorilor poluanți din aerul înconjurător: dioxid
de sulf (SO2), oxizi de azot (NO, NO2, NOX), monoxid de carbon (CO),
ozon (O3), benzen (C6H6), particule în suspensie (PM10). Acestora li se
adaugă aparatura utilizată în laborator pentru determinarea gravimetrică a
concentrațiilor de PM10, precum și a concentrațiilor de metale grele: plumb
(Pb), cadmiu (Cd), arsen (As), nichel (Ni), din particulele în suspensie
(PM10) și din depuneri atmosferice umede.
Pe teritoriul comunei Ezeriș nu este amplasată nicio stație din rețeua
județeană, cea mai apropiată fiind stația de la Reșița, care este de tip
industrial.
Tabel nr. 12 - Stații de monitorizare poluanți aer
Localitate

Reșița

Adresă
Strada Petru
Maior, nr. 73–
sediul APMCS

Cod
staţie

CS-1

Tip staţie

Indicatori analizaţi

Observații

industrial

dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot
(NO, NOx, NO2), ozon (O3), monoxid
de carbon (CO), pulberi în suspensie
(PM10) gravimetric şi pulberi în
suspensie (PM10) automat şi
parametrii meteo (direcţia şi viteza

menită să
evalueaze impactul
poluării atmosferice
din surse ale
industriei grele
asupra zonelor
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vântului, presiune, temperatură,
radiaţia solară, umiditate relativă,
precipitaţii)

locuite; în funcțiune
din 2007

Sursele potențiale de poluare a aerului în comuna Ezeriș sunt:
- arderea combustibililor fosili în gospodării, ca principala sursa de
încalzire.
Din aceste surse sunt generate emisii de gaze de ardere cu conținut de
dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, particule
în suspensie (particule nearse);
- surse mobile care sunt antrenate de motoare cu ardere internă: utilaje
agricole, de construcții și mijloace de transport rutier pe drumurile
interioare și agricole. Din aceste surse sunt generate emisii de gaze cu
conținut de oxizi de carbon, oxizi de sulf oxizi de azot, și particule în
suspensie;
- depozitarea necontrolată a deșeurilor (în scădere ca urmare a colectării
deșeurilor în mod organizat, posibilitate creată de Sistemul de
management integrat al deșeurilor (SMID)), implementat în județul CarașSeverin;
- deșeurile organice, menajere și agricole, abandonate în zona căilor de
transport, pe malul apelor și pe unele terenuri virane, care, prin
descompunerea aerobă sau prin fermentație, generează mirosuri și metan,
iar prin incendierea acestor deșeuri se generează dioxid de carbon,
monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot, particule în suspensie
(particule nearse);
- incendierea ilegală a resturilor de vegetație agricolă, „arderea miriștilor”,
fenomen nociv destul de răspândit pe scară largă chiar la nivel național.
Acest fenomen generează emisii dioxid de carbon, monoxid de carbon,
oxizi de azot și cantități mari de particule nearse, care se răspândesc în
atmosferă pe spații largi;
- activități agricole, precum creșterea animalelor în gospodării sau în ferme
tradiționale (emisii de la descompunerea gunoiului animalier: mirosuri
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(COV), oxizi de azot, amoniac, metan) și fertilizarea solurilor (emisii de
oxizi de azot și COV);
- diverse activități cu caracter local, construcții, generatoare de praf, cu
preponderență.
Considerații privind impactul traficului rutier asupra aerului în
comuna Ezeriș
Traficul rutier reprezintă o sursă importantă de poluare a atmosferei cu
efecte asupra sănătății și condițiilor de viață ale populației, precum emisii
de gaze, praf și zgomot.
Nivelul concentrațiilor de poluanți generate de traficul rutier depinde de trei
categorii de factori:
- Intensitatea traficului și tipurile de autovehicule;
- Configurația stradală (lărgimea, orientarea față de vânturile dominante,
înălțimea și omogenitatea clădirilor care o mărginesc);
- Condițiile meteorologice de dispersie a poluanților.
Situația se agravează atunci când în trafic sunt implicate autovehicule de
capacitate mare (autobuze, camioane) și/sau autovehicule vechi întreținute
necorespunzător.
Traficul rutier prin comuna Ezeriș, atât la categoria autoturisme, cât și la
categoria autocamioane și chiar autobuze, se încadrează la nivelul
„intens”. Această apreciere este justificată prin faptul că prin comuna
Ezeriș trece singura cale rutieră de legătură între Reșița, care este
reședința județeană, și alte două importante noduri rutiere Caransebeș și
Lugoj. Astfel, zona centrală a satului Soceni este traversată de drumurile
naționale DN58 și DN58A. DN58 face legătuta cu municipiul Caransebeș
(al doilea ca mărime din județ), care este un important nod de tranzit către
cele mai importante destinații din țară, respectiv, Oltenia, Muntenia,
București, dar și Transilvania și Timișoara. DN58A, traversează zona
centrală a satului Soceni și, longitudinal satul Ezeriș, făcând legătura cu
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municipiul Lugoj și cu Timișoara. Această cale rutieră reprezintă cea mai
favorabilă legătură de acces între municipiul Reșița și autostrada A1, pe
care se poate ajunge în mod avantajos către Timișoara, Arad și ieșirea
spre țările din vestul României, dar și înspre Transilvania, respectiv, Deva,
Sibiu sau Cluj-Napoca.
Din aspectele reliefate mai sus se poate observa că traficul rutier
reprezintă pentru comuna Ezeriș o sursă destul de importantă de poluare a
aerului înconjurător prin emisii de gaze de ardere, prin nivelul de zgomot,
dar și de disconfort pentru o parte din locuitorii comunei, creat de nivelul
curent al traficului. Aceste aspecte stau la baza propunerii de realizare în
viitor a unei rute ocolitoare a zonei rezidențiale, în primă etapă pentru satul
Soceni.
3.1.4. Factorul de mediu „Apă”
3.1.4.1. Apele de suprafață
Reţeaua hidrografică se încadrează în bazinul râului Timiş, cod: V-2, Pârâul
Tău, cod V-2.35.2, fiind un important afluent de stânga al râului Pogăniş, cod
V-2.35, în care se varsă pe teritoriul comunei Fârliug. Pârâul Tău, îşi are
izvoarele la poalele Munţilor Semenic pe raza comunei/localității Târnova,
iar pe lungimea de 27 km străbate localitățile Târnova, Soceni, Ezeriș și
Fârliug. Traseul cursului de apă Tâu coincide cu depresiunea Ezeriş, pe axa
S-SE spe N, până la vărsarea în râul Pogăniş. În zona depresionară are o
declivitate mică, dar adună o mulţime de afluienţi cu debite depinzând de
regimul pluviometric, sau stratul de zăpadă de pe dealurile pe care le
drenează. Pârâul Tău are următorii afluenți:
- Pe malul drept: Valea Târnovei, Valea Rea, valea Strâmbă, Uvigul, Carpeni
- Pe malul stâng: Valea Trestiei, Valea Hotarului, V. Frăsinişului, V. Radului,
Vidrăslăul
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Calitatea apelor de suprafață din subbazinul hidrografic al pârâului Tău,
conform Planului de management al Spațiului Hidrografic Banat, 2016-2021,
se caracterizează ca fiind „bună”, cu următoarele detalii:
Tabel nr. 13 - Evaluarea stării ecologice:
Nr.
crt.

Categoria
Denumire corp apă

795

corpului de

Tipologie corp

Codul corpului de apă de

Stare /

de apă

suprafaţă

Potenţial (S/P)

RO18

RORW5. 2.35.2_B1

S

apă
Tău + afluenţi

RW

Starea ecologică
/ potenţialul
ecologic
B

Legendă: B = Stare ecologică bună/ potențial ecologic bun; RW = Corp de apă natural
râu

Tabel nr. 14 - Evaluarea stării chimice:
Denumire
curs apă
suprafaţă6
Tău

Denumire

Codul corpului de

Categoria de

corp apă

apă de suprafaţă

apă

Tău +

RORW5.2.35.2_B

afluenţi

1

RW

Stare
chimic
ă
2

An evaluare
stare

Grupare risc

Starea chimică

stare

bună aşteptată

chimică

în 2015
DA

2013

Legendă: - Coloana “Categoria de apă”: RW = râu; - Coloana „stare chimică”: 2=bună; Coloana
„Grupare_risc_stare chimică”: s-a completat cu informaţii numai în cazul în care nu au existat date de
monitoring

În concluzie, calitatea apelor de suprafață din subbazinul hidrografic al
pârâului Tău, este corespunzătoare, nefiind afectată de surse de poluare
semnificative.
3.1.4.2. Apele subterane
Nivelul apelor subterane se menţine apropiat de suprafața terenului.
Stratificaţia cu granodiorite la nivele ridicate, duce la menţinerea apei
freatice la un nivel apropiat de suprafaţă. Apa din infiltrațiile superficiale este
drenată de pârâul Tău, ce are o albie largă in zona depresionară, iar la ploi
abundente, fără absorbţie în sol, aceasta poate duce la inundaţii.

5
6

Plan de Management actualizat al SH Banat 2016-2021 – anexe, pag. 57
Idem, pag. 69
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Din punct de vedere hidrogeografic comuna Ezeriș se suprapune peste
corpul de apă subterană de adâncime ROBA18/Banat, în zona comunei
neexistând un corp de apă subterană de nivel freatic.
Calitatea apei din corpul de apă subterană ROBA18 este bună, iar pentru
alimentarea centralizată cu apă ale celor două localități componente ale
comunei Ezeriș (Soceni și Ezeriș) se extrag volumele de apă necesare, din
acest strat.
Presiuni

semnificative

asupra

apelor

identificate

pe

teritoriul

administrativ al Comunei Ezeriș:
- Nu au fost inventariate surse punctiforme de poluare semnificativă ale
apelor curgătoare, respectiv a pârâului Tău, acestea nefiind utilizate ca
sursă de apă potabilă;
- Surse difuze de poluare potențial semnificativă provin din terenuri agricole,
gospodării individuale și ferme tradiționale (sălașe, stâne), în special ca
urmare a modului în care se gestionează eliminarea/valorificarea deșeurilor
vegetale și a gunoiului de la animale.
Pe teritoriul administrativ al Comunei Ezeriș în prezent nu sunt zone naturale
amenajate pentru imbăiere conform prevederilor HG 459/2002.
3.1.5. Solurile și utilizarea terenurilor
În baza Rapoartelor anuale7 privind starea mediului în judeţul CaraşSeverin, întocmite de către Agenția județeană de protecția mediului, se
poate stabili că pe amplasamentul comunei Ezeriș nu există poluare
potenţial semnificativă a solului.
Poluarea solului reprezintă orice acțiune care dereglează funcționarea
normală a acestuia.
Sursele de poluare a solului pot fi grupate pe trei nivele de semnificație,
respectiv:

7

APM-CS_Raport privind starea mediului în județul Caraș-Severin, anul 2020
Pag. 73 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

- Nivelul I – surse de poluare permanente;
- Nivelul II – surse potențiale de poluare;
- Nivelul III – surse de poluare indirecte:
Poluarea solului se manifestă prin:
- Degradare fizică, respectiv compactarea și degradarea structurii;
- Degradare chimică, determinată de creșterea conținutului de poluanți
chimici: metale grele, pesticide, modificarea pH-ului etc.;
- Degradare biologică, determinată de germeni patogeni.
Perimetrul comunei este situat în zona solurilor brune de pădure, aflate în
diferite stadii de dezvoltare, fapt ce limitează dezvoltarea agriculturii la
zonele joase, depresionare propice pentru practicarea agriculturii. În zona
mai înaltă, calitatea solurilor permite dezvoltarea unor întinse suprafețe de
pășuni și fânețe. Pomicultura, favorizată de climatul blând, mult mai
dezvoltată în trecut poate să reprezinte și în viitor o importantă resursă
economică.
Solurile brune de pădure (tipice şi podzolite)
Aceste soluri ocupă suprafeţe însemnate în special în regiunea deluroasă
şi piemontană a ţării. Vegetația acestor soluri este cea de pădure. Numai
în vestul şi nord-vestul ţării, aceste soluri apar şi în condiții de câmpie (la
altitudini sub 150 m).
Orizontul cu humus al solurilor brune este de grosime relativ mică,
structura lor fiind grăuntoasă şi stabilă.
Solurile brune podzolite sunt luto-argiloase în orizontul A şi argilo-lutoase
în orizontul B. Sunt în general soluri active. Humificarea şi mineralizarea
materialului organic încorporat în sol se desfăşoară normal. Aceste soluri
sunt folosite pentru cultivarea unui sortiment variat de cereale, plante
industriale şi plante de nutreţ.
Primul loc îl ocupă grâul şi porumbul.
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Solurile deluviale se formează la baza versanţilor şi în văi pe conturul
parcelelor neselectate, transportate de torenţii de scurgere. Profilul acestor
soluri constă din straturi de material solificat (humificat, structurat) mai mult
sau mai puţin transformat de procesele pedogenetice actuale locale.
Aceste soluri sunt foarte profunde, humificate şi bine structurate. În funcţie
de caracterul materialului iniţial solurile deluviale pot fi molice sau ocrice.
Solurile aluviale sunt cele mai tinere şi se formează în luncile râurilor pe
depunerile aluviale recente. Ele se divizează în subtipuri-tipice, hidrice,
vertice, şi turbice. Solurile aluviale pot fi salinizate, soloneţizate şi gleizate.
Solurile de pădure se formează în condiţii de silvostepă şi sub păduri de
foioase, însoţite de un covor ierbos. Se caracterizează prin faptul că stratul
de sol are o grosime mică şi conţine o cantitate mică de humus. Solurile de
pădure se divizează în două tipuri: cenuşii de pădure şi brune de pădure.
Solurile din fondul forestier al comunei Ezeriș oferă condiții favorabile
vegetației forestiere existente, formată din specii de: gorun, carpen, tei,
salcâm etc. În general această vegetație are condiții de evoluție către
structura corespunzătoare potențialului optim, asigurat de solurile
respective.
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REPARTIȚIA CATEGORIILOR DE FUNCȚIUNI PENTRU
TEREN (ha)
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127,58

8,94
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Fig. 6 – Repartiția categoriilor de funcțiuni teritoriale

Fig. 7 – Repartiție procentuală categorii de folosință terenuri
Din punct de vedere al tipurilor dominante de soluri, teritoriul comunei
Ezeriș este caracterizat astfel:
1. Soluri brune argiloiluviale, 5,10 (pseudogleizate): 15,4%;
2. Soluri brune luvice, 6-9 (pseudogleizate): 22,5%;
3. Luvisoluri albice, 1-4, 11-15, 19 (pseudogleizate, amfigleizate,
pseudogleice): 41,7%;
4. Soluri brune acide, 16 (tipice): 2,5%;
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5. Soluri gleice, 22, 23, 26-28 (tipice, litice, molice): 2,3%;
6. Soluri aluviale şi neevoluate, 17, 18,20,21: 6,8%;
7. Soluri erodate şi coluvionate, 24, 25, 29, 30: 8,8%.
Terenul agricol al comunei, cu suprafața totală de 4109,34 ha, se constituie
din următoarele folosinţe: arabil 706,72 ha (17,19%); păşuni 1785 ha
(43,44%), fâneţe 1588,62 ha (38,66%) şi livezi 29 ha (0,7%).
Referitor la încadrarea în clase de calitate (fertilitate), pentru categoria de
folosinţă „arabil”, a terenurilor agricole se prezintă astfel: cI. a III-a 603 ha
(13,5%), cI. a IV-a 2759 ha (62%) şi cl. a V-a 1093 ha (24,5%).
Factorii limitativi care afectează potenţialul de producţie al solurilor sunt
reprezentaţi de aciditatea pronunţată (pe 71,6% din suprafaţă), rezerva de
humus mică şi foarte mică (87,2%), portanţa redusă (45,8%), alunecări de
teren (23,6%).
În vedera ridicării potenţialului productiv al solului din cadrul comunei, pe
baza unor studii pedologice şi agrochimice, se impun măsuri adecvate de
ameliorare chimică, măsuri hidroameliorative şi de combatere a eroziunii
de adâncime şi de suprafaţă, refacerea şi modernizarea amenajărilor
antierozionale existente şi extinderea lor pe întreaga suprafaţă cu risc de
eroziune, care se vor executa în complex cu modernizarea lucrărilor de
apărare, îndiguire şi desecare, precum şi cele care privesc refacerea
capacităţii de schimb cationic prin fertilizări ameliorative şi amendare
calcică periodică8.
Sursele de poluare și agenții poluanți ai solurilor pot fi:
- Deșeuri și reziduuri din gospodării sau din diversele activități agricole și
industriale.
- Deșeuri și reziduuri vegetale care, fiind în exces duc la creșterea
conținutului de nitrați din sol.
- Dejecțiile animale și umane care, prin acumulare remanentă și în exces
Din volumul „Panoptic al comunelor· bănăţene din perspectivă pedologică”, Dorin Țărău, Marcel Luca,
Ed. Marineasa, Timișoara, 2002
8
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conduc la degradarea chimică a solului și la creșterea conținutului de nitrați
din sol.
- Nămolurile rezultate de la epurarea apelor uzate, conțin substanțe
organice și anorganice care în exces duc la degradarea chimică sau
biologică a solului.
- Hidrocarburile sunt agenții poluanți proveniți din scurgerile care pot
apărea la transportul și manipularea produselor petroliere. Prezența
hidrocarburilor în sol determină o puternică degradare chimică ce oprește
dezvoltarea vegetației.
Pe teritoriul comunei Ezeriș nu se întâlnesc surse semnificative de poluare
a solului din categoria celor enumerate mai sus.
3.1.5.1. Forme de degradare a terenurilor agricole
Formele existente de degradare a terenurilor agricole în perimetrul
comunei Ezeriș am putut identifica în PATJ Caraș-Severin, realizat de
CASE S.A. Reșița în anul 20039: - eroziune de suprafață; exces de
umiditate; terenuri acide; tasări.

9

Vezi: http://www.cjcs.ro/patj-parte-scrisa.php ; http://www.cjcs.ro/patj-parte-desenata.php
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Fig. 8 – Forme de degradare terenuri

3.1.5.2. Lucrări de îmbunătățiri funciare
Pe teritoriul comunei Ezeriș lucrări cu caracter de desecare (DES), pe
suprafața de 30 ha și de combatere a eroziunii solului (C.E.S.), pe o
suprafață de 400 ha. Aceste lucrări sunt constituite în cadrul Unității de
Administrare în sistem ameliorativ, denumit Tău-Ezeriș. Aceste lucrări sunt
administrate de către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, prin
Filiala teritorială de I.F. Caraș-Severin.
Cod
1079

Unitatea de Adminare (UA)
în sistem ameliorativ
Tău-Ezeriș

Desecare
Irigații (ha)
0

C.E.S. (ha)
Total (ha)

Din care drenaj

30

0

400
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Fig. 9 - Amplasarea U.A. în sistem ameliorativ Tău-Ezeriș
3.1.6. Factorul de mediu biodiversitate
Teritoriul comunei nu se suprapune cu arii naturale protejate de interes
comunitar cuprinse în rețeaua europeană Natura 2000. Cel mai apropiat de
perimetrul comunei este situl de interes comunitar ROSCI0226 SemenicCheile Carașului, la circa 9 km, înspre sud. La aceeași distanță se află și
aria specială de protecție faunistică ROSPA0086 Munții Semenic-Cheile
Carașului.
Arealul

comunei

„continentală”.

O

Ezeriș

se

regăsește

caracteristică

generală

în
a

regiunea

biogeografică

regiunii

biogeografice

continentală este că o mare parte din aceasta a fost dominată de păduri
caducifoliate, înainte ca mari suprafețe să fie transformate în terenuri
agricole, în urma defrișării. Condițiile climatice și solurile sunt foarte prielnice
pădurilor de foioase, precum celor de fag (Fagus silvatica), care în această
regiune biogeografică se află în centrul ariei lor de răspândire. Către estul
continentului european, fagul este înlocuit treptat de stejar (quercinee) și
carpen. Transformarea pădurilor în terenuri arabile, pajiști și pășuni a fost
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realizată aproape în întregime cu sute de ani în urmă. Habitatele
seminaturale rezultate au evoluat în cele din urmă în rezervoare prețioase
pentru speciile indigene.
Pe teritoriul comunei Ezeriș, din punct de vedere al vegetației, zonele de
muncei ale teritoriului (cea de N-NV şi cea de S-SE), aparţin subzonei
gorunului, la trecerea spre fag, în timp ce în partea centrală, de deal şi coline,
aparţine subzonei stejarului, etajul cerului.
Vegetaţia lemnoasă este bine reprezentată prin păduri masive, în care
predomină quercineele: Quercus robur, Q. petraea (gorun), Q. cerris (cer),
Q. frainetto (gârniţă), alături de Carpinus betulus (carpen), Alnus glutinosa
(arin negru), Corylus avellana (alun), Robinia pseudoacacia (salcâm) ş.a.
În zonele mai înalte este prezent Fagus silvatica (fag) şi, cu totul izolat,
pâlcuri de Pinus cembra (zâmbru), a cărui prezenţă este greu explicabilă
altitudinal.
Păşunile invadate de pădure sunt ocupate cu stejăriş în amestec cu Betula
verrucosa (mesteacăn), Cytisus leucotrichus (lemnul bobului) şi Juniperus
communis (ienupăr), iar în zona de luncă apar zăvoaie specifice alcătuite
din Salix spp. (salcie), Populus spp. (plop) şi Alnus glutinosa.
Subarboretul existent în păduri este reprezentat de specii precum Crataegus
monogyna (păducel), Ligustrum vulgare (lemn câinesc), Cornus sanguinea
(sânger), Rubus spp. (mur) şi Rosa spp. (măceş).
În general covorul ierbos de pe teritoriul comunei este format din specii
dominante şi însoţitoare: Symphytum cordatum, Festuca drymeia, Dentaria
glandulosa, Pulmonaria rubra.
Dintre speciile ierboase, caracteristice sunt: Galium schultesii, Stellaria
holostea, Carex pilosa, Helleborus purpurascens, Hieracium rotundatum,
Phyllitis scolopendrium, Dentaria bulbifera, Silene heuffelii, Euphorbia
carniolica, Calamagrostis arundinacea, Veronica officinalis, Pteridium
aquilinum, Doronicum colummnae, Lunaria rediviva, Daphne mezereum,
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Asarum europaeum, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Galium
odoratum etc.
Au mai fost observate pajişti de Phleum pratense L., Trifolium montanum.
Pe marginea drumurilor şi în apropierea localităților comunei Ezeriș se
întâlnesc plante comune, cum sunt: Poligonum aviculare, Plantago major;
Trifolium repens; Taraxacum officinale; Medicago lupulina; Potentilla
anserina; Lotus corniculatus; Verbena officinalis; Geranium pusillum;
Trifolium fragiferum; Potentilla reptans; Ranunculus repens; Leontodon
autumnalis, Cichorium inthybus, Papaver rhoeas, Rosa canina, Rosa
pendulina.
Fauna este alcătuită din mamifere (lup, vulpe, căprioară, mistreț), reptile, și
amfibieni.
Avifauna
Speciile de avifaună care au fost observate în urma deplasărilor în teren pe
teritoriul comunei Ezeriș, sunt următoarele: Motacilla alba (codobatura),
Fringilla coelebs (cinteza), Parus major (piţigoi mare), Hirundo rustica
(rândunica), Corvus corone cornix (cioară grivă), Lanius collurio (sfrâncioc
roșiatic), Charadius dubius (prundărașul gulerat mic), Passer domesticus
(vrabie).

3.1.7. Managementul riscurilor de mediu
La nivelul actual al cunosțintelor științifice, deși nu este posibil de prevăzut
exact timpul lor de producere, se poate determina destul de precis locul
unde ele se vor produce. Se știe, spre exemplu, care sunt zonele
inundabile sau cele cu alunecări.
Acest lucru poate permite adoptarea de măsuri eficiente de protecție.
Principalele riscuri naturale care se manifestă în zona comunei Ezeriș sunt
inundațiile, alunecările de teren etc.
Conform clasificării privind factorii cauzali ce pot declanșa alunecări de
teren, potențialul producerii acestora în zonă este mediu. Fenomene de
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ravinare ale depozitelor deluvial-proluviale, sunt frecvent reperabile pe
versanți, eroziunea superficială fiind direct influentață de apele de șiroire.
Identificarea și analiza riscurilor de mediu a fost efectuată anterior, în
cadrul P.A.T.N. și P.A.T.J Caraș-Severin, de unde am extras observațiile și
informațiile concludente pentru comuna Ezeriș, pe care le prezentăm în
continuare.
Conform Secțiunea V- zone de risc natural - cuprinsă în Legea
575/2001 (privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a V-a Zone de risc natural), în general, sunt considerate riscuri
naturale acele evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt și cu un
grad apreciabil de violență o stare de echilibru existentă.
În literatura de specialitate din acest domeniu sunt considerate riscuri
naturale, următoarele:
- eroziuni torențiale pe versanții văilor și pe terase
- alunecările de teren, prăbușirile, avalanșele de pământ sau roci
Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau în mare
măsură, atenuate. La nivelul actual al cunoștințelor științifice, deși nu este
posibil de prevăzut exact timpul lor de producere, se poate determina
destul de precis locul unde ele se vor produce. Dacă se știe, spre exemplu,
care sunt zonele inundabile sau cele cu alunecări. Acest lucru poate
permite adoptarea de măsuri eficiente de protecție.
În arealul comunei Ezeriș de întâlnesc zone expuse riscurilor naturale, care
pot produce fenomene de degradare a terenurilor și construcțiilor. Zonele
cu riscuri naturale (în special inundații și alunecări de teren) sunt
inventariate și delimitate de Consiliul Județean pe baza studiilor de
specialitate și planurilor de amenajare a teritoriului existente. Inventarierea
și delimitarea se face în baza:
- cercetării pe teren
- studiilor geotehnice
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- studiilor de specialitate
- detalierilor din PATN – secțiunea zone de risc natural
- informațiilor pe plan local.
Zone inundabile
Comuna Ezeriș se încadrează în cadrul localităților afectate de inundații,
cauzate de deversări ale pârâului Tău și scurgerilor de torenți. În perioada
când sunt ploi abundente iar debitul apelor crește semnificativ se produc
importante eroziuni de maluri. Zonele cele mai afectate se regăsesc aval
de satul Soceni10, pe o lungime de cca. 19,7 km, cuprinzând chiar zone
intravilane ale satului Ezeriș.
În ultima perioadă Administrația Națională Apele Române a realizat lucrări
de amploare pentru recalibrarea albiei, consolidări de maluri, dar sunt și în
ontinuare necesare lucrări de corecție și apărări de mal.
Planul de management al riscului la inundații prevede pentru subbazinul
hidrografic al pârâului Tău, următoarele măsuri11:

Tabel nr. 15
Nr.
crt

29

A.P.F.S.R.

r. Tău - av.
loc. Soceni

Cod
măsură
CE

Cod măsură
RO

Nume măsură

Grad de
prioritizare

M31

RO_M07-1

Îmbunatăţirea managementului pădurilor în zonele
inundabile Îmbunatăţirea managementului pădurilor din
zonele inundabile ale raului Tău aferente APSFR-ului S
= 35,77 ha

M31

RO_M07-2

Menținerea suprafeţei pădurilor în bazinele de recepție
ale APSFR – urilor Menținerea suprafeţei pădurilor din
bazinul hidrografic Tău aferenta APSFR-ului S = 4575,28
ha

Mare

RO_M13-4

Întreținerea albiilor cursurilor de apă si eliminarea
blocajelor, obstacolelor pe cursurile de apa Intretinere
sector av.loc. Soceni: intretinere rau Tau defrisari si
cosiri manuale

Mare

M35

Mare

Autoritate
responsabilă
Garzile forestiere,
R.N.P. – Romsilva,
Ocoale Silvice de
Regim, Autorități
locale
Garzile forestiere,
R.N.P. – Romsilva,
Ocoale Silvice de
Regim, Autorități
locale
A.N.A.R. / A.B.A.

Notă explicativă: A.P.F.S.R. – Zonă cu risc potențial semnificativ de inundație (Areas of Potential
Significant Flood Risk)

Zone cu risc de alunecări de teren
În mare parte perimetrul comunei este caracterizat de o mare energie a
reliefului care poate declanșa alunecări superficiale, conform studiului
10
11

Planul de management al riscului la inundaţii, Administraţia Bazinală de apă Banat, pag. 44
Idem, pag. 96
Pag. 84 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

geologic. Ca atare nu se impun interdicții de construire, ci doar măsuri
suplimentare de precauție la realizarea de noi construcții sau intrevenții la
construcții existente, cum ar fi un regim de înălțime limitat, tip de construcție
izolată sau cel mult cuplată, asigurarea scurgerilor pluviale între construcții,
soluții și adâncimi de fundare adecvate, eventual ziduri de sprijin amonte,
drenuri, de la caz la caz.
La tangenţa dintre zona construită şi versanţii de deal se impun măsuri
preventive atunci când se intervine asupra taluzurilor naturale, pentru a nu
declanşa astfel de fenomene. Sunt menţionare zone cu alunecări active ce
evoluează genetic dinspre aval spre amonte, cu predilecţie pe versantul
drept al pârâului Tău. Se menţionează în amonte de Ezeriş, pe colinele
dealului. Aninoasa, Culmea Băsărăboanea şi în lungul pr. Valea Rea.
Se impune prezentarea studiului geotehnic la orice construcție nouă.
Seismicitatea
Teritoriul comunei din punct de vedere seismic este caracterizat prin
urătoarele valori:
- valoarea de vârf a accelerației terenului pentru cutremure având IMR =100
ani: ag= 0,20 g;
- perioada de colț (control) a spectrului de răspuns: Tc=0,70 sec.
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Fig. 10. Harta zonării seismice – perioada de vârf

Fig. 11. - Harta zonării seismice – perioada de colț (Tc)
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Combaterea eroziunii solului (CES)
Din punct de vedere al echipării teritoriului, în zona localității Ezeriș există
sistemul de amenajări pentru combaterea eroziunii solului (CES) și de
desecare (DES).

Fig. 12 - Sistem CES și DES la Ezeriș (1079_ANIF_Tău-Ezeriș)
3.1.8. Populația și sănătatea umană
Sporul natural a prezentat scăderi continue de -14 până la -23, iar cel
migratoriu a variat de la -69 în 1990 spre +21 în 1995, când populația a
început să revină în comună. În prezent sporul natural este încă la valori
negative (-9) ca urmare a îmbătrânirii populației, iar cel migratoriu s-a
stabilizat (+1). Analiza sporului total a demonstrat o scădere continuă, mai
accentuată in anii 1993, o revenire spre pozitiv în 1995, urmată de o
scădere lentă, dar continuă.
Tabel nr. 16 – Situația demografică
Populaţia stabilă

1990

1995

1998

2002

2007

2018

% 2018

TOTAL

1476

1344

1292

1410

1348

1255

100,00%

masculin

702

645

614

682

649

604

48,15%

Feminin

774

699

678

728

699

651

51,85%

Conform datelor culese din comună la nivelul anului 2018, populația stabilă
este de 1255 locuitori, iar înscriși cu domiciliul în comună sunt 1307
persoane. Pe localități, la Soceni sunt 663 locuitori, iar la Ezeriș 592
locuitori.
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Considerând ca obiectivele propuse privind dezvoltarea localităților
comunei vor fi atinse, populatia stabilă va cunoaște o creștere în
continuare, ritmul de creștere putând fi stimulat prin crearea alocarea de
loturi de teren pentru case gospodărești, dar și prin crearea de noi locuri de
muncă în comună.
In urma mutațiilor previzibile in structura populației ocupate, precum și
acelor rezultate din mobilitatea populatiei si a fortei de muncă se vor
rezolva unele dintre problemele sociale actuale.
Se vor imbunătăți condițiile de viață prin ridicarea nivelului de trai,
conditiillor de locuire si a celor de recreere. Toate acestea vor fi posibile
daca dezvoltarea serviciilor comunale și economice prognozate pentru se
vor realiza.
Sănătatea populației nu este afectată de cauze generate de activități
profesionale, locuitorii fiind angrenați cu preponderență în activități
agricole, gospodărești, sau în servicii cu caracter nepoluant.
Pentru nevoile populației, la nivelul comunei Ezeriș există, beneficiind de
condiții bune de un dispensar uman deservit de personal sanitar
corespunzător.

3.1.9. Schimbări climatice
Schimbările climatice reprezintă deja o componentă reală a vieții planetei
noastre, efectele lor negative fiind resimțite atât în plan economic, cât și
social. Constrânși de amploarea acestor fenomene, dar mai ales de
pericolele mai mult sau mai puțin vizibile pe care acestea le ascund, liderii
lumii au angajat negocieri la nivel mondial, pentru a stabili obligațiile
fiecărei țări, în vederea reducerii impactului global al schimbărilor climatice.
Ca Stat Membru al Uniunii Europene, România s-a implicat în mod
responsabil în acest efort internațional realizând Strategia Națională privind
Schimbările Climatice, care oferă suportul, viziunea și reperele viitoarelor
acțiuni concrete. Documentul12 a fost promovat prin HG nr. 529/2013.
Acest document normativ a fost urmat de HG nr. 739/2016 - Strategia
națională privind schimbările climatice și creșterea economică bazată pe

12

http://www.mmediu.ro/categorie/schimbari-climatice/1
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emisii reduse și HG nr. 739/2016 - Planul național de acțiune pentru
implementarea Strategiei naționale privind schimbările climatice și
creșterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada
2016-2020.
La nivelul UE, fiecare Stat Membru trebuie să aloce 20% din viitoarele
fonduri structurale şi de investiţii ale UE (FESI 2014 – 2020) proiectelor şi
acţiunilor cu relevanţă climatică, fie că vorbim de sectorul industrial,
agricol, urban, silvic sau transporturi.
Schimbările climatice sunt cauzate în mod direct sau indirect de activitătile
umane care determină schimbarea compoziției atmosferei globale și care
se adaugă la variabilitatea naturală a climei observate pe o perioadă de
timp comparabilă. Influența schimbărilor climatice asupra oamenilor are
amploare mare și cuprinde efecte asupra sănătății, mediului, deplasărilor și
migrației, securității societății, așezărilor umane, energiei și transporturilor.
Schimbările climatice au provocat modificări posibil ireversibile ale
sistemelor geologice, biologice și ecologice ale Pământului. Aceste
schimbări au dus la apariția unor pericole de mediu pe scară largă pentru
sănătatea umană, cum ar fi fenomenele meteorologice extreme,
distrugerea stratului de ozon, creșterea pericolului de incendii de vegetație,
pierderea biodiversității, stresul asupra sistemelor de producție alimentară
și răspândirea globală a bolilor infecțioase.
În Europa, impactul schimbărilor climatice asupra sănătății și bunăstării
sunt legate, în principal, de evenimente meteorologice extreme, schimbări
în răspândirea bolilor sensibile la climă, precum și de schimbări ale
condițiilor de mediu și sociale.
Schimbările climatice aduc în scenă o gamă largă de riscuri pentru
sănătatea populației. Dacă schimbările climatice globale continuă pe
traiectoria actuală, aceste riscuri vor crește în deceniile viitoare până la
niveluri potențial critice. Cele trei categorii principale de riscuri pentru
sănătate sunt:
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(i) efectele cu acțiune directă (de exemplu, din cauza valurilor de căldură, a
poluării atmosferice amplificate și a dezastrelor meteorologice fizice);
(ii) efectele mediate prin intermediul schimbărilor legate de climă în
sistemele și relațiile ecologice (de exemplu, randamentul culturilor,
ecologia țânțarilor, productivitatea marină) și
(iii) consecințele indirecte legate de sărăcire, strămutare, conflictele
datorate penuriei de resurse (de exemplu, apa) și problemele de sănătate
mintală după pierderile suferite prin dezastre.
Majoritatea vulnerabilităților cheie la schimbările climatice sunt legate de
fenomenele climatice care depășesc pragurile de adaptare, cum ar fi
fenomenele meteorologice extreme sau schimbările climatice bruște,
precum și accesul limitat la resurse (financiare, tehnice, umane,
instituționale) pentru a face față.
Grupurile vulnerabile ale populației includ persoanele în vârstă și copiii,
persoanele cu boli cronice, grupurile defavorizate social și societățile
tradiționale. Evenimentele meteorologice extreme legate de climă, cum ar
fi valurile de frig și valurile de căldură, determină impact social și asupra
sănătății. Se anticipează că creșterea probabilă a frecvenței și intensității
valurilor de căldură, îndeosebi în sudul Europei, va spori numărul de
decese atribuite căldurii, dacă nu se iau măsuri de adaptare în special în
sensul combaterii cauzelor încălzirii climatice.
La nivel național, cea mai mare contribuție la emisiile totale de gaze cu
efect de sera o reprezintă dioxidul de carbon, 71.39%, urmat de metan,
17.33% și protoxid de azot, (10.7% (valori medii 1989 - 2007).
Pentru România, modificarea condițiilor climatice regionale si locale
influentează ecosistemele, așezările umane și infrastructura. Evenimentele
meteorologice extreme (furtuni, inundații, secete) sunt tot mai frecvente, iar
pagubele produse de acestea sunt semnificative. Predicțiile bazate pe
efectele schimbărilor climatice globale arată o creștere a frecvenței de
apariție a evenimentelor meteorologice extreme.
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Efectele schimbărilor climatice se manifestă în mediul rural prin afectarea
negativă a producției agricole, dar și a biodiversității. Se preconizează că,
datorită creșterii temperaturilor și a scăderii volumului total al precipitațiilor
se va înregistra în anii următori o scădere considerabilă a productivității
agricole și forestiere în zonele de câmpie împădurite joase și/sau
deluroase.
3.1.10. Peisaj
Peisajul natural și antropic
Teritoriul comunei Ezeriș prezintă un peisaj variat dat de apropierea între
zonele înalte și cele joase, care conferă zonei o puternică identitate
imagistică, reprezentând totodată un potențial pentru dezvoltarea unei mari
diversități de activități turistice. Pe lângă originalitatea peisajelor naturale,
în satele comunei Ezeriș se poate aprecia prezența unor case sau obiecte
tradiționale. Peisajul cultural și arhitectonic este reprezentat prin câteva
construcții monumentale de cult (biserici ale diverselor confesiuni). Un
peisaj specific zonei este generat de gospodăriilor izolate ale localnicilor,
care au rol de reședințe secundare (sălașe), utilizate pe perioada sezonului
agricol. Aceste elemente prezente în peisajul comunei pot fi valorificate
turistic mai ales prin crearea unor trasee turistice care să le includă și a
unor spații de găzduire a turiștilor.
Dintre elementele de peisaj de care beneficiază comuna, constituind un
real potențial turistic, sunt zonele cuprinse în arii naturale protejate și
enumerăm aici Rezervația Naturală Pădurea Ezerișel și siturile/punctele
fosilifere de la Soceni. Potențialul acestor elemente rămâne deocamdată
insuficient valorificat.
3.1.11. Monumente istorice și arheologice
Lista de monumente istorice:
Localitatea Ezeriș:
- Biserica ortodoxă Înălţarea Domnului
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Localitatea Soceni:
- Biserica ortodoxă „Adormirea Maicii Domnului”
Conform datelor din studiul arheologic aferent acestei documentații, este
menționată o fortificație din epoca modernă, existând între anii 1699-1701,
amplasată în centrul satului Ezeriş. Cum în perioada celor 300 de ani
scursă până în prezent şi conform datelor care menționează dezafectarea
acesteia în jurul anului 1701, nu există urme concrete şi nu se propune
clasarea acesteia. Datele istorice menționează o incintă întărită cu val de
pământ şi șanțuri de apă ce completează 2 cursuri de apă ce mărgineau
fortăreața. A fost amenajată în perioada războaielor austriece cu otomanii
şi șanțurile au fost astupate cu pământ după anul 1701.
La limita dintre teritoriul Municipiului Reșița cu Comuna Ezeriş, au fost
inventariate 3 movile de pământ, cu înălțimi de 0,8-1,0 m, care impun
stabilire de perimetru de protecție, marcat la nivel de teritoriu, cu
coordonate certe
3.1.12. Arii naturale protejate
Teritoriul administrativ al comunei Ezeriș cuprinde arii naturale protejate,
care vor fi descrise în continuare. Se impune mențiunea că prin cerințele
de reglementare privind extinderi ale perimetrelor intravilane ale noului
PUG al comunei Ezeriș, acestea vor fi situate în afara ariilor naturale
protejate, iar dezvoltarea de noi activități, pe baza noilor reglementări
urbanistice, nu este de natură să perturbe statutul, sau regimul de
protecție, prevăzut legal. În schimb, prezența ariilor naturale protejate în
teritoriul comunei reprezintă un factor de oportunitate pentru dezvoltarea în
continuare de activități durabile, cu caracter educativ și din domeniul ofertei
turistice, încă prezente insuficient viața comunității locale.
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Lista ariilor naturale protejate care se regăsesc în teritoriul comunei
Ezeriș13,14, 15:
Tabel nr. 17 – Arii naturale protejate
Cod_National_ANP Cod NSPIRE_ANP Denumire arie naturală protejată

Judet

2.313.

RONPA0330

Pădurea Ezerișel

CS

2.301.

RONPA0318

Locul fosilifer Soceni

CS

2.316.

RONPA0333

Locul fosilifer de la Ezeriș

CS

3.1.12.1. Rezervația naturală Pădurea Ezerișel
(Cod_National_ANP: 2.313, Cod INSPIRE_ANP RONPA0330)
Pădurea Ezerișel, în suprafață de 120 ha, este o arie protejată de interes
național (declarată în anul 1966), de tip forestier, ce corespunde categoriei
a IV-a IUCN.
Teritoriul Rezervației Naturale Ezerișel face parte din domeniul silvic al
statului, administrat de Regia Naționlă a Pădurilor prin DS Reșița, respectiv
Ocolul Silvic Reșița. Din punct de vedere amenajistic cuprinde unitatea de
producție UP I, parcelele 70-73 și 75, din Ocolul Silvic Reșița.
Din punct de vedere administrativ-teritorial, rezervatia este situată pe
teritoriul comunei Ezeriș, satul Soceni, judetul Caraș-Severin.
Din punct de vedere al aministrării ca arie naturală protejată se regăsește
în custodia Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate din România,
prin Serviciul Teritorial Caraș-Severin. Această arie naturală protejată nu
are un Plan de management aprobat.
La rezervatie se ajunge pe drumul national DN58, după care la „km 8” se
intră în dreapta (în direcția Reșița – Caransebeș) pe drum forestier în
lungime de 0,8 km, care ajunge până intrarea în perimetrul rezervatiei.

13
14

http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/Rezervatii-si-Monumente-ale-Naturii.pdf
http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/inventar_arii_Ro_v1-00000003.pdf

15

http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
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Rezervația are ca obiectiv, protectia și conservarea ecosistemelor
forestiere precum și a speciilor autohtone naturale și a unor specii
arboricole exotice introduse în cultură. Inițial, în perimetrul actualei arii
naturale protejate s-a urmărit realizarea unui parc dendrologic, acesta fiind
și motivul pentru care se regăsesc aici exemplare de arbori exotici.

Fig. 13 - Rezervația naturală Pădurea Ezerișel
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Caracterizarea generală a ariei protejate16
Ca aspect geologic/geomorfologic, rezervaţia este aşezată în regiune de
dealuri şi coline pe Dealul Bănesii. Din punct de vedere geologic aparţine
formaţiunilor de micaşisturi şi paragnaise de vârstă paleologică. Mai apar şi
conglomerate, precum şi formaţiuni vulcanogene (gresii, argile cu
intercalaţii de cărbune) din carbonifer, instalate pe şisturi verzi tufogene
sau depozite sedimentare.
Din punct de vedere pedologic, rocile parentale sunt în majoritate acide,
relativ puţin friabile, denumind caracterul slab scheletic al solurilor şi
formarea de soluri acide şi brune eumezobazice.
Pe teritoriul rezervaţiei s-au determinat două tipuri de soluri:
- solul brun luvic tipic
- solul brun eumezobazic tipic
Solurile au pH acid şi slab acid. Sunt soluri profunde, cu un volum edafic
dezvoltat.
Din punct de vedere hidrografic zona este parcursă de pârâul Ezerișel,
afluent de stânga al pârăului Tău.
Din punct de vedere al biocenozei, vegetația este formată din gorunete de
coastă cu graminee, făgeto-cărpinete cu floră de “mull” de productivitate
mijlocie cu specii predominante de gorun, carpen, fag şi într-o proporţie
mai redusă tei, cer, frasin etc. În perioada anilor 1963-1980 prin plantaţii sau introdus un număr de peste 70 de specii forestiere de răşinoase şi
foioase indigene şi exotice. Principalele specii introduse în această arie
sunt: pin, gorun, cer, ulm, frasin, brad, cireş sălbatic, pin douglas, fag,
paltin, mojdrean, larice, plop, arţar, ienupăr, magnolia, chiparos, molid,
jugastru, măr şi păr pădureţ, nuc, tei, gârniţă, castan, sălcioara, alun, vişin,
carya, thuia, abanos, ginkgo, sorb de câmp, arborele mamut, tisa, deutzia,
cedru şi altele.
Vegetaţia ierboasă este reprezentată de speciile de Asarim, Asperula,
Stelaria, Luzula, Carex etc. Constituirea parcului, declarat ulterior ca
rezervație naturală, s-a realizat pentru a pune la dispoziţia elevilor şi
studenţilor ce se specializează în silvicultură şi chiar cercetătorilor un
volum important de date cu privire la cunoaşterea speciilor, precum și a

16

Formular standard al Rezervației naturale Pădurea Ezerișel
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modului de comportare în condiţii staţionale diferite faţă de locul de
provenienţă.
Fauna pădurii Ezerișel este destul de bogată. În litieră sunt prezente
numeroase populaţii de animale nevertebrate: colembole, păianjeni,
acarieni, miriapode, râme, coleoptere. Frecvent este întâlnit melcul de
livadă, melcul dungat, croitorul mic, rădaşca, gândacul de frunză al
stejarului. Animalele vertebrate sunt prezente prin diferite specii de
batracieni, reptile, păsări şi mamifere. Batracienii des întâlniţi sunt broasca
brună, brotăcelul. Dintre reptile, se întâlnesc: şarpele orb, şopârla de
câmp, şarpele de casă, guşterul etc. Populaţiile de păsări sunt destul de
numeroase dinte ele se menţionează: fazanul, ciocănitoarea, şorecarul
comun, acvila de munte, huhurezul etc. Mamiferele sunt reprezentate de:
mistreţ, căprior, vulpe, iepure, viezure etc.
Activități și surse de impact cu potențial negativ asupra ariei naturale
protejate: În formularul standard sunt precizate următoarele aspecte:
- Activităţi care se desfăşoară în perimetrul ariei protejate: braconaj (de
diferite tipuri), cu caracter sporadic; turism, cu caracter periodic;
- Activităţi care se desfăşoară în afara perimetrului ariei protejate şi care
exercită un impact negativ asupra acesteia:

1.
2.
3.

Exploatări forestiere
Vânătoare
Depozitarea de deşeuri

X
X

X
X
X

Accidental

Caracterul
impactului

Permanent

Radioactivă

Sonoră

Poluantul

Soluri

Sursa care cauzează impactul

Ape

Nr

Atmosferică

Tipul de
influenţă (poluare)

X
X
X

Merită remarcat faptul că prin propunerile de reglementare prevăzute în
noul PUG nu este afectată aria naturală protejată, perimetrele de intravilan
propuse fiind în afara acesteia. Cele două perimetre de intravilan propuse
în vecinătate sunt Trupul 2.5: Stație electrică de transformare și racord de
110 kV cu suprafața de 6,56 ha și Trupul 2.5 Pensiuni și seră, cu suprafața
de 7,45 ha, prezentate în figura următoare.
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Fig. 14 - Intravilane propuse în vecinătatea RN Pădurea Ezerișel

3.1.12.2. Locul fosilifer Ezeriș17
(Cod_National_ANP: 2.316, Cod NSPIRE_ANP RONPA0333)

Fig. 15 - Locul fosilifer Ezeriș

17

http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
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Descrierea prezentată în continuare este conform formularului standard al
ariei naturale protejate.
Locul fosilifer Ezeriș, în suprafață de 2 ha, este o rezervație naturală din
categoria IV IUCN, de tip „paleontologică”, declarată în baza Decretului nr.
499/1992 și a HCJ Caraș-Severin nr 8/1994, fiind recunoscută prin Legea
nr. 5/2000.
Delimitare descriptivă:

Limita
N
NE
E
SE
S
SV
V
NV

Descrierea
Terenuri agricole (păşune)
Terenuri agricole (păşune)
Terenuri agricole (păşune)
Terenuri agricole (păşune)
Terenuri agricole (păşune)
Terenuri agricole (păşune)
Terenuri agricole (păşune)
Terenuri agricole (păşune)

Caracterizarea generală a ariei protejate:
- Aspecte geologice / geomorfologice: Rezervaţia este situată în zona
colinară, cu văi largi pe dealul Şopot. Fauna fosiliferă este cantonată în
depozite de vârstă Tortonian, acesta a evoluat sub influenţa domeniului
Panonic, funcţionând ca o depresiune. Tortonianul acoperă fundamentul
cristalin, fiind un depozit psamito-peltic, la care se adaugă tufuri şi tufite. În
timpul Tortonianului au existat perioade continental-lacustre, când s-au
format depozite de apă dulce reprezentate prin argile cu intercalaţiuni de
cărbune. Sarmaţianul este alcătuit din nisipuri, prundişuri şi argile cu
intercalaţiuni de cărbune. Pliocenul are o alcătuire predominantă din
pietrişuri, nisipuri, gresii, argile şi marne.
- Aspecte pedologice: Solurile preponderente ce s-au format şi evoluat în
această zonă sunt: brune luvice, brune eumezobazice, regosoluri,
erodisoluri. Cu un pH acid – moderat acid, cu volum edafic diferenţiat de la
profund la slab profund.
- Vegetaţia: Vegetația arbustiferă este reprezentată de speciile: porumbar,
păducel, măceş, mur, alun etc. Vegetaţia ierboasă este prezentă prin
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speciile: pir, golomăţ, firuţa, păiuş, obsiga, bărboasa, trifoi, coada
şoricelului, frag etc.
- Fauna: În această zonă s-a determinat o serie de specii fosile constituite
din grupele: Antozoare, viermii, Briozoare, Brahiopode, Austrocode,
Otolite etc. Fauna fosilă este bine conservată. Speciile de fosile prezente
în acest loc fosilifer sunt: Cangeria ungula caprae, Congeria triangularis,
Congeria rhomboidea, Budmania etc.
- Specii protejate: Specii fosilifere: Cangeria ungula caprae, Congeria
triangularis, Congeria rhomboidea, Budmania
Activități și surse de impact cu potențial negativ asupra ariei naturale
protejate: În formularul standard sunt precizate următoarele aspecte:
- Activităţi care se desfăşoară în perimetrul ariei protejate: pășunat, cu
caracter periodic;
- Activităţi care se desfăşoară în afara perimetrului ariei protejate şi care
exercită un impact negativ asupra acesteia: pășunat, cu caracter
accidental.
Noul PUG al comunei Ezeriș nu va afecta în vreun fel aria protejată
deoarece nu se propun noi perimetre de intravilan în perimetrul sau în
vecinătatea acesteia.
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3.1.12.3. Locul fosilifer Soceni18
(Cod_National_ANP: 2.301, Cod NSPIRE_ANP RONPA0318)

Fig. 16 - Locul fosilifer Soceni. Perimetrele Politoane și Turislav
Locul fosilifer Soceni, în suprafață totală de 2,94 ha, se compune din două
perimetre denumite Politoane (1,173 ha) și Turislav (1,767 ha). este o
rezervație naturală din categoria IV IUCN, de tip „paleontologică”, declarată
în baza Decretului nr. 499/1992 și a HCJ Caraș-Severin nr 8/1994, fiind
recunoscută prin Legea nr. 5/2000.
Delimitare descriptivă:
Cele două perimetre ale locului fosilifer sunt situate în apropierea satului
Soceni în raza a două albii de cursuri de apă necodificate (Valea Politoane
şi Valea Turislavului)). Perimetrul Politoane este situat în partea de sudest, iar perimetrul Turislav în nor-estul satului Soceni.
- Aspecte geologice / geomorfologice și valori protejate: protejează
elemente geologice (argile, marne, nisipuri argiloase micafere, calcare
fosilifere), morfologice (zonă colinară cu văi puţin adânci) şi fosile (bogate

18

http://www.mmediu.ro/articol/date-gis/434
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cuiburi fosilifere, cu peste 2500 specii de gasteropode, lamelibranhiate,
alge, foraminifere, briozoare, viermi, moluşte, rămăşiţe ale faunei
sarmaţiene şi pliocene); Dintre speciile regăsite se amintesc:
Dasycladaceae, Calliostoma soceni, Pseudamnicola sarmatica,
Theodoraxus politus, Theodoxus carasiensis, Hydrobia frauenfeldi,
Littorina politioanei, Socenia carasiensis, Pirenella picta, Cerithium
rubiginosum rubiginosum, Melanopsis impressa, Melanopsis sturi,
Ervilia podolica, Congeria soceni, Congeria moesia, Cardium ghergutai,
Cardium politioanei, Rrrreplidacna soceni, Cerithium pictum, Cerithium
hodosoplica - tum, Cerithium rubiginosum, Congeria ungula caprae,
Congeria triangularis, Congeria rhomboidea, Budmania.
Activități și surse de impact cu potențial negativ asupra ariei naturale
protejate: solul rezervaţiei este afectat prin suprapăşunat.
Noul PUG al comunei Ezeriș nu va afecta în vreun fel aria protejată
deoarece nu se propun noi perimetre de intravilan în perimetrul sau în
vecinătatea acesteia.
3.1.13 Transport
Circulaţia rutieră
Depresiunea Ezerişului a fost mereu un nod de intersectare a rutelor de
circulaţie între Câmpia de Vest, Culoarul Timiş-Cerna, cu zona muntoasă a
Dognecei şi a Semenicului.
În prezent relaţiile Municipiului Reşiţa spre alte centre urbane, cum sunt
Caransebe, Lugoj, Bocşa-Timişoara, trec pe raza comunei Ezeriș:
- DN 58 Reşiţa-Caransebeş
- DN 57A Reşiţa-Lugoj-Buziaş-Timişoara
- DJ 583 Soceni-Bocşa Montană-Timişoara
- DC 89 Soceni-Tîrnova
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Toate drumurile care străbat teritoriul comunei, naţionale, judeţeanul şi
drumul comunal, sunt modernizate.
În raza localităţii Soceni, DN 58 prezintă o declivitate accentuată (pantă
10%) şi o intersecţie cu vizibilitate redusă între DN 58 şi DN 58A. Nu s-a
propus până in prezent un traseu ocolitor al satului, deşi există o rută
exterioară Soceniului, pe un drum de exploatare agricolă. În Ezeriş, traseul
DN 58A, prezintă o altă intersecţie cu vizibilitate redusă, în unghi de 900. În
paralel cu DN58, de la Soceni, spre Caransebeş, s-a realizat o bretea
secundară, ce preia traficul agricol local, drum asfaltat până la Mânăstirea
de pe teritoriul Comunei Brebu.
Străzile satelor sunt asfaltate în totalitate. Podurile sunt modernizate şi au
gabaritul asigurat pentru trafic rutier şi pietonal.
Reţeaua stradală a satului Soceni prezintă aspectul unui plan prestabilit, cu
4 străzi paralele în lunca pârâului Tău, întretăiate de străzi perpendiculare
cu ieşire spre terenurile agricole. Excepţie face doar DN 58, cu traseu
dictat de pante pe ambele direcții de intrare-ieșire din satul Soceni.
Reţeaua stradală a satului Ezeriş a pornit de la o tramă liniară în lunca
pârâului Tău, cu ramificaţii ulterioare, fie cu tramă rectangulară spre
Soceni, fie liniară, pe malul opus al pârâului Tău.
Circulaţia feroviară
Pe teritoriul comunei trece o linie ferată electrificată, simplă, ce face
legătura dintre Reşiţa şi Caransebeş. Comuna este deservită de o haltă, în
apropiere de satul Ezeriş.
La intersecţia dintre calea ferată şi DN 58A există o trecere denivelată –
carosabilul subtraversând calea ferată. Înălţimea de trecere limitează
gabaritul autovehiculelor la 3,40 m, aspect ce cauzează o utilizare
restrictivă a căii rutiere, sau chiar blocaje în trafic. Cota de adâncire a
drumului național pentru asigurarea unui gabarit util pentru transportul
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greu impune o coborâre sub cota pârâului Tău şi a pânzei freatice. Din
acest motiv se impun lucrări de modernizare fie prin asigurarea unei cuve
adâncite şi etanșe pentru carosabil, fie înălțarea podului feroviar.
3.2 Evoluția probabilă a mediului în cazul neimplementării PUG
(Varianta V0)
Analiza stării mediului în condițiile neimplementării planului reprezintă o
cerință a Directivei SEA (Directiva 2001/42/EC a Parlamentului European
și a Consiliului din 27 Iunie 2001 asupra evaluării efectelor unor planuri și
programe asupra mediului) art. 5 și anexa I-b, transpusă prin HG nr. 1076/
2004, art.15.
Scopul acestei analize este de a evalua modul în care P.U.G. Comuna
Ezeriș răspunde nevoilor și cerințelor stării mediului din teritoriul analizat și
a tendințelor sale de evoluție.
Analiza Alternativei 0 (aceea de neimplementare a planului) s-a realizat pe
baza gradului actual de cunoaștere și a metodelor de evaluare existente cu
privire la starea mediului și tendințele evoluției sale. Analiza este
structurată pe aspectele de mediu relevante pe baza cărora s-a realizat
caracterizarea stării mediului.
Evaluarea stării viitoare a mediului și în mod particular a Alternativei 0 este
dificil de realizat în condițiile în care datele necesare nu sunt disponibile și
a existenței a numeroase lipsuri și incertitudini în privința caracterizării
actuale a stării mediului.
Scenariul de realizare al Alternativei „0” presupune posibilitatea
neimplementării P.U.G. Comuna Ezeriș. Cu privire la aceasta situație
ipotetică se pot face următoarele precizări:
- Planul Urbanistic General are caracter de reglementare specifică și
asigură corelarea dezvoltării urbanistice complexe cu prevederile Planului
de Amenajare al Teritoriului Județean Caraș-Severin. Lipsa lui, respectiv
neimplementarea prevederilor sale nu scutește autoritățile responsabile de
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aplicarea prevederilor legislative sau conformarea cu normele și bunele
practici de protecție a mediului;
- Planul va asigura un cadru unitar privind posibilitățile de dezvoltare în
context local și regional, urmărind asigurarea dezvoltării durabile pe termen
mediu a zonei (10 ani).
Reglementările configurativ-spațiale privind dezvoltarea în teritoriu sunt
corelate cu aspecte economice și sociale, precum și cu aspecte ce vizează
protecția mediului.
Lipsa acestui document ar putea avea ca efect: cheltuirea ineficientă a
fondurilor prin suprapunerea unor cheltuieli ca urmare a necorelării unor
decizii luate de diferite instituții la nivel local; direcții antagonice de acțiune
datorită lipsei unei viziuni unitare.
- Lipsa/neimplementarea P.U.G. poate duce la pierderea unor oportunități
importante de cuprindere a aspectelor de mediu în politica urbanistică
locală, ceea ce ar putea conduce la nerealizarea unor măsuri necesare
scopului creșterii calității vieții locuitorilor comunei.
- Neelaborarea și nepromovarea P.U.G. Comuna Ezeriș ar împiedica
crearea cadrul adecvat de dezbatere și consultare publică asupra opțiunilor
privind dezvoltarea zonei, aspect care ar crea deservicii majore intereselor
populației comunei.
Concret, în Varianta V0 nu se intervine, în sensul de „reglementare
urbanistică” asupra nici unei localități a comunei. Nu se propun dezvoltări
de baze agricole, sau dezvoltarea rețelei de gaz metan. Populația rămâne
stabilă, dar cu indice de natalitate negativ, urmând să descrească
constant. Fondul de locuit se degradează, bugetul comunei se diminuează
şi nu se mai fac investiții. Fondul funciar nu se mai lucrează, sau este
achiziționat de firme străine, astfel încât fie se extinde fondul forestier
peste izlaz, fie venitul şi sursa de hrană a locuitorilor scade, iar activitățile
comunei rămân constante, predominant în domeniul agricol. Nu se acordă
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şi nu se aplică la programe de dezvoltare rurală, şi toată comuna rămâne
in stand by, până la o nouă ordine politică, socială, economică.
Acesta se dovedește un scenariu pesimist, fără opțiuni reale, în condițiile
în care, în prezent, în țara noastră există oportunități de obținere de
finanțări pe programe de dezvoltare, care pot crea o dinamică pozitivă a
populației, atât din punct de vedere demografic, cât și economic și social
(profesional și cultural).
În concluzie, prin neimplementarea Planului de Urbanism General propus
efectele asupra comunității umane și asupra mediului înconjurător ar fi
preponderent negative. Alternativa zero „0” nu poate fi considerată o
alternativă realistă datorită faptului că actualizarea P.U.G, pe lângă faptul
că este o cerință legală, ea este cerută în egală măsură de evoluția
nevoilor societății pe care Planul Urbanistic General existent nu le poate
satisface.
4. CARACTERISTICILE DE MEDIU ALE ZONEI POSIBIL A FI
AFECTATE SEMNIFICATIV19
Avand în vedere suprafata amplasamentelor pe care se va interveni pentru
realizarea obiectivelor prevăzute în P.U.G. se apreciaza că impactul
asupra mediului rezultat în urma implementării proiectelor de dezvoltare se
va resimti numai local la nivelul suprafeței amplasamentului si in imediata
vecinatate a acestuia.
În Comuna Ezeriș mediul inconjurător nu este afectat de fenomene de
poluare sau degradări care să conducă la modificări esențiale ale calității
componentelor unor factori de mediu. Se pot constata, totusi, unele situații
și aspecte negative, generate de activități umane, care pot afecta local
aerul, apele si solurile. Astfel, modul de gestionare a gunoiului de la
animale, folosirea fertilizanților în agricultură fără îndrumarea și controlul
specialiștilor, utilizarea necorespunzatoare a infrastructurii rutiere, pot
afecta calitatea factorilor de mediu apa si sol, prin scurgeri neorganizate si
infiltratii de ape meteorice impurificate în apele de suprafață si subterane
cu substante chimice si bacteriologice.

19

Caracteristicile actuale ale factorilor de mediu din zona PUG Ezeriș sunt prezentate la capitolul 3 din
prezentul Raport de Mediu
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În cazul lucrărilor de constructii ce se vor efectua în cadrul proiectelor de
dezvoltare impactul asupra mediului va fi direct, local si în imediata
vecinătate a amplasamentului și va fi cauzat de organizări de santier,
excavări de material si lucrări de executie, deșeuri specifice generate,
amplasarea de noi clădiri în raport cu cele existente etc.
Din analiza făcută în teren s-a constat că starea factorilor de mediu din
zona analizată poate fi influentată de:
- folosirea îngrăsămintelor chimice si a pesticidelor, fără îndrumarea si
controlul specialistilor;
- lipsa perdelelor de protectie, a plantatiilor de aliniament de-a lungul căilor
de comunicatie (cu trafic intens (DN, DJ, DC);
- lipsa delimitării zonelor de protectie sanitară;
- degradarea unor terenuri datorită eroziunii, excesului de umiditate etc.
În cazul exploatării deficitare a rețelelor de canalizare pentru apele uzate
menajere și meteorice, a depozitărilor necontrolate de deșeuri menajere și
din alte categorii si a gunoiului de grajd, folosirii fertilizantilor în agricultură,
determină, prin spălări, infiltrarea apelor meteorice, impurificarea apelor de
suprafată si mai ales a apelor subterane datorită substantelor chimice si
bacteriologice peste limite admise.
4.1. Apa
4.1.1. Gospodărirea apelor
Situația propusă: Pentru asigurarea scurgerii corespuzătoare a apei prin
albia pârului Tău și a unor văi laterale se impune în continuare realizarea
unor lucrări de recalibrare a albiilor și consolidări de maluri, în special în
zona satului Ezeriș. Totodată, va continua întreținerea și exploatarea
corespunzătoare, de către ANIF Caraș-Severin, a sistemului DES și CES
Tău-Ezeriș.
Pentru asigurarea zonelor de protectie a cursurilor de apă de suprafață se
vor respecta prevederile Legii nr. 122/2020 pentru modificarea și
completarea Legii apelor nr. 107/1996, care prevede următoarele:
Art. 27. (1) Orice activitate pe luciul de apă, în albii minore, arii protejate ori în zone
de protecție, inclusiv navigația, plutăritul, flotajul, exploatarea agregatelor
minerale sau recoltarea stufului, precum și exploatarea fondului piscicol și
pescuitul sportiv se vor realiza astfel încât să nu producă efecte negative
asupra apei, malurilor și albiilor cursurilor de apă, malurilor și cuvetelor
lacurilor, monumentelor naturii, zonelor protejate, construcțiilor, lucrărilor
sau instalațiilor existente în albii și să influențeze cât mai puțin folosirea
apelor de către alți utilizatori.
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(2) În vederea protecției și conservării stării apelor, pe sectoarele de
cursuri de apă care nu sunt afectate de activități umane se interzic
realizarea de lucrări și activități care pot afecta starea ecologică a apelor,
cu excepția obiectivelor declarate de interes național și a celor care
vizează siguranța și securitatea națională, potrivit prevederilor legale în
vigoare, precum și realizarea lucrărilor de întreținere și reparații la
obiectivele/construcțiile existente."
a) Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă
Lățimea cursului de apă (m)
Lățimea zonei de protecție (m)

10-50

51-500

peste 500

15

30

50

d) Lățimea zonei de protecție de-alungul digurilor
Înălțimea medie a digului (m)

0,5-2,5

2,6 - 5

peste 5

Lățimea zonei de protecție (m)
- spre cursul de apă

5

10

15

- spre interiorul incintei

3

4

4

4.1.2. Alimentarea cu apă
Situația propusă: Cele două localități ale comunei Ezeriș sunt alimentate
fiecare în sistem centralizat propriu, la capacitatea maximă necesară, nefiind
propuse extinderi structurale de capacitate. Pentru perioada următoare se
prevede întreținerea și exploatarea corespunzătoare a sistemelor/uvrajelor
realizate, astfel încât să se realizeze parametrii tehnico-sanitari proiectați.
O atenție deosebită necesită asigurarea zonelor de protecție sanitară care
au fost instituite prin studiul hidrogeologic pentru dimensionarea zonei de
protecție sanitară și delimitarea perimetrului de protecție hidrogeologică în
conformitate cu H.G. nr. 930/2005 și a Ordinului MMP nr. 1278/20.04.2011.
Se va avea, de asemenea, în vedere ca racordarea noilor consumatori care
vor apărea să respecte cerințele normative în vigoare.
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4.1.3. Rețeaua de canalizare
Situația propusă: Cele două localități ale comunei Ezeriș sunt deservite
fiecare în sistem centralizat propriu de canalizare, la capacitatea maximă
necesară, nefiind propuse extinderi structurale de capacitate. Sistemele de
canalizare dispun de stații de epurare modulare mecano-biologice, capabile
să realizeze treapta terțiară de reducere a poluanților organici.
Pentru perioada următoare se va avea în vedere ca racordarea noilor
consumatori care vor apărea să respecte cerințele normative în vigoare.
4.2. Solul
4.2.1. Aprecierea poluării solului
Poluarea solului în zonă este determinată de activitătile agricole si
zootehnice, ca urmare a utilizării unor tehnologii de fertilizare inadecvate
tipului de sol din zonă, fără să fie realizate studii pedologice si agrochimice,
depozitarea gunoiului de grajd pe platforme neamenajate (platforme
neimpermeabilizate fără sistem de colectare a levigatului).
O altă cauză a poluării solului poate fi abandonarea deșeurilor, cu
încălcarea legislatiei de mediu, care se produce în unele zone mai puțin
accesibile, din afara localităților și la liziera pădurilor. Persoanele
predispuse la astfel de practici pot fi atât dintre localnici, cât și de unii
dintre cei aflați în tranzit prin localitate sau se află temporar la „relaxare în
natură”.
Conform prevederilor Ordinului comun nr. 1552/743 din 2008 emis de
MMDD si MADR pentru aprobarea listei localitătilor pe judete unde există
surse de nitrati din activităti agricole, Comuna Ezeriș nu este nominalizată
în lista zonelor vulnerabile la poluarea cu nitrati.
Se estimează că prin implementarea PUG, respectiv realizarea măsurilor
prevăzute, calitatea solului se va îmbunătăți prin amenajarea de spatii
verzi, plantarea de arbori, arbusti, buna întreținere și exploatare a
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instalatiilor de canalizare, a statiilor de epurare ape uzate, colectarea si
depozitarea corespunzatoare a deseurilor etc.
O acțiune necesară pentru ca măsurile cu relevanță pentru sol, prevăzute
în PUG, să aibă eficiență mai bună este cea a combaterii practicilor (care
se mai înregistrează) de abandonare a deșeurilor din gospodării pe
terenuri ale domeniului public agricol (pășuni), liziera pădurilor, drumuri,
maluri de cursuri de apă.
4.3. Aerul
Situația propusă: Față de situația actuală se vor putea înregistra
îmbunătățiri ale calității aerului din zonele locuite ale comunei, dacă vor fi
implementate o serie de proiecte prevăzute ca soluții în PUG. Prin măsurile
propuse se vor reduce emisiile din gazele de ardere din surse fixe și
mobile, emisiile de praf și nivelul de zgomot. Printre aceste măsuri se
enumeră următoarele:
- realizarea rețelei de distribuție a gazului metan în comună și înlocuirea
combustibilului solid, utilizat în prezent pentru încălzirea locuințelor;
- realizarea variantei cu drum de ocolire a satului Soceni pe DN58 și
traversare nouă a pr. Tău, aval de podul actual;
- intensificarea controlului și a măsurilor de combatere a practicilor, destul
de frecvente, de igienizare a terenurilor agricole prin incendierea vegetației
uscate (miriști, deșeuri vegetale, gunoaie).
4.4. Biodiveritatea
Amplasamentul PUG - ului, în conformitate cu coordonatele în sistem de
proiectie STEREO 1970, prezentate în documentația de urbanism și în
prezentul Raport, nu este situat în interiorul ariilor naturale protejate si nu
prezintă caracteristici pentru care ar putea afecta ariile naturale protejate
din vecinatate. De asemenea, măsurile de raionare urbanistică și tipurile
de activități prognozate în teritoriul acoperit de PUG nu determină
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fragmentări de habitate importante pentru vegetația naturală și speciile de
faună din zonă.
4.5. Mediul social si economic
Situarea comunei în raza de influență a municipiului Reșița și la o distanță
rezonabilă de alte 2 municipii dezvoltate, Caransebeș și Lugoj, conferă
populației comunei Ezeriș avantajul de a găsi locuri de muncă și în aceste
municipii. De asemenea legătura rutieră bună oferă posbilitatea unei
deplasări facile între comună și municipiile învecinate.
Alte aspecte de bază pentru atractivitatea comunei sunt rețelele de
alimentare cu apă și de canalizare menajeră, în sistem centralizat pe întreg
teritoriul locuit al comunei, precum și asfaltarea în totalitate a străzilor
interioare, care sunt însoțite de rigole de colectare a apelor meteorice.
Lotizările puse la dispoziție de Primărie în ambele localități, crearea unei
bune baze tehnico-edilitare și realizarea / modernizarea dotărilor socialculturale sunt premizele unei evoluții posibile sub aspectul numeric al
comunei, al interesului cetățenilor de a-și creea un destin personal în
comună.
Totusi, fără o dezvoltare economică stabilă a comunei, cu toată
deschiderea administrației locale pentru creșterea gradului de confort și de
satisfacție al populației, numărul de locuitori nu va putea crește și nu va
avea una din motivațiile importante de a ramâne în comună.
Realizarea rețelei de gaz în comună va spori atât interesul gospodăriilor
cât și al dezvoltării unor activități economice, ceea ce va conduce la
apariția de noi locuri de muncă în plan local.
4.6. Patrimoniul cultural, arheologic şi arhitectonic
În ambele sate ale comunei mai există locuințe tradiționale, după model
cunoscut „cu sub-poartă”, încă din perioada sistematizării timpurii a acestor
localități, alias „tragerea la linie”. Unele case, respectiv gospodării, au fost
modernizate, altele au rămas în ruină nefiind locuite, iar pe zone libere sPag. 110 din 170
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au construit case noi. Este de dorit ca stilul local de construcție a caselor și
gospodăriilor să fie promovat în continuare, pentru a păstra identitatea
„bănățeană„ a imaginii localităților, beneficiind totodată de materialele și
soluțiile moderne de construire.
Conservarea tradițiilor şi a activităților tradiționale, înseamnă pentru
comună și formarea de manufacturi în cadrul gospodăriilor rurale, pentru
cojocărit, țesut covoare, producerea de gemuri, compot, zacuscă, sau
alcool („răchie”) din fructe, cu materia primă furnizată de zonă.
Se așteaptă, de asemenea, completarea listei de obiective de patrimoniu
existente pe teritoriul comunei Ezeriș în raport cu cele care sunt cuprinse
în prezent pe Serverul Cartografic pentru Patrimoniul Cultural Național20.
4.7. Zgomot și vibrații
Principala sursă de zgomot si de vibratii din zonă este reprezentată de
traficul rutier care se înregistrează pe drumurile naționale DN58 și DN58A,
pe drumurile comunale și județene. Nivelurile de zgomot pe DN sunt
ridicate în perioadele de vârf de trafic și se înregistrează în apropierea căii
de rulare, fără a semnala depășirea limitelor maxim-admise în interiorul
locuințelor. Nivelurile de zgomot pe drumurile comunale și judetene
generate de traficul rutier, indică valori care se încadrează în valorile limită
pentru protectia populatiei.
Nivelul de zgomot produs de traficul feroviar, pe calea ferată electrificată
Reșița-Caransebeș este nesemnificativ pentru teritoriul comunei Ezeriș.
Vibratiile induse de trafic sunt nesemnificative.
4.8. Peisajul și spațiile verzi
Situaţia spaţiilor verzi este reglementatã de Legea nr. 24/ 2007 privind
reglementarea si administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane, cu
modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 313/2009, Legea nr. 47/
2012, Legea nr. 88/2014, Legea nr. 135/2014).
20

https://map.cimec.ro/Mapserver/
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Conform Legii nr. 313/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele
urbane, spaţiile verzi se definesc dupã cum urmeazã:
“Art.3 Spaţiile verzi se compun din urmãtoarele tipuri de terenuri din
intravilanul localitãţilor:
g) spaţii verzi publice cu acces nelimintat: parcuri, grãdini, scuaruri, fâşii
plantate;
h) spaţii verzi publice de folosinţã specializatã: 4. grãdini botanice si
zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de
agrement pentru animalele dresate in spectacole de circ; 5. cele aferente
dotãrilor publice: creşe, grãdinite, şcoli, unitãţi sanitare sau de protecţie
socialã, insistuţii, edificii de cult, cimitire; 6. baze sau parcuri sportive
pentru practicarea sportului de performanţã;
i) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement,
complexuri si baze sportive;
j) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apã;
k) culoare de protecţie faţã de infrastructura tehnicã;
l) păduri de agrement;
g) pepiniere și sere.”
În prezent pe teritoriul comunei Ezeriş nu există zone verzi amenajate
(parcuri), iar terenul de sport din satul Ezeriș este amenajat sumar. Spaţii
verzi există în jurul bisericilor, ca aliniamente pe străzile principale şi lunca
Pârâului Tău.
Se constată că Indicele de zonă verde amenajată, la nivelul comunei este
de doar: 16,37 mp/locuitor, ceea ce reprezintă semnificativ mai puțin decât
2621 mp/loc., fiind un indice necorespunzător. Pentru realizarea acestui
obiectiv în documentația noului PUG se prevăd două măsuri:
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OUG nr. 195 din 22.12.2005/OUG nr.114 din 17.10.2007 privind protecţia mediului, Art. II, al (1).
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- zone de agrement şi amenajări de parcuri în lunca pârâului Tău, în satul
Ezeriş.
- extinderea suprafețelor de spații verzi, sport şi agrement în localitate,
pentru atingerea a 26 mp spațiu verde/locuitor, atât la Ezeriş, cât şi la
Soceni.
5. PROBLEME DE MEDIU EXISTENTE, RELEVANTE PENTRU PUG,
INCLUSIV ÎN PARTICULAR, CELE LEGATE DE ORICE ZONĂ CARE
PREZINTĂ O IMPORTANŢĂ SPECIALĂ PENTRU MEDIU CUM AR FI:
ARIILE DE PROTECŢIE SPECIAL AVIFAUNISTICĂ ŞI ARIILE SPECIALE
DE CONSERVARE
Pe teritoriul Comunei Ezeriș nu există arii naturale protejate de interes
comunitar (arii de protecţie specială avifaunistică sau arii speciale de
conservare), cuprinse în rețeaua ecologică europeană Natura 2000.
În Anexa 1 a Ordinului MMGA nr. 35 din 12/03/2007: pentru aprobarea
încadrării localităţilor din cadrul Regiunii 5 în liste, potrivit prevederilor
Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind
stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor pentru
evaluarea calităţii aerului în România – Comuna Ezeriș este menţionată la
următoarele capitole:
LISTA 2. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor
poluanţi sunt între valoarea limită şi valoarea limită plus marja de toleranţă:
SUBLISTA 2.3. – pentru pulberi în suspensie (PM10);
LISTA 3 - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile
concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea
limită:
SUBLISTA 3.2.1. – pentru dioxid de sulf (SO2);
SUBLISTA 3.3.2. – pentru dioxid de azot (NO2) și oxizi de azot (NOX)
SUBLISTA 3.3.3. – pentru plumb (Pb)
SUBLISTA 3.3.4. – pentru monoxid de carbon (CO)
SUBLISTA 3.3.5. – pentru benzen (C6H6).
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Problemele de mediu actuale relevante pentru actualizarea PUG-ului
analizat au fost identificate pe factori/aspecte de mediu si prezentate în
capitolul 3. al prezentului Raport de mediu, în vederea tratării unitare a
tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu.
Față de starea actuală a mediului, prezentată în Capitolul 3, în continuare
sunt prezentate principalele aspecte de mediu cu relevanță directă pentru
PUG Comuna Ezeriș.
Tabel nr. 18 - Probleme relevante pentru PUG
Nr. crt.

Aspecte de mediu

1

Apa

2

Aer

3

Sol și utilizarea
terenului

4

Schimbări climatice

5

Biodiversitate

Probleme de mediu relevante pentru PUG
- Pe teritoriul comunei nu există probleme relevante legate de
rețelele de alimentare cu apă și canalizare, acestea fiind realizate
la nivelul necesarului
- Probleme referitoare la acest aspect sunt legate de asigurarea
zonelor de protecție sanitară a surselor de alimentare cu apă și
de realizare a parametrilor de exploatare ai instalațiilor de
alimentare cu apă și canalizare
- Pe teritoriul comunei nu există surse industriale de
poluare a atmosferei. Sursele existente sunt reprezentate de
mijloacele de transport, utilajele de construcții, încălzirea
individuală a locuințelor (pe bază de combustibil solid și deșeuri
agricole) și agricultura.
- O sursă suplimentară de poluare a aerului o reprezintă
eliminarea necontrolată a deșeurilor produse pe raza
comunei (arderea miriștilor)
- există riscul de poluare cu pulberi în suspensie (PM10) din
cauza regimului de trafic și a emisiilor de gaze de ardere
- Poluarea solului ca urmare a depozitării necontrolate a
deşeurilor
- Alunecări primare de teren şi zone supuse riscului de inundaţii
- Eroziunea în suprafaţă cauzată de dispariţia vegetaţiei
originale
- Suprafeţe de terenuri afectate de exces de umiditate
- Teritoriul analizat are contribuții nesemnificative la
inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră având
totuși un potențial ridicat pentru sechestrarea
carbonului, ca urmare a suprafeței mari acoperite cu
păduri. Pe termen mediu (10 ani), este necesară
realizarea unei evaluări privind cele mai bune opțiuni de
intervenție pentru limitarea efectelor asociate
modificărilor climatice (în principal creșterea riscurilor la
inundații și aridizarea).
- Ca urmare a reducerii activităților agricole de pășunat
și de cosire a fânețelor se înregistrează o tendință de invadare a
acestor spații de către specii improprii de arbuști, în dauna
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6

Managementul
riscurilor de mediu

7

Conservarea/
utilizarea eficientă a
resurselor naturale

8

Populația și
Sănătatea umană

9

Managemental
deșeurilor

10

Peisajul natural și
antropizat

11

Moștenirea culturală
și patrimoniul
istoric

12

Transportul

13

Turism

speciilor erbacee care reprezintă indicatorii principali ai florei
carateristice acestor tipuri de zone;
- Lucrările de curățire și întreținere a pajiștilor realizate prin
incendiere sau fără a avea la bază studii de evaluare din punct
de vedere al biodiversității pot conduce la afectarea speciilor
de floră și chiar de faună, dacă pot fi afectate habitatele
acestora;
- Utilizarea subtanțelor pentru combaterea dăunătorilor
din agricultură și silvicultură poate conduce la afectarea
negativă a mai multor specii prezente în zonă.
- Existența unor zone cu riscuri naturale – alunecări de
teren, inundații, care pot afecta bunuri materiale și zone de locuit
- Potențialul solului este utilizat pentru agricultura de
subzistență sub capacitatea sa de utilizare, dar fără a
produce poluarea semnificativă a acestuia.
- Resursele locale de biomasă sunt foarte puțin
utilizate, doar sub formă de lemn de foc pentru
încălzirea locuințelor.
- Nu se realizează valorificarea deșeurile vegetale agricole sau
din gospodării sau a altor deșeuri biodegradabile (gunoiul de
grajd) prin compostare sau alte forme de valorificare ecologică.
- Pe teritoriul comunei nu se utilizează potențialul energetic al
unor surse regenerabile de energie (eolian, solar, hidraulic,
biomasă)
- Nivelul de zgomot ridicat datorat traficului în anumite zone de
locuit ale comunei.
- Lipsa informaţiilor legate de evaluarea stării de sănătate a
populaţiei în raport cu calitatea mediului la nivelul comunei
- Dificultatea de implementare a managementului integrat al
deşeurilor generate pe teritoriul comunei, inclusiv al deşeurilor
animaliere (şi pentru cazul de epizootii)
- Principalele componente ale peisajului pe teritoriul
comunei Ezeriș sunt reprezentate de relieful natural, cursurile de
apă, dar și prezența elementelor construite, de natură civilă,
agricolă și ale infrastructurii de transport;
- Se constată lipsa unor măsuri pentru conservarea și
valorificarea potențialului oferit de cadrul natural și a
celui construit.
La nivelul comunei au fost identificate monumente istorice
conform Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor și publicat în
Monitorul Oficial al României nr. 670/2010.
Peisajul cultural existent reprezentat în principal prin
obiectivele culturale necesită măsuri și eforturi pentru
conservare.
- Traficul intens pe DN58 și DN58A pe tronsoanele aferente
comunei
- Secțiunea sub dimensiuni de gabarit eficient de la
subtraversarea DN58A a căii ferate în zona Ezeriș
- Capacități de cazare și alimentație publică insuficiente pentru
susținerea dezvoltării activităților de turism;
- Practicarea turismului neorganizat şi neecologic – acces
neorganizat pe pajiști și în apropierea cursurilor de apă, folosirea
Pag. 115 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

focului, prepararea hranei, resturi menajere în multe cazuri duce
la poluarea mediului, degradarea peisajului şi distrugerea
valorilor naturale.
14

Creșterea gradului
de conștientizare
asupra problemelor
de mediu

- Lipsa unor mijloace de informare a cetățenilor privind calitatea
mediului și a monitorizării inițiativelor în acest domeniu;.

6. EVALUAREA EFECTELOR POTENȚIAL SEMNIFICATIVE ASUPRA
MEDIULUI. FORME DE IMPACT
Conform HG 1076/2004, în analiza unui plan sau program este necesară
evidențierea efectelor semnificative asupra mediului potențial să apară la
implementarea acestuia. Scopul consta în identificarea, predicția și
evaluarea efectelor potențial generate.
Planul Urbanistic General stabilește direcțiile de dezvoltare a comunei in
corelare cu prevederile Planurilor de Amenajare a Teritoriului la nivel
național si județean, precum si a obiectivelor de protecție a mediului
(prezentate la subcapitolul 2.7. din acest Raport).
Pentru conturarea cadrului evaluării efectelor asupra mediului generate de
implementarea Planului Urbanistic General al comunei Ezeriș au fost
selectate și analizate mai multe obiective relevante, legate în mod direct
de:
- obiectivelor de mediu cuprinse în actele normative şi de politică de la
nivel comunitar, național, regional , local;
- aspectelor de mediu relevante pentru PUG, rezultate în urma analizării
stării actuale a mediului;
- obiectivele și măsurile propuse prin PUG.
6.1. Obiectivele, țintele și indicatorii de protecție a mediului
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Tabel nr. 19. Obiective, ținte și indicatorii, pentru factorii/aspectele de mediu relevanți în evaluarea de mediu.
Nr
crt

1

2

Factor/
aspect de mediu

Aer

Apa

Obiective strategice de
mediu

Protecția calității aerului
atmosferic

Protecția surselor de
alimentare cu apă;
Limitarea poluării apelor
de suprafață și subterane.

Obiective specifice de mediu

Limitarea emisiilor în atmosferă
pentru a preveni generarea
impactului negativ semnificativ
asupra calității aerului

- Prevenirea deteriorării stării
apelor de suprafață şi subterane;
- Diminuarea poluării apelor de
suprafață;
- Protecția resurselor naturale de
apă;
- Eliminarea poluării surselor de
apă potabilă şi a apelor subterane;
- Diminuarea poluării apelor de
suprafață cu substanțe utilizate în
agricultură;

Ținte
Reducerea emisiilor de poluanți
de la sursele dirijate (de la
încălzirea locuințelor; surse
industriale locale) și de la
mijloacele de transport cu scopul
respectării limitelor legale privind
calitatea aerului pentru populație
și ecosisteme;
Respectarea prevederilor Legii
nr. 104/2011 privind calitatea
aerului înconjurator, modificată si
completată si a STAS 12574/87Aer în zonele protejate
- Delimitarea și asigurarea
zonelor de protecție sanitară a
surselor de alimentare cu apă
potabilă din comună
- Întreținerea și exploatarea
corespunzătoare a stațiilor de
epurare și a rețelei de canalizare
a apelor uzate din comună si
racordarea tuturor gospodăriilor
la aceasta;
- Finalizarea execuției rigolelor
pentru preluarea și dirijarea către

Indicatori

• Numărul de surse și cantitățile de
poluanți emiși stabilite prin
inventarul emisiilor în atmosferă
din surse locale, inclusiv evoluția
în timp.
• Indicatorii fizico-chimici privind
calitatea aerului: emisii/imisii
•

•

•

•

Procentul din populație care
beneficiază de serviciul de
alimentare cu apă și canalizare
în sistem centralizat.
Indicatorii fizico-chimici și
biologici privind calitatea apei din
sistemul de alimentare cu apă a
populației.
Numărul de surse de alimentare
cu apă potabilă pentru care s-au
delimitat zonele de protecție
sanitară din totalul surselor de
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Nr
crt

3

Factor/
aspect de mediu

Sol

Obiective strategice de
mediu

Protecția solului ca
resursă naturală de
interes național, vitală
pentru locuitorii mediului
rural

Obiective specifice de mediu

Ținte

- Reducerea poluării apelor
subterane cu substanțe provenite
din agricultură și din gospodăriile
populației;
- Protecția calității apelor de
suprafață și subterane din punct
de vedere al poluării cu nitrați în
conformitate cu Directiva
91/676/CEE;
- Prevenirea poluării apelor
cauzate de nitrații proveniți din
surse agricole, prevenirea poluării
cu nitrați şi raționalizarea şi
optimizarea utilizării
îngrășămintelor chimice şi
organice;

receptorul natural a apelor
pluviale de pe întreaga rețea de
căi de circulație din comună;
- Indicatorii de calitate apelor
uzate se vor încadra in limitele
impuse de NTPA002/2005
pentru apele descărcate în
canalizarea menajeră și
NTPA001/2005, pentru apele
descărcate în receptorii naturali.

- Reducerea poluării solului cu
substanțe provenite din
agricultură;
- Reducerea degradării solului ca
urmare a activităților asociate
construcțiilor;

Indicatori

•

•

•

alimentare cu apă existente pe
teritoriul comunei.
Indicatorii de calitate ai apelor
uzate evacuate din sistemele de
canalizare în mediul natural în
raport cu prevederile legale.
Volumul de ape uzate epurate
raportat la totalul de ape uzate
produse pe teritoriul comunei.
Evoluția indicatorilor de calitate
ai apelor de suprafață și
subterane din zona de influență
a planului.
Categoriile de deșeuri în
conformitate cu HG 856/2002.
Lungimea perdelelor vegetale de
protecție a cursurilor de apă.
Conținutul de nitrați în sol și în
apele naturale.

- Eliminarea completă a
practicilor de abandonare a
deșeurilor de orice fel pe malurile •
apelor, în cursurile apelor și în
zonele de protecție a surselor de •
apă.
- Realizarea perdelelor vegetale •
de protecție de-a lungul
cursurilor de apă.
- Respectarea Codului Bunelor
• Indicatori specifici privind
Practici Agricole, aprobat prin
calitatea solului.
Ordin comun Nr. 1182 din
• Indicatori specifici privind
22.11.2005; MMGA și Nr. 1270
managementul deşeurilor,
din 30.11.2005 MAPDR.
corelați în cadrul Sistemului
- Respectarea măsurilor privind
integrat de management al
poluarea solului şi subsolului în
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Nr
crt

Factor/
aspect de mediu

Obiective strategice de
mediu

Obiective specifice de mediu
- Diminuarea poluării solului cu
deșeuri de orice fel
- Protecția calității solului agricol
din punct de vedere al poluării cu
nitrați și pesticide în conformitate
cu Directiva 91/676/CEE;
- Prevenirea poluării solului agricol
și a contaminării culturilor vegetale
cu nitrați

4

5

Schimbări
climatice

Biodiversitate

Prevenirea cauzelor de
natură antropică, cu
potențial de încălzire a
atmosferei globale și
combaterea efectelor
schimbărilor climatice

Stoparea pierderii
biodiversității și a
degradării serviciilor

Ținte

Indicatori

conformitate cu Ordinul MAPM
nr. 756/199722, Ordinului comun
MMGA-MAPDR 344/200423 si HG
1403/200724;

gestiunii deșeurilor în județul
Caraș-Severin.
•

- Eliminarea practicilor depozitării
necontrolate a deșeurilor pe
teritoriul comunei

- Îmbunătățirea parametrilor
termici ai spațiilor de locuit prin
anveloparea locuințelor existente
- Reducerea emisiilor specifice în
și aplicarea de soluții
echivalent de CO2 pe cap de
constructive performante din
locuitor;
punct de vedere termic, la
- Limitarea costurilor economice,
construcțiile noi;
de mediu şi sociale pe termen lung
- reținerea prin absorbție a
a efectelor schimbărilor climatice
gazelor cu efect de sera de către
vegetația forestieră de pe
teritoriul comunei
- Protejarea habitatelor naturale și
- Eliminarea practicilor de
a speciilor de floră şi faună
depozitare necontrolată a
sălbatice.

• Nivelul emisiilor de gaze cu efect
de seră
• Cantitatea de emisii gaze cu
efect de seră reținută prin
absorbție de către vegetația
forestieră (fondul forestier) de pe
teritoriul administrativ
•

• Număr de depozite necontrolate
de deșeuri desființate

ORDIN nr. 756 din 3 noiembrie 1997 (actualizat) pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluarii mediului
ORDIN nr. 344/708/2004 pentru aprobarea Normelor tehnice privind protecția mediului și în special a solurilor, când se utilizează namolurile de epurare în
agricultura
24 HG nr. 1.403 din 19 noiembrie 2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate
22
23

Pag. 119 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

Nr
crt

Factor/
aspect de mediu

Obiective strategice de
mediu
ecosistemice și refacerea
acestora

6

Managementul
riscurilor de
mediu

Protecția populației și a
bunurilor sociale,
patrimoniale și economice
împotriva cauzelor/
efectelor care reprezintă
risc pentru siguranța
persoanelor și bunurilor

7

Conservarea /
utilizarea
eficientă a

Protecția durabilă a
potențialului natural al
ecosistemelor

Obiective specifice de mediu
- Protejarea ariilor naturale de
interes comunitar, prin reducerea
poluării apelor și a solului din
surse locale.

Ținte

deșeurilor care afectează
cursurile de apă locale.
- Eliminarea braconajului la
speciile acvatice și terestre de
interes comunitar.
- Respectarea codului de bune
practici agricole pentru
prevenirea daunelor asupra
speciilor naturale.
- Întocmirea planurilor de
management pentru ariile
naturale protejate de interes din
perimetrul comunei și obținerea
avizelor necesare pentru
acestea.
- supravegherea modului în care
- eliminarea cauzelor potențiale de
funcționează amenajarea CES și
degradare a factorilor naturali care
DES de către ANIF Carașpot genera efecte negative grave;
Severin;
- controlul comportării în timp a
- prevenire și măsuri împotriva
amenajărilor și/sau sistemelor
inundațiilor generate de scurgeri
tehnice cu rol de prevenire și/sau
excepționale pe pârâul Tău sau
protecție împotriva legate de riscul
pe văile afluente, dintre care
de mediu
unele au caracter torențial
- Favorizarea exploatării resurselor - promovarea și utilizarea
regenerabile în limita potențialului metodelor ecologice în producția
optim.
agricolă locală

Indicatori
• Număr de acțiuni de combatere a
fenomenului ilegal de braconaj
• Habitate favorabile populațiilor de
chiroptere inventariate
• Numărul de acțiuni fitosanitare
de amploare desfășurate cu
avizul autorităților competente
față de numărul total de acțiuni
Număr de planuri de management
întocmite și avizate de către
autoritățile competente

- Rapoarte de monitorizare și
programe de întreținere și/sau lucrări
specifice de intervenție realizate
- Volumul lucrărilor de întreținere și
dezvoltare a lucrărilor de
regularizare și îndiguire a cursurilor
de apă.
- ponderea exploatațiilor și
produselor agricole certificate
ecologic
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Nr
crt

8

Factor/
aspect de mediu
resurselor
naturale

Populația și
sănătatea
umană, mediul
social și
economic

Obiective strategice de
mediu

- Protejarea sănătății și
bunăstării umane
- Îmbunătățirea condițiilor
de viață ale populației și
creșterea puterii
economice a comunității

Obiective specifice de mediu

Ținte

- Reducerea generării, respectiv
creșterea gradului de colectare și
de valorificare a deșeurilor.

- susținerea investițiilor de
valorificare a energiei
regenerabile (solar, eolian,
biomasă)
- promovarea modelului
economiei circulare în gestiunea
deșeurilor
- asigurarea serviciului de
asistență medicală primară în
cadrul dispensarului existent în
comună
- Respectarea prevederilor
Ordinului Ministerului Sănătății
nr. 119/2014 (actualizat) pentru
aprobarea Normelor de igienă și
sănătate publică privind mediul
de viață al populației.
- Eliminarea practicilor de
depozitare necontrolată a
deșeurilor care afectează zonele
rezidențiale, solul și resursele de
apă locale.
- creșterea nivelului de venituri
ale populației și la bugetul local
al comunei;

- Asigurarea calității factorilor de
mediu importanți pentru sănătatea
populației (calitatea aerului, apei,
solului, zgomotul și vibrațiile,
resursele de apă și hrană, etc.)
- Diminuarea poluării solului şi a
apelor prin reducerea depozitării
necorespunzătoare a deşeurilor și
prin eliminarea deficiențelor la
sistemele de canalizare.
- Îmbunătățirea calității spațiilor
verzi din zonele rezidențiale ale
comunei.
- stimularea economică a zonei;

Indicatori
- numărul de proiecte de nivel local
în domeniul valorificării energiilor
regenerabile
- ponderea cantităților de deșeuri
gestionate conform principiilor
economiei circulare

- procentul din populația locală care
are acces la serviciile medicale
primare;
- Indicatori specifici pentru calitatea
factorilor de mediu (apă, aer,
zgomot, vibrații, sol);
- Indicatori privind starea de
sănătate/morbiditate a populației din
zonă
- nivelul de venituri locale;
- numărul personalului care a
parcurs stagii de calificare
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Nr
crt

Factor/
aspect de mediu

Obiective strategice de
mediu

Obiective specifice de mediu

Ținte

Indicatori

- creșterea nivelului de calificare
profesională a locuitorilor
comunei.

9

10

Peisaj,
patrimoniu
cultural și
arhitectonic

Managementul
deşeurilor

Conservarea și
valorificarea peisajului de
interes local

Protecția resurselor
naturale și a calității
factorilor de mediu printr-o
valorificare mai eficientă a
resurselor și prin
reducerea impactului
negativ al deșeurilor

- Conservarea și protecția
peisajului local
- Organizarea/amenajarea de
spatii verzi calitative din punct de
vedere estetic, funcțional și
ecologic;
- Valorificarea potențialului util din
deșeuri.
- Promovarea informării,
conștientizării şi motivării pentru
toate părțile implicate;
- Minimizarea generării deşeurilor;
- Eliminarea deşeurilor în
conformitate cu cerințele protejării
sănătății populației şi a mediului;
- Reducerea cantității de deșeuri
prin promovarea compostării
individuale şi prin conștientizarea
populației din comună față de
problemele de mediu;
- Reducerea cantității de deșeuri
depozitate;
- Aplicarea unui management
eficient al deşeurilor de către

- Ameliorarea calității peisajului
local
- Reducerea impactului asupra
peisajului;
- Creșterea eficienței de aplicare
a legislației în domeniul
gestionării deşeurilor
- Implementarea prevederilor
Planului de gestionare a
deşeurilor, reducerea/
eliminarea efectelor asupra
mediului în condițiile respectării
legislației în vigoare;
- Conectarea fiecărei gospodării
din zonele rurale şi urbane la
serviciile de salubritate;
- Alinierea comunei la directivele
de depozitare şi la legislația
națională în domeniu, prin
implementarea colectării
selective şi prin racordarea la
stațiilor zonale de sortare şi de

- acțiuni pentru conservarea
peisajului local
•

• Cantități de deșeuri pe tipuri
conform HG nr. 856/2002;
• Gestionarea deşeurilor conform
Legii nr. 211/2011 privind regimul
deşeurilor;
• Conștientizarea cetățenilor în
raport cu beneficiile şi cu
avantajele unei conduite
responsabile faţă de mediu.

Pag. 122 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

Nr
crt

11

12

Factor/
aspect de mediu

Transport

Zgomot și
vibrații

Obiective strategice de
mediu

Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere,
minimizarea impactului
generat de activităților de
transport

Limitarea poluării fonice si
a vibrațiilor in zonele cu
receptori sensibili la
zgomot si vibrații

Obiective specifice de mediu

Ținte

municipalitățile membre în ADI
„Intercom deșeuri Caraș-Severin”;
- Stabilirea sistemului de tarifare
conform principiului „poluatorul
plătește”;

tratare a deşeurilor
biodegradabile;
- Reducerea cantităților de
deșeuri biodegradabile
depozitate;
- Construirea variantei ocolitoare
a satului Soceni pe DN 58;
- Realizarea unui sistem de
transport în comun, regulat în
interiorul localității și de legătură
cu orașul Reșița.
- realizarea de piste pentru
biciclete de-alungul DN 58 și DN
58A;
- Reabilitarea unor poduri peste
pârâul Tău.
- Reabilitarea podețelor și
punților deteriorate de inundații.;
- Utilizarea de vehicule și utilaje
corespunzătoare tehnic în scopul
reducerii emisiilor de poluanți;

- Asigurarea desfășurării traficului
în condiții de siguranță;
- Reducerea emisiilor de poluanți
generate de traficul rutier;

-Respectarea valorilor limită legale
pentru protejarea receptorilor
sensibili la poluarea fonica si a
vibrațiilor.
-Protejarea receptorilor sensibili la
vibrații;

Respectarea limitelor maxime
admisibile pentru zgomot si
vibrații conform HG 674/2007,
SR 10009/2017.

Indicatori

- Indicatori privind starea tehnică și
exploatarea căilor rutiere, în vederea
reducerii impactului asupra mediului;
-Indicatori fizici ai investițiilor
executate noile pentru căi rutiere
- Evoluția intensității de trafic pe
DN58 și DN58A, pe teritoriul
comunei

Nivelul de zgomot măsurat periodic
raportat la intensitatea traficului pe
tronsoanele de drumuri naționale din
interiorul localităților comunei
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Nr
crt

13

14

Factor/
aspect de mediu

Turism durabil

Conștientizarea
publicului

Obiective strategice de
mediu
Elaborarea şi
implementarea strategiei
locale de dezvoltare a
turismului durabil în
beneficiul populației locale
Creșterea responsabilității
publicului față de
problemele de mediu

Obiective specifice de mediu

Ținte

Indicatori

Nr. de investiții/acțiuni realizate
pentru implementarea strategiei

Reducerea deficiențelor
existente în infrastructura
specifică turistică

Evoluția parametrilor specifici
economiei turismului: număr de
turiști, număr cazări, număr comenzi
turistice, nivel de venituri

- Îmbunătățirea comportamentului
față de mediul înconjurător prin
informarea și educarea publicului.
- Stimularea atitudinii pro-active a
populației față de problemele de
mediu locale

- Implicarea populației în
valorificarea cu eficiență a
resurselor locale în condițiile
respectării normelor privind
protecția mediului

- acțiuni pentru conștientizarea
populației locale;
- acțiuni de colaborare cu mediul
școlar local.
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6.2. Potențiale efecte semnificative asupra mediului
Conform cerințelor HG 1076/2004, în cazul analizei unui plan sau program,
trebuie evidențiate efectele semnificative asupra mediului determinate de
implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi constă în identificarea,
predicția și evaluarea efectelor generate de punerea în aplicare a
respectivului plan sau program.
PUG stabilește direcțiile de dezvoltare a comunei in corelare cu prevederile
Planurilor de Amenajare a Teritoriului la nivel național si județean, precum
si a obiectivelor de protecție a mediului.
Pentru conturarea cadrului evaluării efectelor asupra mediului generate de
implementarea Planului Urbanistic General al comunei Ezeriș au fost
selectate și analizate mai multe obiective relevante, legate în mod direct
de:
• Aspectele de mediu indicate în Anexa 2 a HG nr. 1076/2004;
• Problemele de mediu relevante pentru PUG rezultate în urma analizării
stării actuale a mediului;
• Obiectivele și măsurile propuse prin PUG.
Tabel nr. 20 - Aspecte de mediu și obiectivele relevante de mediu
Aspect de mediu

Obiective relevante

Aer

Îmbunătățirea calității aerului.

Apa

Îmbunătățirea calității apelor de suprafață și subterane.

Sol

Îmbunătățirea calității solului și limitarea degradării suprafețelor
de sol.

Schimbări climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de conservare a suprafețelor
agricole, acvatice și forestiere.

Managementul riscurilor de mediu

Reducerea efectelor asociate unor riscuri de mediu.

Conservarea/utilizarea eficientă a
resurselor naturale

Favorizarea exploatării resurselor regenerabile în limita
potențialului optim.
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Reducerea generării, respectiv creșterea gradului de colectare
și de valorificare a deșeurilor.
Populația și sănătatea umană

Îmbunătățirea calității vieții populației rezidente.

Peisajul natural și construit

Asigurarea protecției peisajului natural și reabilitarea zonelor
degradate.

Moștenirea culturală și patrimoniul
istoric

Conservarea patrimoniului cultural și a monumentelor istorice.

Creșterea gradului de
conștientizare asupra problemelor
de mediu

Îmbunătățirea comportamentului față de mediul înconjurător prin
informarea și educarea publicului.

6.3. Metodologia de evaluare utilizată
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a guvernului nr.
195/2005 privind protecția mediului aprobată prin Legea 265/2005 cu
modificările și completările ulterioare, obiectivele planului de urbanism zonal
trebuie să ducă la atingerea obiectivelor de mediu stabilite la nivel național,
comunitar sau internațional pentru a asigura o dezvoltare durabilă a zonei.
Conform cerinței HG 1076/2004, în cazul analizei unui plan sau program,
trebuie în mod obligatoriu evidențiate efectele semnificative asupra mediului
determinate de implementarea acestuia. Scopul acestor prevederi constă în
identificarea, predicția și evaluarea formelor de impact generate de punerea
în aplicare a respectivului plan sau program.
În cadrul evaluării prezentului plan urbanistic, au fost identificate mai multe
forme potențiale de impact asupra factorilor de mediu, cu diferite
magnitudini, durate și intensități.
În vederea evaluării sintetice a impactului potențial asupra mediului, în
termeni cât mai relevanți, au fost stabilite categorii de impact care să permită
evidențierea efectelor potențiale semnificative asupra mediului generate de
implementarea planului, respectiv a proiectelor generate pe baza planului.
Evaluarea de mediu pentru planuri și programe necesită identificarea
impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu asociat punerii
în practică a prevederilor planului avute în vedere.
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Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura,
magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereze un factor sensibil de
mediu”.
Efectele potențiale semnificative asupra factorilor/aspectelor de mediu
trebuie să includă efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen
scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative.
În vederea evaluării impactului Actualizării Planului Urbanistic General s-au
stabilit următoarele categorii de impact, și notele de bonitate ale nivelurilor
de impact, prezentate în continuare:
Tabel nr. 21 – Clase de bonitate a efectelor asupra mediului
Nivel
+3
+2
+1

Categoria de impact
Impact pozitiv
semnificativ
Impact pozitiv direct
Impact pozitiv indirect/
redus

0

Neutru

-1

Impact negativ indirect/
redus

Descriere
Efecte pozitive de lungă durată sau permanente ale
propunerilor proiectului asupra factorilor/aspectelor de mediu
Efect pozitiv direct asupra obiectivului de mediu relevant
Efecte pozitive ale propunerilor proiectului asupra
factorilor/aspectelor de mediu
Efecte pozitive și negative care să echilibreze sau nici un
efect
Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu

Efecte negative de scurtă durată sau
reversibile supra factorilor/aspectelor de mediu
Impact negativ
Efecte negative de lungă durată sau ireversibile asupra
-3
semnificativ
factorilor/aspectelor de mediu
OBS: Notele de bonitate au fost acordate pentru impactul prognozat atât în lipsa
aplicării măsurilor specifice de prevenire, reducere sau compensare, cât și pentru
impactul prognozat în cazul aplicării acestor măsuri propuse.
-2

Impact negativ direct

Principalele obiective specifice din P.U.G. și măsurile propuse aferente
acestora prezentate în Raportul de Mediu sunt:
Tabel nr. 22 – Obiective specifice supuse evaluării
Obiective specifice
Definirea și asigurarea cu amplasamente
pentru obiectivele de utilitate publică și
particulare
Stabilirea destinației generale și a
condițiilor de construibilitate a terenurilor
din intravilan

Măsuri
Stabilirea și delimitarea zonelor funcționale
Stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan, a zonelor
construibile
Stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară
sau definitivă de construcție
Pag. 127 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

Îmbunătățirea calității rețelei de drumuri
Protejarea localităților împotriva
dezastrelor naturale
Protejarea și punerea în valoare a
patrimoniului cultural construit și natural
Îmbunătățirea dotărilor și serviciilor
sociale și edilitare, menite să asigure
condițiile cele mai bune pentru
învățământ, sănătate și de petrecere a
timpului liber
Sprijinirea inițiativei și a investițiilor
private pentru valorificarea resurselor
materiale și umane

Dezvoltarea turismului

Conștientizarea publicului

Dezvoltarea căilor de comunicații.
Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere
Stabilirea și delimitarea zonelor care prezintă riscuri
naturale Reducerea/eliminarea riscurilor naturale.
Stabilizare, consolidare și apărare de maluri
Stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a
acestora
Stabilirea și delimitarea zonelor funcționale destinate
serviciilor sociale, edilitare, pentru învățământ și
petrecerea timpului liber
Stabilirea dotărilor și amenajărilor corespunzătoare
necesare
Stabilirea și delimitarea zonelor funcționale care dispun
de resurse materiale
Realizarea investițiilor pentru valorificarea resurselor
materiale și umane
Stabilirea și delimitarea zonelor funcționale care dispun
de potențial turistic
Dezvoltarea componentelor urbanistice și tehnice
necesare activităților de turism
Creșterea responsabilității publicului față de problemele
de mediu

6.4. Evaluarea obiectivelor propuse prin PUG
Principalele obiective propuse prin PUG Comuna Ezeriș ce ar putea
genera un efect potențial asupra factorilor de mediu sunt:
O1 - Extinderea suprafeței de intravilan cu un total de 34,34 ha.
O2 - Dezvoltarea capacității de producție agrozootehnică.
O3 - Dezvoltarea capacităților locale de mică industrie și depozite
O4 -. Stabilizare, consolidare și apărare de maluri.
O5 - Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere.
O6 - Amenajare spații verzi, sport și agrement.
O7 - Valorificarea potențialului turistic al zonei.
O8 - Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan a comunei
Obiectiv 1: Extinderea suprafeței de intravilan cu 34,34 ha
Factor de mediu

Obiective de mediu

Nivel

Observații
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impact
Aer

Îmbunătățirea calității aerului.

-1

Apa

Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.

-1

Sol

Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor de
sol.

-1

Sshimbări
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

0

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice și forestiere.

0

Managementul
riscurilor de
mediu

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu.

-1

Favorizarea exploatării resurselor
regenerabile în limita potențialului
optim.

0

Conservarea /
utilizarea eficientă
a resurselor
naturale

Populația și
Sănătatea umană

Impact negativ redus ca urmare a
creșterii emisiilor de gaze de la
încălzirea spațiilor extinse și de la
mijloacele de transport care vor
accesa suplimentar zona.
Impact negativ nesemnificativ
datorită creșterii volumului de ape
uzate generate și a creșterii
consumului de apa din resursa
naturală
Impact nesemnificativ redus prin
schimbarea categoriei de folosinţă
a terenului și creșterea gradului
de antropizare
Impact neutru
Impact nesemnificativ deoarece
pe terenurile propuse a fi
introduse în intravilan nu au fost
identificate habitate și specii cu
valoare conservativă
Impact negativ redus. Riscurile de
mediu înregistrează creșteri
probabile ale pericolului de
inundații ca urmare a extinderii
intravilanului în zone mai
apropiate de albia pârâului Tău,
necesitând lucrări de combatere a
inundațiilor.
Neutru. Nu există propuneri
referitoare la acest subiect.
Impact pozitiv direct ca urmare a
creșterii gradului de
colectare/valorificare a deșeurilor
generate în perimetrul noului
intravilan
Impact pozitiv direct prin creșterea
calității vieții ca urmare a
dezvoltării în noile perimetre de
intravilan a sistemelor de
alimentare cu apă și canalizare,
crearea de noi spații verzi,
perdele de protecție, spații pentru
evenimente publice

Reducerea generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deșeurilor.

+2

Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente.

+2

Conștientizarea populației

+1

Impact pozitiv redus

+2

Impact pozitiv direct, aport
peisagistic favorabil datorită

Peisajul natural și Asigurarea protecției peisajului
construit
natural și reabilitarea zonelor
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amenajării de spații verzi în mai
multe locații cu vizibilitate mare.

degradate.
Moștenirea
culturală și
patrimoniul istoric
TOTAL:

Conservarea patrimoniului cultural și
a monumentelor istorice.

0

Neutru.

+3

Obiectiv 2: Dezvoltarea capacității de producție agrozootehnică
Factor de mediu

Obiective de mediu

Nivel
impact

Aer

Îmbunătățirea calității aerului.

-1

Apa

Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.

-1

Sol

Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor de
sol.

-1

Modificări
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

-1

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice și forestiere.

0

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu.

0

Favorizarea exploatării resurselor

+2

Managementul
riscurilor de
mediu
Conservarea /

Observații
Impact negativ redus limitat la
imediata apropiere a obiectivelor
agrozootehnice (ferme animale și
vegetale)
Impact negativ redus, ca urmare a
poluării potențiale cu ape de la
fermele de animale, care vor
trebui dotate cu instalații adecvate
de protecția calității apei.
În cazul fermelor vegetale va
crește consumul de apă de
udare/irigare, ceea ce va crea o
creștere a presiunii asupra
surselor de apă
Impact nesemnificativ redus prin
schimbarea categoriei de folosință
a terenului și depozitarea
temporară a deşeurilor rezultate
din activități
Impact negativ redus, prin
creșterea emisiilor de gaze de
fermentație de la deșeurile
organice. În cazul introducerii în
practică a instalațiilor de
compostare a deșeurilor organice
de la ferme și de
colectare/valorificare a biogazului
rezultat, impactul ar putea fi 0,
sau chiar +1)
Neutru, deoarece în zonele
propuse a fi ocupate de activitățile
agrozootehnice și agricole nu au
fost identificate habitate și specii
cu valoare conservativă
Neutru. Amplasarea obiectivelor
agricole se va face în zone fără
riscuri naturale.
Impact pozitiv moderat prin
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utilizarea eficientă
a resurselor
naturale

Populaț
ia și
Sănătatea umană

Peisajul natural
și construit
Moștenirea
culturală și
patrimoniul istoric
TOTAL:

utilizarea resurselor vegetale
locale, regenerabile

regenerabile în limita potențialului
optim.

Reducerea generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deşeurilor.

+2

Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente.

+2

Conștientizarea populației

+1

Asigurarea protecției peisajului
natural și reabilitarea zonelor
degradate.

+1

Conservarea patrimoniului cultural și
a monumentelor istorice.

0

Impact pozitiv moderat prin
colectarea și valorificarea
deșeurilor generate din activitățile
agricole și agrozootehnice la
fertilizarea solului din sole și
solarii. În cazul introducerii în
practică a instalațiilor de
compostare a deșeurilor organice
de la ferme impactul pozitiv poate
fi și mai mare (+3 semnificativ)
Impact pozitiv direct prin locurile
de muncă adresate populației
locale
Impact pozitiv prin creșterea
gradului de apreciere al populației
față de oportunitățile locale de
realizare în plan personal
Impact pozitiv redus prin aspectul
modern al construcțiilor
componente bine încadrate în
peisaj.
Neutru

+4

Obiectiv 3: Dezvoltarea capacităților locale de mică industrie șI depozite
Factor de mediu

Obiective de mediu

Nivel
impact

Observații

Aer

Îmbunătățirea calității aerului.

-1

Impact negativ redus limitat la
imediata apropiere a obiectivelor
productive

Apa

Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.

-1

Impact negativ redus

Sol

Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor de
sol.

-1

Impact nesemnificativ redus prin
schimbarea categoriei de folosinţă
a terenului și depozitarea
temporară a deșeuriloe rezultate
din activități

Modificări
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

0

Neutru

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice și forestiere.

0

Neutru, deoarece în zonele
propuse a fi ocupate de activitățile
de mica industrie nu au fost
identificate habitate și specii cu
Pag. 131 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

valoare conservativă
Managementul
riscurilor de
mediu
Conservarea /
utilizarea eficientă
a resurselor
naturale

Populația
și
Sănătatea umană

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu.

0

Neutru

Favorizarea exploatării resurselor
regenerabile în limita potențialului
optim.

0

Neutru

Reducerea generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deseurilor.

+2

Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente.

+3

Conștientizarea populației

+2

Asigurarea protecției peisajului
Peisajul natural și
natural și reabilitarea zonelor
construit
degradate.
Moștenirea
culturală și
patrimoniul istoric
TOTAL:

Conservarea patrimoniului cultural și
a monumentelor istorice.

0

Neutru

+3

Obiectiv 4:
Factor de mediu

+1

Impact pozitiv direct prin
colectarea și valorificarea
deșeurilor generate din activitățile
indutriale
Impact pozitiv semnificativ prin
locurile de muncă adresate
populației locale
Impact pozitiv prin creșterea
gradului de apreciere al populației
față de oportunitățile locale de
realizare în plan personal
Impact pozitiv redus prin aspectul
modern al construcțiilor
componente bine încadrate în
peisaj.

Stabilizare, consolidare și apărare de maluri

Obiective de mediu

Nivel
impact

Observații
Impact pozitiv redus prin mărirea
suprafețelor oxigenante, în
condițiile aplicării soluțiilor de
consolidare vegetative
Impact pozitiv direct prin
reducerea antrenării de material
din eroziuni în cursurile de apă
Impact pozitiv direct prin
reducerea suprafețelor erodate
sau pierdute prin eroziune de
maluri

Aer

Îmbunătățirea calității aerului.

+1

Apa

Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.

+2

Sol

Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor de
sol.

+2

Modificări
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

0

Neutru

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice și forestiere.

+2

Impact pozitiv direct asupra
habitatelor și speciilor acvatice și
asupra biocenozelor specifice
luncilor, în condițiile aplicării
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Managementul
riscurilor de
mediu

Conservarea /
utilizarea eficientă
a resurselor
naturale

Populația
și
Sănătatea umană

Peisajul natural
și construit
Moștenirea
culturală și
patrimoniul istoric
TOTAL:

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu.

+2

Favorizarea exploatării resurselor
regenerabile în limita potențialului
optim.

0

Reducerea generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deșeurilor.

+1

Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente.

+1

Conștientizarea populației

+1

Asigurarea protecției peisajului
natural și reabilitarea zonelor
degradate.

+2

Conservarea patrimoniului cultural și
a monumentelor istorice.

0

soluțiilor de consolidare
vegetative
Impact pozitiv direct ca urmare a
măsurilor propuse de regularizare
și consolidare a cursului de apă
Timiș și a zonei de alunecare de
teren de la Sadova Veche
Neutru
Impact pozitiv redus prin
eliminarea locurilor cu maluri
degradate, utilizate pentru
abandonarea necontrolată a
deșeurilor
Impact pozitiv redus prin mărirea
gradului de împrospătare a aerului
prin oxigenare ca urmare a
creșterii suprafeței de spații verzi
și prin scăderea riscurilor de
daune a unor bunuri ale populației
prin inundaţii sau dislocări de
maluri
Impact pozitiv prin creșterea
gradului de apreciere a
importanței lucrărilor de protecție
a mediului și bunurilor locale
Impact pozitiv direct asupra
peisajului din zona cursurilor de
apă
Fără impact

+14

Obiectiv 5: Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere
Factor de mediu

Obiective de mediu

Nivel
impact

Aer

Îmbunătățirea calității aerului.

+2

Apa

Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.

+1

Observații
Impact pozitiv direct prin
reducerea emisiilor de gaze ca
urmare a fluidizării traficului și de
praf ca urmare a reducerii
suprafețelor descoperite:
Reducerea nivelului de zgomot
din zonele rezidențiale
Impact pozitiv redus ca urmare a
reducerii conținutului de suspensii
antrenate în apele pluviale și în
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cursurile de apă
Impact pozitiv redus ca urmare a
reducerii poluării solului adiacent
căilor rutiere
Impact pozitiv redus prin
reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră

Sol

Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor de
sol.

+1

Modificări
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

+1

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice și forestiere.

0

Fără impact

Managementul
riscurilor de
mediu

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu.

0

Impact neutru

Favorizarea exploatării resurselor
regenerabile în limita potențialului
optim.

0

Fără impact

Conservarea /
utilizarea eficientă
a resurselor
naturale

Populația
și
Sănătatea umană

Peisajul natural
și construit
Moștenirea
culturală și
patrimoniul istoric
TOTAL:

Reducerea
generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deșeurilor.
Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente.

+1

+2

Conștientizarea populației

+1

Asigurarea protecției peisajului
natural și reabilitarea zonelor
degradate.

+2

Conservarea patrimoniului cultural și
a monumentelor istorice.

0

Impact pozitiv redus prin
amplasarea de pubele pentru
colectarea deșeurilor pe traseele
de drumuri modernizate
Impact pozitiv direct prin creșterea
siguranței în trafic, confortul
deplasării
Impact pozitiv prin creșterea grijii
populației față de integritatea
infrastructurii rutiere
Impact pozitiv direct ca urmare a
îmbunătățirii a aspectului căilor de
circulație, a amenajării spaţiilor
verzi și a aliniamentelor plantate
Fără impact

+11

Obiectiv 6: Amenajare spații verzi, sport și agrement
Factor de mediu

Obiective de mediu

Nivel
impact

Aer

Îmbunătățirea calității aerului.

+2

Apa

Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.

+2

Sol

Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor de

+1

Observații
Impact pozitiv direct prin mărirea
suprafețelor oxigenante
Impact pozitiv direct prin creșterea
capacității de retenție a
particulelor de sol antrenabile în
apă
Impact pozitiv redus prin
îmbunătățirea calității solului și
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limitarea degradării suprafețelor
de sol

sol.
Modificări
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice și forestiere.

+1

Managementul
riscurilor de
mediu

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu.

+1

Conservarea /
utilizarea eficientă
a resurselor
naturale

Favorizarea exploatării resurselor
regenerabile în limita potențialului
optim.
Reducerea generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deșeurilor.

Populația
și
Sănătatea umană

Peisajul natural
și construit
Moștenirea
culturală și
patrimoniul istoric
TOTAL:

0

0

+2

Neutru
Impact pozitiv redus prin
creșterea suprafețelor de teren
ocupate cu vegetație în dauna
suprafețelor degradate și/sau
abandonate
Impact pozitiv redus prin
consolidarea împotriva eroziunii și
a excesului de umiditate a zonelor
amenajate
Fără impact
Impact pozitiv direct prin
amplasarea de pubele pentru
colectarea deșeurilor
Impact pozitiv direct prin creșterea
numărului de oportunități pentru
populația locală de a avea o viață
activă și armonioasă
Impact pozitiv prin creșterea
aprecierii populației locale pentru
spațiile publice benefice sănătății
și contactelor sociale

Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente.

+2

Conștientizarea populației

+1

Asigurarea protecției peisajului
natural și reabilitarea zonelor
degradate.

+2

Impact pozitiv direct asupra
peisajului local

Conservarea patrimoniului cultural și
a monumentelor istorice.

0

Fără impact

+14

Obiectiv 7: Valorificarea potențialului turistic de care dispune zona
Factor de mediu

Obiective de mediu

Nivel
impact

Aer

Îmbunătățirea calității aerului.

-1

Apa

Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.

-1

Observații
Impact negativ redus ca urmare a
creșterii emisiilor de gaze de la
încălzirea spațiilor de cazare și a
emisiilor de la mijloacele de
transport al turiștilor.
Impact negativ redus datorită
creșterii volumului de ape uzate
generate și a creșterii consumului
de apa din resursa naturală
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Sol

Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor de
sol.

-1

Modificări
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

-1

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice și forestiere.

-1

Managementul
riscurilor de
mediu

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu.

0

Impact neutru

Favorizarea exploatării resurselor
regenerabile în limita potențialului
optim.

0

Fără impact

Conservarea /
utilizarea eficientă
a resurselor
naturale

Reducerea generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deșeurilor.

+2

Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente.

+2

Conștientizarea populației

+2

Peisajul natural
și construit

Asigurarea protecției peisajului
natural și reabilitarea zonelor
degradate.

+2

Moștenirea
culturală și
patrimoniul istoric

Conservarea patrimoniului cultural și
a monumentelor istorice.

+2

Populația
și
Sănătatea umană

Impact negativ redus prin
schimbarea categoriei de folosinţă
a terenului
Impact negativ redus ca urmare a
creșterii emisiilor de gaze de
ardere (încălzire, transport)
Impact negativ redus manifestat
prin perturbarea unor specii de
faună în perioadele de vârf
estival; în același timp se
estimează un impact
nesemnificativ deoarece pe
terenurile propuse a fi introduse în
intravilan nu au fost identificate
habitate și specii cu valoare
conservativă

Impact pozitiv direct ca urmare a
creșterii gradului de
colectare/valorificare a deșeurilor
generate în perimetrul activităților
turistice
Impact pozitiv direct prin creșterea
oportunităților de angajare a forței
de muncă locală și prin creșterea
veniturilor populației, precum și
prin posibilitatea de valorificare a
produselor locale
Implicarea populației în
valorificarea durabilă a resurselor
turistice locale
Impact pozitiv direct, aport
peisagistic favorabil datorită
construcțiilor noi și amenajării de
spații verzi în zonele propuse
pentru dezvoltări turistice.
Impact pozitiv direct prin creșterea
interesului pentru conservarea
patrimoniului ca ofertă de vizitare
de către turiștii ajunși în zonă

+5

TOTAL:

Obiectiv 8: Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan a comunei
Factor de mediu

Obiective de mediu

Nivel

Observații
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impact
Aer

Apa
Sol

Îmbunătățirea calității aerului.
Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.
Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor de
sol.

+2

Impact pozitiv direct prin
reducerea emisiilor după punerea
în funcțiune și racordarea
consumatorilor locali

0

Neutru

0

Fără impact

Modificări
climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră.

+1

Impact pozitiv redus prin
înlocuirea combustibililor cu
potențial poluant mai ridicat,
utilizați în prezent

Biodiversitate

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice si forestiere.

0

Fără impact

Managementul
riscurilor de
mediu

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu.

0

Fără impact

Conservarea /
utilizarea eficientă
a resurselor
naturale

Favorizarea exploatării resurselor
regenerabile în limita potențialului
optim.
Reducerea generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deșeurilor.

-1

Impact negativ redus prin
utilizarea unui material
neregenerabil (gazul metan)

0

Fără impact

Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente.

+3

Impact pozitiv semnificativ prin
creșterea accesibilității și gradului
de confort

Conștientizarea populației

0

Impact neutru

Asigurarea protecției peisajului
natural și reabilitarea zonelor
degradate.

0

Impact neutru, cu condiția ca
traseele aeriene să fie concepute
și amplasate ținând cont de
aspectul peisajului

Conservarea patrimoniului cultural și
a monumentelor istorice.

0

Fără impact

Populația
și
Sănătatea umană

Peisajul natural
și construit
Moștenirea
culturală și
patrimoniul istoric
TOTAL:

+5
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6.5. Evaluarea efectelor de mediu cumulative ale obiectivelor propuse prin PUG asupra obiectivelor de
mediu relevante
Evaluarea efectului cumulativ al implementării P.U.G. Ezeriș s-a realizat pe baza însumării punctajului acordat pentru
fiecare impact asupra obiectivelor de mediu.

Extindere
Intravilan
cu 34,34 ha

Dezvoltarea
capacității de
producție
agrozootehni
că

Dezvoltare
a
capacitațilo
r locale de
mică
industrie și
depozite

-1

-1

-1

+1

+2

+2

-1

+2

+3

-1

-1

-1

+2

+1

+2

-1

0

+1

-1

-1

-1

+2

+1

+1

-1

0

0

0

-1

0

0

+1

0

-1

+1

0

0

0

0

+2

0

+1

-1

0

+2

-1

0

0

+2

0

+1

0

0

+2

0

+2

0

0

0

0

0

-1

+1

+2

+2

+2

+1

+1

+2

+2

0

+12

Obiectiv PUG

Obiectivul de mediu relevant

Îmbunătățirea calității aerului.
Îmbunătățirea calității apelor de suprafață
si subterane.
Îmbunătățirea calității solului și limitarea
degradării suprafețelor de sol.
Reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor agricole,
acvatice și forestiere.
Reducerea efectelor asociate unor
riscuri de mediu.
Favorizarea exploatării resurselor
regenerabile în limita potențialului optim.
Reducerea generării/creșterea gradului
de colectare și de valorificare a
deșeurilor.

Stabilizare,
consolidar
e și
apărare de
maluri

Modernizare
a și
extinderea
infrastructuri
i rutiere

Amenajare
spatii
verzi,sport și
agrement

Valorificarea
potențialului
turistic

Realizar
ea rețelei
de
alimenta
re cu gaz
metan a
comunei

TOTAL
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Îmbunătățirea calității vieții populației
rezidente.

+2

+2

+3

+1

+2

+2

+2

+3

+17

Conștientizarea populației

+1

+1

+2

+1

+1

+1

+2

0

+9

+2

+1

+1

+2

+2

+2

+2

0

+12

0

0

0

0

0

0

+2

0

+2

+3

+4

+5

+14

+11

+14

+5

+5

+61

Asigurarea protecției peisajului natural și
reabilitarea zonelor degradate.
Conservarea patrimoniului cultural și a
monumentelor istorice.
TOTAL
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Pe baza evaluării efectelor cumulative ale implementării obiectivelor din
P.U.G. se poate concluziona dacă obiectivele de mediu se pot atinge sau
există riscul neîndeplinirii standardelor de mediu.
Evaluare cumulativă

Atingerea
obiectivului de
mediu (DA/NU)

Îmbunătățirea calității aerului.

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra calităţii aerului

DA

Îmbunătățirea calității apelor de
suprafață și subterane.

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra calităţii apelor de
suprafaţă și subterane

DA

Îmbunătățirea calității solului și
limitarea degradării suprafețelor
de sol

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra solului

DA

Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
privind
încetinirea
modificărilor climatice

DA

Menținerea unei stări bune de
conservare a suprafețelor
agricole, acvatice și forestiere

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra
conservării
suprafețelor
agricole,
acvatice și forestiere

DA

Reducerea efectelor asociate
unor riscuri de mediu

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
privind reducerea riscurilor de
mediu

DA

Favorizarea exploatării
resurselor regenerabile în limita
potențialului optim

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra exploatării resurselor
regenerabile

DA

Reducerea generării/creșterea
gradului de colectare și de
valorificare a deșeurilor

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra
managementului
deșeurilor

DA

Îmbunătățirea calității vieții
populației rezidente

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra calității vieții

DA

Obiectiv de mediu relevant
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Conștientizarea populației

Asigurarea protecției peisajului
natural si reabilitarea zonelor
degradate

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra educării, informării și
participării populaţiei la luarea
deciziilor privind mediul

DA

Obiectivele prevăzute în
P.U.G. au influență pozitivă
asupra peisajului

DA

Conservarea patrimoniului cultural Obiectivele prevăzute în
și a monumentelor istorice
P.U.G. au influență pozitivă
privind
conservarea
patrimoniului cultural și istoric

DA

Analiza globală a impactului generat de implementarea PUG - ului permite
clasificarea obiectivelor relevante de mediu în functie de punctajul obtinut.
Din evaluarea cumulativă a impactului generat de implementarea
obiectivelor P.U.G. Ezeriș rezultă un efect majoritar pozitiv asupra
obiectivelor de mediu, ceea ce va conduce la respectarea standardelor de
mediu.
Implementarea PUG-ului va genera un impact pozitiv.
Atingerea obiectivelor din Planul Urbanistic General al comunei Ezeriș pe
termen mediu și lung se va concretiza în respectarea țintelor propuse în
politicile de mediu adoptate de legislație pe factori de mediu.
Implementarea PUG va contribui la:
- limitarea poluării apelor de suprafată si subterane;
- îmbunătătirea calitătii solului;
- protejarea si îmbunătătirea conditiilor si functiilor ecosistemelor terestre si
acvatice împotriva degradării antropice si fragmentării habitatelor;
- îmbunătățirea nivelului de viață al locuitorilor comunei.
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7. POSIBILELE EFECTE SEMNIFICATIVE ASUPRA MEDIULUI,
INCLUSIV ASUPRA SĂNĂTĂŢII, ÎN CONTEXT TRANSFRONTIERĂ
Luând în considerare distanţele semnificativ de mari ale comunei Ezeriș
față de frontiera de stat, precum şi mãsurile propuse prin PUG, se
apreciazã cã nu vor exista efecte semnificative asupra mediului şi sănătății
populaţiei în context transfrontieră.
8. MĂSURILE PROPUSE PENTRU A PREVENI, REDUCE ȘI
COMPENSA CÂT DE COMPLET POSIBIL ORICE EFECT ADVERS
ASUPRA MEDIULUI AL IMPLEMENTĂRII PLANULUI SAU
PROGRAMULUI
HG 1076/2004 prevede stabilirea de „măsuri de prevenire, reducere și
compensare a efectelor semnificative asupra mediului, rezultate în urma
implementării planului”. Scopul acestui punct este de a asigura că raportul
de mediu tratează modul în care sunt compensate efectele adverse
semnificative descrise în cadrul Raportului de mediu. Se cuvine de
subliniat că la nivelul evaluării strategice de mediu nu se pot identifica în
detaliu toate efectele potențiale ce pot apare ca urmare a implementării
Planului, în special acelea ale proiectelor prin care se vor implementa
măsurile prevăzute prin plan. Acest aspect confirmă faptul că prevenirea și
reducerea efectelor adverse asupra mediului se poate face numai prin
considerarea evaluării efectelor asupra mediului în toate etapele de
pregătire și implementare a Planului.
Cu toate ca în cadrul evaluării de mediu pentru PUG Ezeriș nu au fost
identificate efecte negative semnificative în urma implementării, în cadrul
Raportului de mediu sunt propuse o serie de măsuri cu caracter general
pentru prevenirea, reducerea si compensarea oricărui efect advers asupra
aspectelor de mediu relevante considerate în cadrul evaluării.
Evaluarea strategică de mediu va trebui avută în vedere la realizarea și
implementarea unor planuri de urbanism zonal sau de detaliu, ce vor intra
sub incidența prevederilor prezentului PUG.
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Pentru proiectele de investiții cu impact potențial asupra mediului propuse
a fi realizate va trebui efectuată evaluarea impactului asupra mediului
(EIM), conform legislației de mediu specifice. Evaluările de impact se vor
întocmi în conformitate cu cerințele legislației naționale în vigoare și vor
putea identifica:
- Efectele potențiale asupra mediului în aria de proiect;
- Cele mai bune tehnici și soluții disponibile pentru activitățile propuse;
- Setului de măsuri necesar prevenirii, reducerii și compensării efectelor
negative asupra mediului generat de proiectul în cauză;
- Setului de măsuri pentru monitorizarea efectelor asupra mediului ale
implementării proiectelor.
În cazul concret, al implementării prevederilor din PUG pentru Comuna
Ezeriș se recomandă o listă de măsuri de compensare a efectelor aplicării
proiectului.
În cazul zonării teritoriale este necesar ca destinația terenurilor să fie
respectată, așa cum a fost indicat în plan. Consiliului Local al comunei
Ezeriș îi revine obligația respectării cu strictețe a destinației terenurilor, mai
ales în problemele privitoare la interdicțiile de construire temporară și
permanentă, a culoarelor și terenurilor destinate dezvoltării infrastructurii
de servicii de gospodărie comunală, a zonelor cu riscuri naturale.
Este necesar să se respecte separarea zonei de locuit și activități
complementare de activitățile economice.
Administrația publică locală trebuie să respecte destinația fiecărei zone iar
la eliberarea Certificatelor de urbanism să specifice regimul juridic și tehnic
al terenurilor. De asemenea, este necesară solicitarea în scris, ca pentru
orice propunere de dezvoltare economică să se elibereze acord de mediu
de la instituțiile de mediu abilitate prin lege.
Evaluările de impact vor urmări, pe lângă conformarea cu prevederile
legislației în vigoare și dacă:
- s-au aplicat cele mai bune tehnici disponibile;
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- sunt prevăzute măsuri compensatorii pentru atenuarea efectelor negative
asupra mediului;
- sunt prevăzute măsuri care să facă mediul receptor mai puțin vulnerabil;
- sunt prevăzute măsuri de monitorizare a efectelor asupra mediului după
implementarea proiectului.
Măsuri pentru factorul de mediu – aer

În PUG sunt prevăzute măsuri al căror efect ar putea afecta calitatea
aerului. Dezvoltarea urbanistică a comunei impune execuția de lucrări
pentru modernizarea infrastructurii rutiere, gestiunea controlată a
deșeurilor, dezvoltarea activităților economice, extinderea rețelelor
edilitare.
Ca măsuri de compensare se prevăd:
- pe durata modernizării rețelei rutiere, a reparațiilor la clădiri sau a
execuției de construcții de noi obiective de interes economic sau
gospodăresc, se vor lua măsuri pentru a diminua, până la eliminare,
emisiile de praf, zgomot și vibrații (devierea și fluidizarea traficului,
interzicerea parcărilor în zonă etc.), curățenia pe drumurile publice;
- se va urmări mărirea suprafețelor din intravilan destinate spațiilor verzi pe
măsura creșterii traficului rutier;
- colectarea deșeurilor se va face numai în recipiente închise, operatorul
autorizat pentru salubrizare va respecta programul de ridicare și transport
a deșeurilor, pentru a se evita descompunerea acestora și generarea de
mirosuri sau noxe;
- pentru reducerea emisiilor de gaze provenite din arderea combustibililor
pentru încălzirea locuințelor se recomandă izolarea termică a construcțiilor
și utilizarea de echipamente de producere a energiei termice cu
randamente ridicate;
- prin avizul de amplasare a unei activități economice se vor impune măsuri
de protecție a aerului împotriva emisiilor de noxe.
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Măsuri pentru factorul de mediu – apă
În PUG Ezeriș este prevăzută extinderea rețelei de alimentare cu apă și a
rețelei de canalizare pe măsura extinderii perimetrelor de intravilan și
apariția de noi consumatori, având în vedere că în prezent aceste rețele
edilitare sunt realizate și funcționale la nivelul nevoilor actuale.
Pentru protecția calității apelor de suprafață și subterane se impun
următoarele măsuri:
- corelarea capacității în continuare a sistemului de alimentare cu apă cu
capacitatea sistemului de canalizare și de epurare a apelor uzate;
- instituirea și materializarea zonelor de protecție sanitară conform
legislației sanitare în vigoare pentru captările de apă potabilă și pentru
rezervoarele de compensare de la captare și din rețea;
- monitorizarea prin montarea de aparatură de măsură și control a
consumului de apă potabilă și a apelor menajere uzate evacuate;
- gestionarea conform legislației în vigoare, în funcție de gradul de
periculozitate substanțele utilizate la tratarea apei potabile și epurarea
apelor menajere uzate se vor al acestora;
- verificarea periodică a integrității sistemelor de distribuție apă și
canalizare și menținerea capacității de intervenție rapidă în caz de avarie;
- controlul calității apelor uzate epurate evacuate din stațiile de epurare
astfel încât să se încadreze în limitele NTPA 001/2005, conform cerințelor
autorizației de gospodărirea apelor obținută în acest sens;
- asigurarea zonelor de protecție sanitară în perimetrul și în vecinătatea
stațiilor de epurare;
- interzicerea depozitării materialelor pe malurile cursurilor de apă sau în
albiile acestora în timpul executării lucrărilor de construcții;
- gestionarea conform legislației în vigoare a deșeurilor rezultate din
lucrările de construcții;
- executarea lucrărilor și amenajărilor necesare pentru apărări de maluri și
de regularizare a albiilor cursurilor de apă, a canalelor de colectare și
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evacuare a apelor pluviale, pentru eliminarea riscului de inundații în
intravilanul comunei;
- utilizarea îngrășămintelor organice în gospodăriile individuale și în
fermele agricole cu evitarea scurgerii în cursurile de apă.
Măsuri pentru factorul de mediu – sol
În PUG Ezeriș se prevăd măsuri pentru protecția solului, eficientizarea
sistemului de colectarea a deșeurilor și refacerea suprafețelor de teren
afectate de eroziuni, inundații și poluare. Se impun măsuri suplimentare,
respectiv:
- respectarea prevederilor Codului de Bune Practici Agricole;
- se interzice înființarea de depozite neamenajate de deșeuri în teritoriul
administrativ al comunei;
- se va acorda atenție opririi sau diminuării eroziunii solului în zona colinară
și redarea în circuitul agricol a unor terenuri;
- măsuri pentru evitarea pierderilor de sol prin utilizarea volumelor
excavate, la execuția lucrărilor de construcții, la reamenajarea și
restaurarea terenurilor;
Măsuri pentru aspectul de mediu – modificări climatice
Se recomandă încurajarea investițiilor care valorifică surse regenerabile de
energie și anveloparea construcțiilor rezidențiale din comună.
Măsuri pentru factorul de mediu biodiversitate
Se vor întreprinde acțiuni pentru:
- informarea și conștientizarea populației privind ariile naturale protejate
existente în perimetrul comunei și măsuri pentru protejarea acestora. Este
vorba despre Rezervația Naturală „Pădurea Ezerișel și Punctele fosilifere
Soceni și Ezeriș;
- informarea cetățenilor privind valoarea ecosistemelor și măsurile de agromediu;
- conservarea zonelor cu vegetație forestieră, a pășunilor și fânețelor;
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- evaluarea detaliată a biodiversității în faza de avizare a proiectelor de
investiții.
Măsuri Pentru factorul de mediu – sănătatea populației
În PUG Ezeriș, sunt prevăzute cu impact pozitiv asupra sănătății umane:
- asigurarea asistenței medicale primare;
- eficientizarea sistemului de colectare a deșeurilor menajere;
- activități de conștientizare a populației privind necesitatea respectării
normelor de igienă publică și sănătate.
Măsuri pentru factorul de mediu – peisaj
Consiliul local va hotărî adoptarea elementelor arhitecturale locale
adecvate, optimizarea densității de locuire, cu menținerea și dezvoltarea
spațiilor verzi, a amenajărilor peisagistice cu funcție ecologică, estetică și
recreativă:
- se vor realiza perdele verzi de protecție pentru cât mai multe zone
funcționale;
- se vor realiza și întreține corespunzător zonele verzi și de agrement;
- se va impune amenajarea de spații verzi în interiorul zonelor construite;
- se va menține în extravilan suprafața de vegetație forestieră și se va
impune respectarea zonelor de protecție, conform legislației în vigoare;
Măsuri pentru zonele cu riscuri naturale
Măsurile care vor fi luate sunt:
- menținerea în parametrii optimi a sistemului de combatere a eroziunii
(CES) și desecare (DES) Tău-Ezeriș;
- executarea unor lucrări de stabilizarea terenurilor neproductive prin lucrări
de împădurire, împreună cu Romsilva;
- lucrări de decolmatare şi regularizare pe albia pârâului Tău și pe unele
văi torențiale necadrastate hidrografic;
- lucrări de îndiguiri, de supraînălțare a digurilor existente, consolidări de
maluri;
- interdicția definitivă de construire în zonele care prezintă riscuri naturale;
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- executarea unor lucrări de stabilizarea versanților;
- interzicerea folosirii albiilor minore a tuturor văilor din zonă pentru
executarea unor construcții, depozitarea de materiale de construcții,
rumeguș sau resturi menajere. Trebuie avut în vedere că în caz de viitura,
asemenea lucrări pot avea un impact distructiv asupra habitatelor și
bunurilor private și publice;
- utilizarea perdelelor de protecție la malul apei, folosind specii iubitoare de
umiditate cum sunt Salix și Populus pentru a se reduce procesul de
erodare a malurilor;
- executarea de lucrări de taluzare și fixare a suprafețelor în care se pot
manifesta căderi de pietre. Măsura se impune și în preajma drumurilor
comunale sau a altor căi de acces utilizate de către localnici și cei care
vizitează arealul comunei, ca turiști.
Măsuri pentru zonele cu valoare de patrimoniu:
- respectarea zonelor de protecție a monumentelor istorice;
- adoptarea de măsuri pentru protecția prioritară a ansamblurilor și
obiectivelor construite valoroase clasificate (monumente și situri
arheologice, monumente aparținând cultelor religioase, monumente civile);
- interzicerea realizării de constructii care, prin funcțiune, configurație
arhitecturală sau amplasament, pot deteriora aspectul general al zonei,
coerența specificului zonei sau să afecteze monumentele sau zonele de
protecție a acestora;
- interzicerea amplasării de obiective productive în zone de protecție a
monumentelor istorice.
9. EXPUNEREA MOTIVELOR CARE AU DUS LA SELECTAREA
VARIANTEI OPTIME
În cadrul procesului de definitivare a propunerii de plan, au fost formulate și
dezbătute mai multe variante de plan, cu scopul de a identifica soluțiile
particulare ale diverselor componente ale planului în așa fel încât
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obiectivele planului să fie cât mai bine satisfăcute. Variantele menționate
au fost propuse de către titular și de către membrii grupului de lucru, fiind
dezvoltate ulterior de către proiectant. În cadrul procesului de evaluare a
mediului toate variantele prezentate au fost analizate de către persoanele
atestate, în vederea stabilirii variantei de plan acceptabile din punct de
vedere al protecției mediului, identificând totodată măsurile de prevenire,
reducere sau compensare a efectelor negative asupra mediului, după caz.
În cazul de față au fost prezentate trei variante:
- Varianta V0, care prevede menținerea situației actuale fără
implementarea Planului de Urbanism General. Suprafața intravilanului în
cazul neimplementării planului urbanistic general este de 283,0 ha.
- Varianta V1, care prevede implementarea planului, respectiv, extiderea
limitei de intravilan (vezi tabelul nr.5. intravilan existent/propus), prin
această extindere a intravilanului sunt prevăzute următoarele modificări:
- extinderea suprafeței de teren ocupat de locuințe și funcțiuni
complementare;
- extinderea suprafeței de teren ocupat de unităţi industriale şi depozite;
- extinderea suprafeței de teren ocupat de unităţi agrozootehnice;
- extinderea suprafeței de teren ocupat de instituții și servicii de interes
public (social-administrative, turism-agrement);
- extinderea suprafeței de teren ocupat de căi de comunicație și transport;
- amenajarea de spații verzi, sport și agrement;
- gospodărie comunală, cimitire;
- desemnarea unor zone pentru dezvoltarea de mică industrie;
- terenuri în legătură cu cursurile de apă
- terenuri neproductive
Prin implementarea planului urbanistic general în cazul alegerii Variantei
V1, intravilanul comunei Ezeriș va avea suprafața de 317,34 ha, ceea ce
reprezintă o extindere cu 34,34 ha față de situația actuală (V0).
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- Varianta V2, prevede extinderea suprafeței de intravilan cu 36,85 ha,
diferența față de V1 fiind suprafața de 2,51 ha din localitatea Soceni,
propusă a fi alocată dezvoltării unei zonei picnic.
Prin consultarea populației, comunitatea locală a respins varianta V2,
considerând ca prioritară menținerea celor 2,51 ha în extravilan și a
funcțiunii de pajiște, neexistând un interes vădit pentru dezvoltarea altor
genuri de activități.
În concluzie, a fost aleasă Varianta V1 care corespunde unui nivel de
compatibilitate cu cerințele de mediu ale arealului de implementare a
proiectului.
Analiza detaliată a celor trei variante luate în considerare, precum și
argumentarea alegerii variantei este prezentată în prezentul raport în
subcapitolul 2.8.3.

10. DESCRIEREA MĂSURILOR AVUTE ÎN VEDERE PENTRU
MONITORIZAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE ALE IMPLEMENTĂRII
PLANULUI SAU PROGRAMULUI
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Tabel nr. 23. Plan de monitorizare a efectelor asupra mediului relevant pentru PUG comuna Ezeriș
Aspect de mediu

•

Indicatori monitorizați
Indicatorii de calitate a apei potabile prin analize periodice;
Indicatorii de calitate a apei uzate evacuate de la stația de epurare în emisar prin analize periodice;
Modul de exploatare a instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare la nivel de comună;
Modul de respectare a zonelor de protecție sanitară a surselor de apă potabilă
Modul de respectare a zonelor de protecție a cursurilor de apă
Modul de respectarea a programului de întreținere periodică a carosabilului și a căilor pietonale în vederea diminuării
emisiilor de pulberi în suspensie care sunt generate de trafic;
Modul de respectare a programului de reabilitări de drumuri și modernizarea rețelei rutiere prin asfaltare sau pietruire,
ca termene și tehnologie;
Modul de dezvoltare a utilizării tehnologiilor moderne, nepoluante pentru încălzirea locuințelor;
Concentrații de poluanți în aerul ambiental în raport cu valorile limită pentru protecția populației, vegetației,
ecosistemelor prin măsurări periodice;
Modul de implementare a celor mai bune practice în agricultură
Modul de realizare a prevederilor programului de management al deșeurilor;
Modul de implementare a sistemului de colectare selectivă a tuturor categoriilor de deșeuri de la populație și
realizarea infrastructurii necesare;
Modul de eliminare al deșeurilor;
Măsuri incluse în planul de management al deșeurilor în legătură cu educarea cetățenilor pentru reducerea cantităților
de deșeuri;
Modul de implementare a celor mai bune practice în agricultură și implementarea agriculturii ecologice.

Biodiversitate

•
•
•

Modul de respectare a propunerilor privind spatiile verzi, realizarea de noi parcuri si perdele de protecție;
Modul de respectarea a prevederilor legale cu privire la protecția zonelor împădurite;
Programe educaționale adresate locuitorilor, cu privire la ariile naturale protejate existente în perimetrul comunei

Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș;
APM Caraș-Severin

Populația
și
sănătatea umană

•
•
•
•

Modul de asigurare a serviciilor de asistență medicală primară la nivelul comunei;
Modul de asigurare a suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor;
Modul de amplasare și amenajare a construcțiilor edilitare de utilitate publica;
Amenajarea și întreținerea corespunzătoare a spațiului verde;

Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș

Apa

•
•
•
•
•
•
•

Aerul

•
•
•
•
•

Solul/Utilizarea
terenurilor

•
•

Responsabili
Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș

Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș

Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș;
ADI Intercom Deșeuri CarașSeverin
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•
•
•
•
•

Modul de realizare a perdelelor verzi de protecție pentru zonele incompatibile funcțional (cimitire, zona rezidențială,
spațiu public, zona de protecție sanitară etc.)
Modul de asigurare a facilitaților de agrement, dezvoltate la nivelul comunei;
Modul de realizare a căilor de comunicații și transport;
Modul de extindere a zonelor de intravilan cu realizarea infrastructurii necesare
Monitorizarea densității de locuire, concomitent cu menținerea și dezvoltarea spațiilor verzi, a amenajărilor
peisagistice cu funcție ecologică, estetică și recreativă.

Managementul
deșeurilor

•
•
•

Cantități de deșeuri pe tipuri
Compoziție deșeuri pe tipuri
Documente de raportare

Patrimoniul
cultural,
arhitectonic si
arheologic

•
•
•
•

Acțiuni implementate din Planul de management al patrimoniului cultural
Starea monumentelor istorice în raport cu prevederile specifice din planul de management
Noi descoperiri arheologice
Nivelul resurselor alocate

•

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin mărirea eficenței de utilizare a combustibililor și prin mărirea
eficenței energetice a clădirilor

•
•

Indicatori cu privire la starea drumurilor
Proceduri standard pentru prevenirea accidentelor și pentru intervenție referitoare la transportul materialelor

•
•

Tipuri și număr de acțiuni pentru diminuarea impactului asupra peisajului
Tipuri și număr de acțiuni pentru refacerea mediului

Factorii clmatici

Infrastructura
rutiera/Transpo
rtul

Peisajul

Consiliul
Comunal
al
comunei
Ezeriș;
ADI Intercom Deșeuri CarașSeverin
Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș;
Structuri
teritoriale
ale
Ministerului
Culturii
și
Cultelor
Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș;
Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș; Consiliul Județețean
Caraș-Severin;
Structuri
teritoriale ale Ministerului
Transporturilor
Consiliul Comunal al
comunei
Ezeriș;
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11. REZUMAT FĂRĂ CARACTER TEHNIC
Lucrarea de față reprezintă Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic
General al comunei Ezeriș, județul Caraș-Severin. Raportul de mediu s-a
realizat în baza cerințelor Directivei 2001/42/EC (denumită Directiva SEA)
privind efectele anumitor planuri și programe asupra mediului, transpusă în
legislația românească prin Hotărârea de Guvern nr. 1076/2004 privind
stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și
programe.
Planul Urbanistic General, însoțit de Regulamentul Local de Urbanism are
caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de
utilizare a terenurilor, de conformare, realizare si utilizare a construcțiilor pe
întreg teritoriul Comunei. De asemenea, Planul Urbanistic General
împreună cu Regulamentul local de Urbanism aferent cuprinde norme
obligatorii pentru autorizarea executării construcțiilor pe orice categorie de
terenuri în intravilan şi extravilan, în limitele teritoriului administrativ al
Comunei.
11.1. Denumirea proiectului: PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA
EZERIȘ, JUDEŢUL CARAȘ – SEVERIN
Titularul proiectului: CONSLILIUL LOCAL AL COMUNEI EZERIȘ, loc.
Ezeriș, str. Principală, nr. 1
Proiectant general: BIA Adina BOCICAI, Reșița, Str. Barbu Ștefănescu
Delavrancea, Nr. 2
Din punct de vedere fizico-geografic, comuna Ezeriș este situată în nordestul județului Caraș-Severin, pe drumul Național DN 58, spre Caransebeș,
respectiv DN 58A spre Lugoj.
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Comuna are în componență din două sate, și anume: Ezeriș – reședință de
comună și Soceni, sat component. Cele două localități sunt situate la o
distanță de aproximativ 4,5 km unul de celălalt. Ambele sate sunt
poziționate pe ambele maluri ale pârâului Tău, afluent al râului Pogăniș.
Suprafața totală a comunei este de 7.527 hectare, conform bilanțului
teritoriului administrativ al comunei, fiind încadrată între comunele cu
suprafață redusă.
Distanţele, în linie dreaptă faţă de localităţile învecinate sunt:
- 36 km faţă de Caransebeş
- 8 (20) km faţă de Reşiţa
- 17 km faţă de Bocşa
- 37 km față de Lugoj
Aşezarea în vecinătatea Municipiului Reşiţa, o încadrează între comunele
periurbane cu funcţiune de dormitor pentru forţa de muncă, bază de
alimente pentru oraş, dar cu deschidere şi spre orașele Bocşa,
Caransebeş și Lugoj.
UAT Ezeriș are următoarele vecinătăți:
- în partea de nord-vest: UAT comuna Fîrliug
- în partea de est: UAT comuna Zorlențu Mare și UAT comuna Brebu
- în partea de sud: UAT comuna Tîrnova
- în partea de sud-vest: UAT municipiul Reșița
- în partea de vest: UAT orașul Bocșa
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Fig. 17. Localizare geografică și administrativă a comunei Ezeriș
Tipul relațiilor cu centrele urbane apropiate, care au determinat dezvoltarea
localităților comunei, este:
- relații economice:
- aprovizionarea cu produse agricole și alimentare a piețelor din Reșița,
sau Bocșa.
- din orașele apropiate locuitorii comunei se aprovizionează cu produse
industriale, materiale de construcții, electrocasnice etc.
- relații de muncă, sau ale forței de muncă: satele comunei furnizează forță
de muncă calificată, pentru unitățile industriale și de servicii din centrele
urbane. O perioadă îndelungată industria reșițeană a absorbit circa 60%
din forța de muncă masculină a comunei, prin navetism. În prezent,
fenomenul de navetism s-a redus simțitor.
- relații de mobilitate demografică prin aceea că, în satele comunei au un
număr crescând de locuitori proveniți din orașele învecinate cumpără
proprietăți și întemeiază gospodării moderne, cu specific urban, sau
păstrând elemente tradiționale. Se observă și fenomenul prin care

Pag. 155 din 170

RAPORT DE MEDIU
Plan Urbanistic General Comuna Ezeriş, Județul. Caraş-Severin

persoane de vârsta a III-a care se retrag spre sat, pentru mici munci
agricole, apicultură şi relaxare.
- relații de vizitare a teritoriului comunei în scop de relaxare și agrement,
ceea ce s-ar putea încadra la categoria de „turism local”, având un caracter
de masă și fiind neorganizat. Astfel, în mai multe zone de pajiște, apropiate
de teritoriul municipiului Reșița, adiacente drumului național DN58, locuitori
ai Reșiței obișnuiesc (este deja o tradiție de prin anii 1960) ca, în zilele
însorite de vară, cu precădere la sfârșit de săptămână, sau de sărbătoare,
să acceadă în grupuri destul de numeroase, familii și prieteni, pentru a
petrece câteva ore în natură, în pick-nickuri ad-hoc. Zonele de atracție
enunțate se situează, totodată și în vecinătatea rezervației naturale
„Pădurea Ezerişel”, fără ca cei care se deplasează în zonă să manifeste
interes deosebit pentru drumeții în perimetrul rezervației.
11.2. Activități economice
11.2.1. Agricultura
Activitatea predominantă în comună rămâne agricultura. În perioada
comunistă a funcționat cu CAP-uri, iar în prezent în sector individual,
suprafața terenului arabil fiind redusă şi împărțită în loturi de sub 1 ha.
Suprafața totala a comunei este de 7.596,42 ha:
- suprafața agricolă 4.110,24 ha (54,10%), din care:
- arabil: 706,72 ha (9,30% total UAT)
- pășune, fânețe: 3.374,52 ha (44,46% din total UAT)
- livezi: 29 ha (0,38% din total UAT)
Efectivele de animale:
- ovine: 4.500 buc.
- bovine: 420 buc.
Animalele se cresc în gospodăriile individuale. La Ezeriş exsită o fermă de
vaci cu lapte şi o fermă piscicolă.
Utilajele agricole sunt deținute de persoane fizice.
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O activitate aparte a comunei este apicultura, fânețele de pe valea pârâului
Tău şi pâlcurile de salcâmi, numeroase, favorizând această activitate
tradițională. Mare parte din produsele apicole sunt încadrate la categoria
„bio”, de calitate superioară.
11.2.2. Mică producție și servicii
Există câteva activități pentru logistică în transporturi, producție de piese
auto (eșapamente) și de reparații auto. O altă firmă deține o stație en detail
de carburanți, iar o alta un centru de comercializare autoturisme.
11.2.3. Materiale de construcții
Există și este în funcțiune o carieră de piatră, localizată în apropierea
drumului judeţean DJ583, Ezeriș-Bocşa.
11.2.4. Silvicultura
Suprafața totală a fondului forestier de pe teritoriul comunei Ezeriș este
de 3018,73 ha (39,73% din total UAT).
Fondul forestier este administrat de Ocolul silvic Reșița, amenajamentul
UP1 Târnova (734,31 ha) şi Ocolul silvic Bocșa Montană (1594,42 ha). Nu
există unități de exploatare sau prelucrare a lemnului în comună.
La cca. 3 km de Soceni, pe drumul spre Târnova, există un canton
forestier, lângă care s-a construit şi o cabană cu o capacitate de cazare de
cca. 20 de locuri.
Lucrări de amenajamente silvice se fac pe o suprafață de 1075,20 ha.
Lucrări de amenajamente pastorale pe o suprafață de 926,73 ha, din care:
- 544,60 ha în zona satului Ezeriș
- 382,14 ha în zona satului Soceni.
11.2.5. Populația. Elemente demografice şi sociale
Conform datelor culese din comună la nivelul anului 2018, populația stabilă
este de 1255 locuitori, iar înscriși cu domiciliul în comună sunt 1307
persoane.
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Populația stabilă

1990

1995

1998

2002

2007

2018

% 2018

TOTAL

1476

1344

1292

1410

1348

1255

100,00

masculin

702

645

614

682

649

604

48,15

feminin

774

699

678

728

699

651

51,85

Ezeriș

592

47,17

Soceni

663

52,83

Se observă cum populația comunei este în scădere, pe total cu 14,97%, în
anul 2018 față de anul 1990.
11.2.6. Circulații
Căile de acces în comună:
- Accesul la căile de comunicație sunt următoarele:
- DN 58 Caransebeș - Reșița
- DN 58A Lugoj - Soceni
- Calea ferată Caransebeș - Reșița
- drumuri comunale: 9,5 km
- drumuri forestiere: 9,6 km
- drumuri vicinale agricole: 27 km
Circulaţia rutieră
Depresiunea Ezeriş a fost de mai mult timp un nod de intersectare a rutelor
de circulaţie între Câmpia de Vest, Culoarul Timiş-Cerna, sau zona
muntoasă a Dognecei şi a Semenicului.
În prezent relaţiile Municipiului Reşiţa, spre alte centre urbane, cum sunt
Caransebeș, Lugoj, Bocşa-Timişoara, trec pe raza comunei, astfel:
- DN 58 Reşiţa-Caransebeş
- DN 57A Reşiţa-Soceni-Ezeriș-Lugoj-Buziaş-Timişoara
- DJ 583 Reșița-Soceni-Ezeriș-Bocşa Montană-Timişoara
- DC 89 Reșița-Soceni-Tîrnova
Toate drumurile enunțate anterior sunt modernizate.
Străzile satelor sunt asfaltate în totalitate.
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Podurile de pe teritoriul comunei sunt modernizate şi au gabaritul asigurat
pentru trafic rutier şi pietonal.
Gabaritul străzilor principale din satul Soceni este larg, ajungând la 40-45m.
Cel al străzilor din Ezeriş este de de 10-25m.
Circulaţia feroviară
Pe teritoriul comunei trece o linie ferată electrificată, simplă, ce face legătura
dintre Reşiţa şi Caransebeş. Comuna este deservită de o haltă, în apropiere
de satul Ezeriş.
11.2.7. Turism
Dezvoltarea activităților din ramura economică a turismului este incipientă la
nivelul comunei, iar aceasta se remarcă doar prin construirea unor pensiuni,
a căror ofertă de agrement sau alte servicii de turism activ este foarte
limitată, dacă nu chiar inexistentă.
Până în prezent au fost înregistrate patru pensiuni, după cum urmează:
- Casa Soceni, la intrarea în sat dinspre Reşiţa, pe lângă care funcţionează
şi o brutărie ce are desfacere locală şi în Reşiţa;
- Pensiunea Amalia, la intrarea în Soceni dinspre Lugoj, unde există şi o
piscină de mici dimensiuni;
- Pensiunea Raisa Cri, situată în satul Soceni, la ieşirea spre comuna
Tîrnova;
- Pensiunea Casa cu tei, amplasată la limita cu teritoriul Reşiţei. Aceasta
este cea mai dotată unitate turistică de pe raza comunei, deţinând şi o bază
de wellness.
11.2.8. Spaţii verzi, sport
Pe teritoriul comunei nu există parcuri publice amenajate, iar terenul de
sport din satul Ezeriş este amenajat sumar.
Pe lângă pensiunile turistice din comună există spaţii de agrement, cum ar
fi: un spa, wellness la pensiunea Casa cu tei de la intrarea în comună
dinspre Reşiţa, sau o piscină la pensiunea Amalia.
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Spaţii verzi există în jurul bisericilor, ca aliniamente pe străzile principale şi
lunca Pârâului Tău.
Indicele de zonă verde amenajată este nesatisfăcător: 16,37mp/locuitor.
11.2.9. Zone cu riscuri naturale și antropice
Riscuri naturale:
- Risc de inundaţii. Pârâul Tău, pe traiectul său din aval de Soceni are o
scurgere lentă, cu declivităţi mici, care fac ca pe aria depresionară să apară
riscul de inundare, în lunca largă a pârâului. Prin Planul de
management al riscului la inundaţii întocmit și coordonat de Administrația
Națională Apele Române, Administrația Bazinală de Apă Banat se
delimitează zonele ce sunt supuse acestui risc, zone care includ şi o bună
parte a localităţii Ezeriş. Ultima inundaţie care a afectat zona de locuit a
satului Ezeriş s-a înregistrat în anul 2016, dar aceasta a avut drep cauză
scurgeri masive de pe versantul abrupt în urma unei averse de ploaie atipice.
Cea mai mare viitură înregistată în ultimul timp pe cursul de apă al paârâului
Tău a fost cea din aprilie 2005, ce a avut o desfăşurare pe parcursul a 15
zile. În urma acelui fenomen hidrologic și hidrografic deosebit s-au prevăzut,
fiind și executate ample lucrări de adâncire a albiei în amonte şi în localitățile
Soceni și Ezeriș, astfel riscul posibilă de inundaţii s-a redus, debitul fiind
preluat de albia minoră lărgită.
- Eroziunea solului. Versanţii ce mărginesc localităţile Ezeriş şi Soceni,
sunt brăzdaţi de văi adânci ale unor cursuri intermitente, cu traseu neregulat,
dar care pot produce eroziunea terenurilor cu rol de păşuni, iar surplusul de
aluviuni poate fi deversat în pârâul Tău. În ambii versanţi ai pârâului apar
fenomene de ravinare, cu trasee perpendiculare pe axul colector.
Pentru refacerea pajiştilor, la nivelul comunei există un plan de
amenajament pastoral, pentru o suprafaţă totală de 926,73 ha.
- Alunecarea de teren. Aceasta nu este un fenomen specific zonei locuite
a comunei, dar la tangenţa dintre zona construită şi versanţii de deal se
impun măsuri preventive atunci când se intervine asupra taluzurilor naturale,
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pentru a nu declanşa astfel de fenomene. Sunt menţionare zone cu
alunecări active ce evoluează genetic dinspre aval spre amonte, cu
predilecţie pe versantul drept al pârâului Tău. Se menţionează în amonte de
satul Ezeriş, pe colinele Dealul Aninoasa, Culmea Băsărăboanea şi în lungul
Văii Rele. Gradul redus de împădurire în zonele menţionate, determină un
caracter activ al alunecărilor de teren.
- Seismicitatea. Conform normativului P100/92, în zona analizată gradul
prognozat este VII pe scara MSK. Valorile coeficienţilor de calcul pentru
zonă, sunt: Tc=0,7; Ks= 0,12.
Riscuri antropice
Pe teritoriul administrativ al comunei există culoare de reţele majore de
transport al electricității și gazului metan, care impun zone de restricţie atunci
când se intersectează cu zone locuite.
- Reţele electrice de 110 kV şi 220 kV, care trec peste satul Soceni. În timp
ce traseul rețelelor de 220 kV trec tangenţial, traseul de 110 kV străbate
satul în miezul construit. Nu se impun demolări, sau devieri de reţele, dar
prin RLU se prevăd măsuri de limitare şi restricţie.
- Magistrala de gaz metan de la Caransebeş spre Reşiţa şi Bocşa,
urmăreşte de regulă, traseul drumului naţional DN 58. În satul Soceni, există
o deviere în zona de NV a satului, ocolind zona construită, dar extinderile
viitoare depăşesc acest traseu, şi se impun culoare de restricţionare pentru
zonele de dezvoltare. Prin planul de extindere al reţelei de distribuţie gaz
metan spre Ezeriş-Fîrliug, în lungul DN 58A, se vor extinde şi zonele cu
restricţii şi protecţie a conductelor de gaz metan.
11.2.10. Echipare edilitară
Alimentarea cu apă. Ambele sate ale comunei, Ezeriş şi Soceni
beneficiază de sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă, realizate
în ultima perioadă. Dimensionarea reţelelelor de alimentare cu apă s-a
făcut pentru o populaţie de:
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- Ezeriş: 680 locuitori în 243 gospodării
- Soceni: 837 locuitori în 227 gospodării
Pentru satul Ezeriș sursa de apă este asigurată din 2 foraje de adâncime
(H=111,5m) în amonte de localitate, între Pârâul Tâu şi DN 58, cu distanța
de 150 m între ele. Un al treilea fotaj este în localitate pe Str. Salcâmilor. În
afara localităţii în zona unităţilor CFR s-a executat un foraj suplimentar.
Pentru a fi asigurată zona de protecție sanitară conform cerințelor legale,
forajele sunt marcate perimetral şi împrejmuite. Capacitatea de pompare
poate asigura debitul de apă de 5,5 l/s, iar cel de exploatare necesar este
de 3 l/sec. Fiecare foraj este dotat cu câte o pompă submersibilă
automatizată,

pozată la

25 m

adâncime,

permiţând

funcţionarea

independentă. Tubajul e format din o coloană de 225 mm diametru, prevăzut
cu filtre. Conform proiectului tehnic al sistemului de alimentare cu apă, se
asigură:
- Q zi med. 280,8 mc/zi = 3,25 l/s
- Q zi max. 322,9 mc/zi = 3,74 l/s
- Q orar max. 30,6 mc/h = 8,5 l/s
Rezervoarele de înmagazinare din POLSTIF, cu volumul de 2x100 mc, sunt
alimentate de conducte din polietilenă Dn=110x6,4 mm, pe traseu îngropat,
în lungime de 1.100 m. Rezerva de incendiu asigurată este de 54 mc.
Rezervoarele sunt amplasate la cote superioare faţă de localitate, pe Dl. Din
Valea Strâmbă. Staţia de dezinfecţie este amplasată în vecinătatea
rezervoarelor la baza dealului, şi e compusă din instalaţie de dezinfecţie cu
clor gazos de la o staţie de clorinare.
De la rezervoare, apa este livrată gravitaţional, în conducte de 140x6,4 mm.
Rețeaua de conducte a localităţii este amplasată de-a lungul străzilor, pe un
inel principal şi ramificaţii.

Conductele de distribuţie din localitate au

diametre de 140x6,6 mm, şi 110x6,4 mm și o lungime totală de 11.560 m.
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În satul Ezeriș sunt prevăzuţi hidranţi de incendiu exteriori şi cişmele. Sunt
realizaţi 78 hidranţi de incendiu cu o presiune asigurată de 7m col apă.
Pentru satul Soceni. Sursa de apă este realizată prin 2 foraje, cu
adâncimea de 120 m, situate în lunca Pârâului Tău, în aval de localitate.
Forajele sunt echipate similar cu cele de la satul Ezeriş.
Conform proiectului tehnic al sistemului de alimentare cu apă, se asigură: - Q zi med. 345,13 mc/zi = 4,0 l/s
- Q zi max. 396,9 mc/zi = 4,59 l/s
- Q orar max. 35,35 mc/h = 9,82 l/s
Rezervoarele de înmagazinare din POLSTIF, cu volumul de 2x100 mc, sunt
amplasate pe dealul din partea nordică a satului. Rezervoarele au diametru
interior de 3 m, lungime internă de 14,7 m și sunt amplasate subteran. Se
asigură o rezervă de incendiu de 54 mc. Staţia de dezinfecţie e situată în
zona forajelor şi cuprinde o staţie de clorinare.
Aducțiunea apei de la foraje spre rezervoare se face prin conducte de
140x6,4 mm, pe un traseu ce subtraversează DN 68 spre Lugoj. Distribuţia
spre consumatori se face prin conducte de 140 şi 110 mm, având o lungime
totală de 6.320 m.
În satul Soceni se asigură un număr de 61 hidranţi de incendiu exteriori, cu
o presiune asigurată de 7m col. apă.
Canalizare menajeră şi pluvială. Localităţile comunei dispun de sisteme
de colectare a apelor uzate, fiecare sat având o staţie de epurare proprie,
realizate în ultima perioadă. Viteza medie de scurgere a apelor uzate prin
rețeaua sistemului de canalizare este calculată de 0,7 m/s, iar scurgerea
este gravitaţională.
Apele epurate, în cazul ambelor stații de epurare, se evacuează în
emisarul natural, pârâul Tău.
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Staţia de epurare a localităţii Ezeriş este amplasată în lunca Pârâului Tău,
la ieşirea din localitate spre Fîrliug, iar cea de la Soceni este amplasată în
lunca pârâului Tău, la ieșire spre satul Ezeriș.
Staţiile de epurare sunt modulare, de tip mecano-biologic, specifice pentru
apele menajere uzate. Aceste stații realizează procedee de epurare
containerizate, pe principiul nitrificării şi dezinfectării. Deshidratarea
nămolurilor se face prin intermediul unei instalaţii cu saci.
O dată cu modernizarea străzilor din cele 2 localităţi, au fost
amenajate rigole pluviale, care au scurgere spre Pt. Tău.
Alimentarea cu energie electrică. Toate locuinţele şi obiectivele publice,
sau unităţile de producţie şi depozitare, sunt alimentate cu energie
electrică, furnizată de sistemul naţional. Alimentarea se face prin linia
aeriană de 20 kV, cu plecare de la staţia de 110 kV Cîlnic, şi merge pe
traseul Soceni-Brebu-Zorlenţu Mare. De la Soceni se execută o derivaţie
spre Ezeriş cu linie de 20 kV.
Pe teritoriul satului Soceni există două posturi trafo de tip aerian, de 100
kVA, iar pe teritoriul satului Ezeriș, cinci posturi trafo de tip aerian, tot de
100 kVA.
Există linii de înaltă tensiune care traversează teritoriul comunei, de 400
kV, 220 kV şi linii de medie tensiune 110 kV, aceasta din urmă
intersectând zona construită din satul Soceni.
Telefonie. Internet. Pentru telefonia mobilă au fost instalate antene ale
firmelor Vodafone, Telecom şi Orange.
Alimentarea cu căldură. În prezent, majoritatea locuinţelor şi a instituţiilor,
au încălzire cu sobe, sau centrale termice ce folosesc combustibil solid. Pe
teritoriul comunei există o reţea de distribuţie a gazului metan, spre Reşiţa
şi spre Bocşa, dar satele comunei nu beneficiază de acestea. Comuna
este cuprinsă în Programul Național de racordare a populației și
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consumatorilor non-casnici la rețeaua inteligentă de distribuție a gazelor
naturale.
11.2.11. Gospodăria comunală
Pe teritoriul administrativ al comunei Ezeriș se găsesc 2 cimitire umane,
câte unul în fiecare localitate a comunei. Este necesar a se avea în vedere
reținerea unor suprafețe limitrofe în cazul extinderii cimitirelor, cu
respectarea prevederile normativelor cu privire la zonele de
protecție sanitară a cimitirelor (50 m față de zonele locuite).
11.2.12. Managementul deșeurilor
Pe teritoriul comunei Ezeriș sursele de producere a deșeurilor sunt:
- deșeuri menajere de la gospodăriile populației;
- deșeuri sub formă de gunoi de la animale adăpostite în perimetrul
gospodăriilor din localități, sau în fermele din afara satelor (sălașe);
- deșeuri agricole vegetale de la sub formă de resturi de plante de cultură
agricolă;
- deșeuri de la mica producție și servicii (atelier de reparații auto, producție
componente auto metalice și textile de întreținere (lavete industriale)).
- Deșeurile menajere se gestionează în cadrul Sistemului Județean de
Gestiune a Deșeurilor (SJGD). Conform acestui sistem deșeurile menajere
din comună se colectează de la fiecare gospodărie, conform unui program
stabilit, de către un operator local autorizat, care transportă deșeurile
colectate direct la depozitul ecologic regional de la Lupac, de lângă Reșița.
Un program de colectare selectivă pe sortimente de deșeuri (menajer umed,
hârtie/carton, sticlă, metal&plastic) este în curs de implementare la nivelul
comunei.
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Fig. 18 - Punct amenajat pentru colectarea selctivă a deșeurilor
- Deșeurile sub formă de gunoi (de grajd) de la animale se colectează la
locul de producere, în grămezi semiîngropate, în general ne-betonate de
unde, la intervale anuale se transportă și se împrăștie pe terenurile
agricole înainte de arătură. Acest mod de a proceda are mai multe
neajunsuri, cum ar fi poluarea cu mirosuri, dar și prin scurgerea levigatului
în sol și în pânza freatică din zona gospodăriilor populației. Un mod
corespunzător ar fi acela de a colecta gunoiul centralizat și de a-l procesa
într-o instalație de compostare cu obținere de biogaz și de compost, care
are calități superioare ca îngrășământ organic pentru culturile agricole.
- deșeurile agricole vegetale se folosesc fie ca așternut la animale, fie o
cantitate mică se îngroapă sub brazdă la arătură, dar în multe situații
aceste deșeuri sunt eliminate prin ardere în câmp deschis, creând pericolul
poluării aerului, sau chiar al producerii de incendii de vegetație extinse la
bunuri sau terenuri forestiere și livezi.
- deșeurile provenite din activități productive sau de servicii organizate se
gestionează, în sensul că se colectează și se valorifică/elimină prin firme
autorizate, pe bază de contracte între producătorii de deșeuri și acești
operatori specializați.
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11.3. Obiectivul Planului Urbanistic General al comunei Ezeriș este de a
identifica, pe baza analizei multicriteriale, situația existentă/
disfuncționalitățile la nivel de teritoriu și de a propune măsuri pentru
crearea unui cadru favorabil în perioada următoare.
11.4. Obiectivele specifice (O.S.) ale formulării prevederilor de
reglementare a dezvoltării comunei Ezeriș sunt reprezentate de:
- Dezvoltarea obiectivelor economice, sociale și edilitare de utilitate publică
şi privată;
- Redefinirea zonelor de intravilan;
- Stabilirea destinației generale a terenurilor;
- Îmbunătățirea calității rețelei de drumuri;
- Protejarea localităților împotriva dezastrelor naturale
- Dezvoltarea echipării edilitare
- Protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural construit și
natural
- Sprijinirea inițiativei și a investițiilor private pentru valorificarea resurselor
materiale și umane
- Îmbunătățirea dotărilor și serviciilor sociale și edilitare, menite să asigure
condițiile cele mai bune pentru învățământ, sănătate și de petrecere a
timpului liber
- Dezvoltarea turismului
- Conștientizarea publicului
Principalele obiective propuse prin PUG Comuna Ezeriş ce ar putea
genera un potențial efect asupra factorilor de mediu sunt:
O1 - Extinderea suprafeței de intravilan cu un total de 34,34 ha.
O2 - Dezvoltarea capacității de producție agrozootehnică.
O3 - Dezvoltarea capacităților locale de mică industrie și depozite
O4 -. Stabilizare, consolidare și apărare de maluri.
O5 - Modernizarea și extinderea infrastructurii rutiere.
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O6 - Amenajare spații verzi, sport și agrement.
O7 - Valorificarea potențialului turistic al zonei.
O8 - Realizarea rețelei de alimentare cu gaz metan a comunei
Raportul de mediu a urmărit să evalueze impactul pe care îl va avea
implementarea fiecărui obiectiv din P.U.G. asupra mediului și de a stabili
măsurile de diminuare a posibilelor efecte negative.
Obiectivele prevăzute în P.U.G. au fost evaluate în corelare cu obiectivele
de mediu, regăsite în politicile europene și naționale privind mediul și
dezvoltarea durabilă. În raport cu acestea, s-au identificat măsuri de
minimizare a potențialelor efecte negative generate de realizarea
obiectivelor planului.
Evaluarea strategică de mediu a planului s-a realizat prin parcurgerea mai
multor etape. Un prim pas a fost reprezentat de analiza stării actuale a
mediului la nivelul comunei. În urma acestei analize a fost identificat un set
de probleme de mediu pentru care au fost formulate obiective de mediu
relevante.
Evaluarea de mediu a presupus analizarea modului în care PUG contribuie
la atingerea acestor obiective relevante de mediu. Au fost notate
contribuțiile pozitive și negative la atingerea acestor obiective și au fost
identificate situațiile în care planul nu aduce contribuții sau aduce
contribuții reduse la atingerea obiectivelor mai sus amintite.
În final, pe baza însumării notelor acordate, s-a putut realiza o evaluare
cumulativă a efectelor PUG asupra mediului.
Rezultatele evaluării indică un efect majoritar pozitiv. Nu au fost identificate
potențiale efecte negative semnificative ce ar putea apărea în urma
implementării planului.
Implementarea PUG Comuna Ezeriș nu va genera efecte negative cu
potențial transfrontier.
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În scopul reducerii riscurilor apariției unor potențiale efecte negative
generate de implementarea planului a fost propus un set de recomandări
care vizează aspectele de mediu analizate și care vizează îmbunătățirea
capacității planului de a se adresa problemelor de mediu identificate.
În cadrul procesului de definitivare a propunerii de plan, au fost formulate și
dezbătute mai multe variante de plan, cu scopul de a identifica soluțiile
particulare ale diverselor componente ale planului în așa fel încât
obiectivele planului să fie cât mai bine satisfăcute. S-au avut în vedere trei
variente de plan și anume:
- Varianta V0, care prevede menținerea situației actuale fără
implementarea Planului de Urbanism General. Suprafața intravilanului în
cazul neimplementării planului urbanistic general este de 283,0 ha.
- Varianta V1, care prevede implementarea planului, respectiv, extiderea
limitei de intravilan (vezi tabelul nr. 6. intravilan existent/propus), prin
această extindere a intravilanului sunt prevăzute următoarele modificări:
- extinderea suprafeței de teren ocupat de locuințe și funcțiuni
complementare;
- extinderea suprafeței de teren ocupat de unităţi industriale şi depozite;
- extinderea suprafeței de teren ocupat de unităţi agrozootehnice;
- extinderea suprafeței de teren ocupat de instituții și servicii de interes
public (social-administrative, turism-agrement);
- extinderea suprafeței de teren ocupat de căi de comunicație și transport;
- amenajarea de spații verzi, sport și agrement;
- gospodărie comunală, cimitire;
- desemnarea unor zone pentru dezvoltarea de mică industrie;
- terenuri în legătură cu cursurile de apă
- terenuri neproductive
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Prin implementarea planului urbanistic general în cazul alegerii Variantei
V1, intravilanul comunei Ezeriș va avea suprafața de 317,34 ha, ceea ce
reprezintă o extindere cu 34,34 ha față de situația actuală (V0).
- Varianta V2, prevede extinderea suprafeței de intravilan cu 36,85 ha,
diferența față de V1 fiind suprafața de 2,51 ha din localitatea Soceni,
propusă a fi alocată dezvoltării unei zonei picnic.
Prin consultarea populației, comunitatea locală a respins varianta V2,
considerând ca prioritară menținerea celor 2,51 ha în extravilan și a
funcțiunii de pajiște, neexistând un interes vădit pentru dezvoltarea altor
genuri de activități.
În concluzie, a fost aleasă Varianta V1 care corespunde unui nivel de
compatibilitate cu cerințele de mediu ale arealului de implementare a
proiectului.
Pentru monitorizarea efectelor asupra mediului ale implementării PUG, a
fost formulat un set de indicatori care va permite o evaluare simplă și
eficientă a modului în care acest plan va atinge obiectivele de mediu
stabilite.
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