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1. INTRODUCERE

1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
Denumirea lucrării: “Reactualizare plan urbanistic general comuna MOSOAIA”;
Beneficiar: Consiliul Local Comuna MOSOAIA;
Proiectant general: SC INFRAVIA SRL;
Proiectant de specialitate: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL;
Data elaborarii documentatiei: 2015-2018;

1.2. OBIECTUL PUG
Prezenta documentatie s-a intocmit in baza comenzii Consiliului Local al comunei Mosoaia si a

contractului de proiectare nr. .........., si are ca scop stabilirea obiectivelor, directii principale de actiune si
masurilor de dezvoltare a localitatii pentru o perioada de 5-10 ani pe baza analizei multicriteriale a situatiei
existente si a strategiei de dezvoltare macroteritoriale. Planul urbanistic general este un instrument operational
al politicii de dezvoltare adoptata de administratia locala.

Scopurile generale avute ale acestui tip de documentatii sunt legate de:
 raportul optim dintre amenajarea generala a teritoriului si dezvoltarea urbanistica a localitatilor sale;
 relaţionarea localităţii cu teritoriul său administrativ şi relaţionarea suprateritorială;
 relationarea din punct de vedere functional a spatiilor;
 stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale sau antropice si reducerea vulnerabilitatii fondului

construit (existent si viitor);
 delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, afectate de interdicţii temporare şi permanente de

construire;
 evidentierea fondului construit si amenajat valoros din punct de vedere istoric si ambiental si

propunerea unui sistem de protectie a acestuia;
 modernizarea şi dezvoltarea echipării şi a infrastructurii edilitare aferentă zonelor de extindere a

intravilanului;
 cresterea calitatii vietii;
 activarea economiei locale;
 stabilirea reperelor necesare realizarii investitiilor de utilitate publica;
 precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite şi amenajate;
 punerea la punct a sistemului de reglementare a activitatii constructive (certificate de urbanism si

autorizatii de construire);
 corelarea intereselor publice cu cele individuale.

Teritoriul comunei Mosoaia are o pozitie geografica si caracteristici care au impus analize
particularizate prin studii de fundamentare ale teritoriului, preluate apoi in documentatia PUG. Din acest motiv
analiza si propunerile sunt adaptate acestei situatii, fiind in acelasi timp conforme cu cadrul continut general
acceptat.

Prin tema program s-au solicitat o extindere a intravilanului satelor componente şi scoaterea din
intravilan a unor zone destinate unor investiţii nerealizate sau care nu mai constituie interes pentru dezvoltarea
localitatii (trupuri intravilane destinate echipării edilitare).

Prioritățile de dezvoltare ale comunei au fost determinate de către administraţia publică locală,
rezultând în programul de investiții strategice aferente serviciilor comunitare de utilități publice (Anexa 1),
sintetizat:

- modernizarea prin dotare cu echipamente sau înlocuire a conductelor pentru toate sistemele de
alimentare cu apă din comună



PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Varianta finală a Planului Urbanistic General comuna MOŞOAIA, judeţul ARGEŞ
-MEMORIU GENERAL -

7

- înființarea sistemelor de epurare a apelor uzate pentru satele Moșoaia, Ciocănăi, Bătrâni și
Lăzărești

- modernizarea și dotarea serviciului de salubritate prin achiziția de pubele gunoi și recipiente
transport gunoi

- construcția și modernizarea stațiilor pentru transport călători
- modernizarea drumurilor comunale, străzilor, aleilor și trotuarelor
- dotare cămin cultural sat Moșoaia
- înființare after-school sat Moșoaia
- construire teren de sport în sat Moșoaia
- înființare cămin pentru persoane vârstnice în sat Hintești
- modernizarea iluminatului public
- extinderea rețelei de alimentare cu gaze în satele Moșoaia, Ciocănăi, Bătrâni și Lăzărești
- producerea de energie electrică „verde” necesară consumului pentru sediile instituţiilor publice şi

sistemelor de alimentare cu apă

Documentatia P.U.G. va fi utilizata impreuna cu regulamentul de urbanism.

1.3. SURSE DOCUMENTARE
La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele materiale documentare:

 Studiu geotehnic de fundamentare PUG comuna Mosoaia judetul Arges
 Studiu istoric de fundamentare PUG comuna Mosoaia judetul Arges
 Ridicari topografice sc. 1:5000, 1:25000
 Studiu arheologic
 Strategia locală a comunei Moşoaia privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi

publice pentru perioada 2014-2020;
 Datele statistice sunt furnizate de Centrul Judetean de statistica Arges si de Primaria comunei

Mosoaia;
 Enciclopedia României;
 Anuar statistic al României;
 Lista agenţilor economici de pe raza comunei Mosoaia;
 Informaţii furnizate de organismele teritoriale în ceea ce priveşte cadastrul funciar al intravilanului

şi extravilanului comunei Mosoaia;
 Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnico-edilitara.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

2.1. EVOLUTIE

Comuna Moşoaia se afla în partea central sudică a judeţului Argeş, vecină administrativ la est cu
municipiul Piteşti si cu padurea cu functiuni de agrement – Trivale.

In componenta sa intra 7 sate: Mosoaia (resedinta de comuna), Smeura, Hintesti, Dealu Viilor,
Ciocănăi, Bătrâni, Lăzăreşti.

Principala arteră de comunicaţie o constituie şoseaua DN 67B, care traversează comuna
Moşoaia din direcţia N-E spre V, făcând legătura între oraşele Piteşti şi Drăgăşani.

Din această principală arteră de comunicaţie de interes naţional, pornesc drumuri comunale
care străbat satele Hinţeşti, Smeura şi Dealul Viilor pentru a face legătura cu comuna Albota.

Suprafata totala a teritoriului administrativ al comunei Mosoaia este de 4493,5 ha (conform RELUAT1),
din care 41,35% reprezinta suprafata agricola.

Cele mai vechi urme descoperite pe teritoriul comunei datează din perioada geto- dacică, constând
într-un tezaur de monede geto-dacice, imitaţii de tip Filip II.

Cea mai veche atestare documentară a uneia din localităţile componente datează din anul 1495, şi se
referă la satul Hinţeşti şi apare în hrisovul emis de cancelaria domnească a lui Vlad Călugăru.

O cruce din piatră din anul 1743 consemnează că satul Moşoaia făcea parte, in acel an, din judeţul
Teleorman.

Satele componente ale comunei sunt: Moşoaia, Hinţeşti, Smeura, Dealul Viilor, Ciocănăi, Lăzăreşti şi
Bătrâni.

Date privind evolutia in timp a unitatii teritorial-administrative ce face obiectul PUG

 Situată în sud-estul Piemontului Cotmeana, pe cursul superior al râului Teleorman, într-o zonă deluroasă,
comuna Moşoaia își trage denumirea de la cuvântul de origine dacică ''moş'' însoţit de sufixul feminin "-oaie",
rezultând moşoaie (soţia moşului) ce indică pe deţinătoarea terenului pe care s-a construit aşezarea. Comuna
are în componență opt sate: Moşoaia (reşedinţa), Smeura, Hinţeşti, Dealu Viilor, Ciocănăi, Bătrâni, Lăzăreşti şi
Cartier Papuceşti și este limitorfă, spre sud-vest, cu municipiul Pitești.

 Prima atestare de locuire a zonei datează (conf. tradiţiei istorice locale) de la 1395 când, în partea de nord a
satului Moşoaia de astăzi, se afla moşia unui Bălăceanu. La sudul moşiei era un loc numit Câmpul Şasa unde
locuiau câteva familii care, la 1406, munceau pe moşia boierului Bălăceanu ce le construise şi biserică.
La 1460, din cauza năvălirilor turceşti, oamenii din Şasa se retrag pe grupuri în nord, în diferite zone din
pădurile moşiei. Astfel, după numele căpeteniei fiecărui grup a fost dată şi toponimia locurilor. Piscul Moşului
denumea locul de retragere a căpeteniei locuitorilor din Câmpul Şasa - lângă biserica lui Bălăceanu. La
Şerban era zona de retragere a numitului, în partea de sud-est a moşiei. Iar altul, Lazăr, s-a aşezat în partea
de nord-vest, într-un loc ce-şi păstrează şi astăzi numele Lăzăreşti. Ţârdea s-a aşezat în partea de nord-est a
moşiei, loc ce s-a numit Ţârdeşti, iar Cioc a ales partea de nord, înfiinţând împreună cu rudele şi prietenii
Ciocănăii de astăzi.

 În Evul Mediu sunt menţionaţi locuitorii din Silişte-Şasa şi Siliştea din Hinţeşti ca săteni cu statut de oameni
liberi sau moşneni – proprietari de pământ.

 În 4 septembrie 1495, domnitorul Vlad Călugărul numeşte pe Tatu din Hinţeşti vătaf, pentru a păzi o branişte a
Mănăstirii Glavacioc (prima atestare documentară a localităţii Hinţeşti).

 În vremea lui Mihai Viteazul se înregistrează o scădere demografică în Moşoaia şi Hinţeşti, din cauza
războaielor antiotomane.

 La 15 ianuarie 1630 este menţionat printr-un document oficial referitor la vânzarea de moşii şi un anume
''Oprea al Moşoaiei cu ceata sa'' ce-şi pierde astfel statulul de moşnean.

1 Registrul Electronic al Limitelor Unitatilor Administrativ-Teritoriale
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 În timpul domnitorului Şerban Cantacuzino (1678-1688), boierul Badea Bălăceanu plăteşte impozitul către
domnitor în locul ţăranilor din Moşoaia, datorită imposibilităţii acestora de a-și achita dările, teritoriul devine
proprietatea sa, transformându-i astfel în ţărani dependenţi sau rumâni. Moşnenii din din Smeura şi Hinţeşti îşi
păstrează statutul de ţărani liberi.

 La 25 iunie 1741, Constantin Mavrocordat semnează un act prin care reconfirmă statutul de moşneni, ţărani
liberi ai moşoienilor. Aceştia au gravat textul pe o cruce de piatră existentă şi astăzi.

 Moşoaia mai este menţionată într-un act din 1765, referitor la o neînţelegere între săteni.
 În a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, fiind și în imediata apropiere a Piteștilor, satele comunei au suferit

datoriă războaielor dintre austrieci, ruși și turci, precum și datorită ocupației temporare a armatelor acestor trei
mari imperii.

 1821, la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu au participat sătenii din Moșoaia și Hințești, satele păstrând
din acele vremuri toponime ca: Piscul Zaverii și Troița Pandurului.

 Receptată cu bucurie de către întreaga țară, unirea Principatelor a avut bune repercursiuni și asupra satelor
argeșene; Moșoaia și Hințești-Smeura capătă statut de comune și au sigilii proprii.

 În toate marile războaie ce au dus la făurirea statului român modern: Războiul de Independență din 1877 –
1878, războiul de Reîntregire din 1916 – 1919, al doilea război modial, locuitorii satelor comunei au participat
și au dat jertfe. În memoria lor au fost ridicate monumente comemorative la Moșoaia și Hințești.

 În a doua jumătate a secolului XX, dezvoltarea satelor comunei a fost legată de învecinarea cu municipiul
Pitești și creșterea acestuia ca putere industrială. Mulți locuitori au părăsit activitățile din sat și au devenit
muncitori și specialiști în unitățile piteștene.

Evoluţia teritoriului administrativ

Satele comunei
Moşoaia au apărut și s-au
dezvoltat, conform toponimelor
existente (Drumul Oii- două
drumuri ce străbat atât
Hinţeştiul cât şi Moşoaia de la
nord la sud) pe căile de acces
ale ciobanilor în transhumanţa
anuală de la munte la câmpie.

Pe Harta Specht –
1790, sunt evidenţiate la vest
de oraşul Piteşti, satele
existente şi astăzi, Smeura
(Smiora) şi Hinţeşti (Incest). În
partea de nord-vest a Smeurei,
având un nucleu cu biserică pe
malul stâng al unui fir de apă
ce urmăreşte traiectoria
actuală a râului Teleorman, se
remarcă încă o vatră de sat
fărâmiţată denumită Ujaska.
Conform toponimului existent
în zonă, Câmpul Şasa şi a tradiţiei istorice locale, Ujaska (Şasa) desemnează vatra satului Moşoaia de astăzi.
Între Smeura şi Piteşti se află Mânăstirea Trivale (Frinale).

Smeura (Smiora) se conturează ca un nucleu adunat, conturat în jurul unei biserici a cărei prezenţă
informează existenţa unui lăcaş de cult şi înainte de 1793, marcat în documente ca fiind anul de construcţie a
bisericii din lemn din localitate.
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Hinţeştiul (Incest) se remarcă prin existenţa a două vetre alungite (Hinţeştiul de Jos şi Hinţeştiul de
Sus) separate de un fir de apă (azi pârâul Murtea), iar vatra de pe malul stâng al apei are în componenţa sa
biserica din lemn, ctitorită în anul 1750.

Şasa (Ujaska) este definită de două nuclee (sau o vatră răsfirată): unul în jurul bisericii ctitorită în 1699,
pe malul Teleormanului, iar celălalt extins pe alt fir de apă şi în lungul unei ulițe, direcţie ce va defini
dezvoltarea ulterioară a localităţii.
În păienjenişul de drumuri ce asigură legăturile între localităţi şi, mai ales, cu oraşul Piteşti, se remarcă Drumul
Oii ce traversează Şasa şi Hinţeştiul de la nord la sud.

La jumătatea sec. al XIX-lea, pe harta Szathmary, satele comunei sunt figurate astfel:
Moşoaia îşi extinde vatra şi pe malul drept al râului Teleorman, dilatându-se totodată pe ambele maluri,

atât spre nord cât şi spre sud. Zonele împădurite, dar şi terenul accidentat fragmentează însă expansiunea în
nuclee separate. Apar cătunele Moşoaiei. Nucleul de case prezent în jurul bisericii la 1790 se pierde, lăcaşul
de cult rămânând la marginea vetrei - se crează un alt centru al satului, în dezvoltarea intravilanului, spre
Smeura.

Harta Szathmary -1853
Satul Smeura îşi dezvoltă noi limite, împinse pe direcţia nord-sud, făcând să dispară discontinuitatea

dintre el şi Hinţeşti. Extinderea tentaculară este fracturată însă ca în cazul Moşoaiei de inconsecvenţa formei
de relief, formându-se şi aici sateliţi (Smiora Lacului).

Hinţeştii îşi dezvoltă o a treia linie directoare orientată nord-sud, prin care se conectează cu Smeura.
Apar şi ramificaţii ce taie transversal cele trei braţe bidirecţionale. Primele două braţe ale Hinţeştilor, dispuse
de-o parte şi de alta a pârâului Murtea, se unesc pentru a întâmpina împreună vatra localităţii vecine, Albota.

La începutul sec. XX, pe a treia ridicare austriacă de la 1910, unele cătune ale Moşoaiei devin sate
independente - apare satul Ciocănăi cu biserica ctitorită la 1840, iniţial menţionată ca una dintre cele două
lăcaşuri ale localităţii Moşoaia. Este marcată în centrul Moşoaiei şi biserica ridicată la 1889, necesară datorită
dezvoltării localităţii.

Smiora Lacului, cătun al Smeurei la 1853, devine Păpuceşti, localitate ce stabileşte conexiunea cu
oraşul Piteşti. Nu este precizată apartenenţa noii unităţi, posibilă fiind subordonarea ei la oraş. Prin extinderea
într-un relief deluros, vatra Smeurei este fracturată.
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Cea de-a treia ridicare austriacă -1910
Hărțile militare din anii ”70, arată comuna Moşoaia într-o formă destul de asemănătoare cu existentul

prezent. Structura satelor şi toponimia sunt reluate astăzi, chiar dacă până nu demult - 2011, anul redactării
monografiei comunale- exista o altă împărţire teritorială (existenţa satului Ţârdeşti). O deosebire vizibilă faţă de
prezent o reprezintă poziţia depărtată a cartierului Papuceşti de satul Smeura, aflat atunci în tutela oraşului
Piteşti. Astfel, componenţa comunei se rezuma la satele Moşoaia, Smeura, Hinţeşti, Dealul Viilor, Bătrâni,
Ciocănăi şi Lăzăreşti.

Harta militară -1972
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Obiecte de patrimoniu

Conform studiului istoric:
Patrimoniul construit are ca reprezentare în LMI doar bisericile satelor Moşoaia (biserica cu hramul”

Cuvioasa Paraschiva”), şi Ciocănăi.
Locuitorii zonei au construit pentru comemorarea celor morţi monumente funerare, de cimitir sau de

stradă, deosebite prin sculptură şi culoare, care înseninează mesajul transmis prin ele. Troiţele păstrează
arhitectura locului (Troiţa de la Priboaia mutată în Muzeul Goleşti) cu pridvor şi învelitoare de şiţă, sau sunt
zugrăvite în culori aprinse, vii.

În pridvorul bisericii ” Cuvioasa Paraschiva” din Moşoaia se află păstrată crucea de piatră pe care este
scris textul hotărârii domnitorului Constantin Mavrocordat, care le recunoaşte statulul de ţărani liberi, moşneni,
locuitorilor din Moşoaia.

Troiţe în satul Bătrâni

Cruci în cimitirul bisericii din Ciocănăi
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Cruce de piatră cu hotărârea domnească şi cruci în cimitirul bisericii ''Cuv. Paraschiva'' din Moşoaia

Din analiza evoluţiei organismului urban şi a părţilor istorice ale acestuia păstrate până astăzi: tramă
stradală, parcelar, fond construit, s-a constatat că există, pe lângă monumentele şi ansamblurile înscrise în
listă, şi alte valori ce merită atenţie şi protecţie, în satele comunei.

În urma vizitei pe teren, s-au descoperit în toate satele comunei exemple de clădiri cu arhitectură
tradiţională / valoare ambientală, unele bine păstrate, altele puternic deteriorate, pentru care studiul propune
reglementări punctuale pentru prezervare și – în patru dintre sate, datorită unei grupări relativ coerente de
case cu valoare arhitecturală tradițională, a fost instituită câte o zonă protejată, cu regulament specific.

Decorul din lemn traforat reprezintă o trăsătură remarcabilă și valoaroasă a caselor și este
recomandată reiterarea acestui meșteșug și utilizarea acestui tip de elemente în arhitectura contemporană,
concomitent cu păstrarea și conservarea celor existente.

De asemenea, se accentuează asupra valorii peisagistice deosebite a amplasamentelor bisericilor,
valorificând zonele înalte și creând perspective favorabile în relație cu satul.

Lista Monumentelor Istorice din 2010 cuprinde pentru Comuna Moşoaia un număr de două obiective:
(1) AG-II-m-B-13746 sat Moşoaia, comuna Moşoaia, Biserica "Cuvioasa Paraschiva" (1806)
(2) AG-II-m-A-13595 sat Ciocănăi, comuna Moşoaia, Biserica "Sf. Nicolae" (1840)

Conform studiului arheologic:
Dintre bisericile aflate pe teritoriul localității, doar două sunt monumente, Biserica ,,Cuvioasa

Paraschiva” – parohia Piscul Moșului2 și Biserica ,,Sf. Nicolae și Adormirea Maicii Domnului” – parohia
Ciocănăi3. Alte biserici aflate pe teritoriul comunei sunt: Basangești, Lăzărești, Hințești, Smeura și Moșoaia4.

Parohie Hram Datare Ctitori
Basangești Sf. Nicolae

Adormirea Maicii
Domnului

1883-
1887

Constanti Matei

Ciocănăi Sf. Nicolae
Adormirea Maicii

1840 Ion Nedelea, Mariia diaconița, Dumitra
prioteasa, Floaria diaconița, Stan ot Vața

2 LMI AG-II-m-B-13746
3 LMI AG-II-m-A-13595
4 Grigore Constantinescu, Argeșul monumental. Enciclopedie patrimonială, Pitești, 2011, pp. 310-311; Ancuța Pungoi, Lăcașuri de
cult ale comunei Moșoaia și ctitorii lor, Argesis, XXIII, Pitești, 2014.
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Domnului
Hințești Adormirea Maicii

Domnului
1876-
1879

Stan Șerban, Ion Ungureanu, Marin
Tudorache

Lăzărești Sf. Mare Mucenic Dimitrie 1886 Ioan Rădulescu
Moșoaia Sfânta Treime 1885 Paraschiva A. Stoica cu soția sa Joița

Piscul Moșului Cuvioasa Paraschiva 1808 Familiile Furchezi, Bărbosu, Ciârdeș,
Lăzărescu5

Smeura Adormirea Maicii
Domnului

1883-
1885

Marin Burnei și soția sa Tudora

În afara edificiilor de cult, în comuna Moșoaia mai sunt menționate: prezența unei așezări datând din
perioada epocii bronzului și din perioada geto-dacică6, în satul Smeura, prezența unei necropole datată în
prima epocă a fierulului7, o cruce hrisov datând din anul 17418, precum și un tezaur monetar compus din
imitații de tetradrahme Filip al II-lea.

1. Așezarea cu vestigii aparținând culturii Tei și culturii geto-dace se află în satul Smeura, între văile,
Rogozului, Taomirului și Valea Balea. Cercetări de suprafață au fost întreprinse începând cu 1964, de către
Ion Nania și mai apoi de Dragoș Măndescu (Muzeul Județean Argeș), între anii 2003-2008. În urma
cercetărilor au fost descoperite: fragmente ceramice aparținând culturii Tei, fragmente ceramice din pastă
cenușie datate în cea de-a doua epocă a fierului, un cuțit curb din piatră șlefuită, un vârf de săgeată din silex și
un cuțit din fier.

2. Necropola din perioada Hallstatt-ului este alcătuită din cinci tumuli cu dimensiuni diferite, cel mai
mare are un diametru de aproximativ 25 m, restul sunt puternic aplatizați. Tumulul mare a fost semnalat de
către Viorel Drugău9, profesor de istorie în localitate, iar în anul 2013 studentul Ioan Andi Pițigoi a recuperat,
din zona afectată de săpături moderne a tumului mare, fragmente ceramice, bucăți de oase calcinate, cel mai
probabil provenind dintr-un mormânt secundar, de incinerație în urnă cu capac.

Un alt tumul, semnalat de Ion Nania10, se află pe Drumul Morii, la aproximativ 1 km de necropolă. O
altă necropolă, cu tumuli asemănători ca formă și dimensiune, dar mult mai mare, se întinde pe teritoriul
administrativ al municipiului Pitești și al comunei Băbana, de-a lungul drumului 703E (drumul județean 703E
este limita administrativă între comuna Băbana, comuna Moșoaia și orașul Pitești.

Tumul din necropola de la Pitești-Băbana

5 Conform pisaniei traduse de Constantin, Bălan, Inscripții medievale și din epoca modernă a României. Județul istoric Argeș (sec.
XVI-1848), București, 1994, p. 356.
6 Ion Nania, Descoperiri arheologice în vatra Piteștilor, în Argesis, XII, 2003, pp. 84-85.
7 Dragoș Mădescu, Ion Dumitrescu, Marius Păduraru, Repertoriul arheologic al județului Argeș, Brăila, 2014, p.160.
8 Calinic Argeșanul, Grigore Constantinescu, Monumente memoriale din județul Argeș. Cruci de piatră, Pitești, 1999, pp. 217-218.
9 Viorel Drugău, et alii, Monografia comunei Moșoaia, Pitești, 2011, p. 32.
10 Ion Nania, op. cit., pp. 83-44.
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3. Tezaurul de tetradrahme Filip al II-lea a fost găsit în perioada interbelică, descoperire
întâmplătoare. Nu se cunoște cu exactitate locul descoperii, monedele intratând în colecția privată a lui M.
Popescu, din Pitești. În anii 60, casa acestuia de pe Strada Doamna Bălașa, nr. 9 a fost demolată, pierzându-
se urma tezaurului11.

4. Crucea Hrisov din anul 1741 se află în pridvorul bisericii ,,Cuvioasa Paraschiva”, ctitorită în anul
180812. A fost făcută în timpul celei de-a treia domnie a lui Constantin Mavrocordat pentru a consemna
hotărârea luată în divan de a elibera din rumânie moștenii comunei Moșoaia, de sub fiicele lui Ioan Bălăceanu.

Nici unul din monumentele mai sus menționate nu este înscris în RAN (Repertoriul Arheologic
Național).

În urma evaluării de teren au fost identificate și cartate următoarele puncte (în afara bisericilor clasate
LMI care au fost descrise mai sus):

(3) Aşezarea preistorică, geto-dacică Sat Moşoaia (Gura Lacului)
(4) Aşezare preistorică, geto-dacică Sat Smeura (La Rogoaze)
(5) Necropolă Hallstatt Sat Moşoaia
(6) Tumul Sat Moşoaia (Drumul Morii)

Caracteristici semnificative ale teritoriului si localitatilor, repere in evolutia spatiala a localitatii

Conform Legii nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional -
Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi, localităţilor rurale de rang IV satul reşedinţă de comună, nivelul de
dotare minim obligatoriu necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei respective sunt:

 sediu de primărie;
 grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială;
 dispensar medical, dispensar veterinar;
 sediu de poliţie;
 cămin cultural cu bibliotecă;
 magazin general, spaţii pentru servicii;
 teren de sport amenajat;
 teren de sport scoala;
 parohie;
 cimitir;
 alimentare cu apă
 canalizare
Comuna Mosoaia dispune de toate dotările necesare unei bune funcţionări.

Evolutia localităților după 1990

Comuna Moşoaia a fost şi rămâne în continuare sub directa influenţă – economică, urbanistică şi
socială – a municipiului Piteşti.

Agricultura a fost o activitate practicată în mediul rural încă din cele mai vechi timpuri. Cultura
cerealelor în zonă nu este o ocupaţie competitivă, populaţia deţinând şi cultivând suprafeţe mici de teren, cu
tehnici agricole neperformante. Creşterea animalelor a ocupat în trecut un loc important în viaţa comunei, fiind
şi astăzi crescute în gospodării porcine şi păsări, mai puţin bovine şi cabaline.

Apartenenţa comunei la teritoriul periurban al municipiului Piteşti şi accesul rutier facil (DN 67B) a
influenţat pozitiv dezvoltarea comunei prin creşterea gradului de acoperire cu dotări, oferta de locuri de muncă
şi expansiunea urbană periferică, îndeosebi pentru satele estice, Smeura şi Hinţeşti.

11 Constantin Preda, Paul I. Dicu, Monede geto-dacice descoperite pe teritoriul județului Argeș, în BSNR 75-76, 1981-1982 (1993), p.
92.
12 Deși pe pisanie apare ca dată a ctitoriei anul 1808, mențiuni mai vechi despre o biserică de zid, cu acelaș hram, datează din 1806.
Teodor Mavrodin Episcopia Argeșului (1793-1949), Pitești, 2015, p. 198.
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Volumul populaţiei sporeşte după 1990 cu peste 60%, de asemenea şi utilităţile publice de interes
local, astfel:

- reţeaua de distribuţie a apei potabile se extinde cu peste 300%, ajungând în prezent la 65,5 km (anul
2017);

- se înfiinţează şi se extinde permanent reţeaua de distribuţie a gazelor, care în prezent are 40 km
(anul 2017);

- creşte numărul străzilor şi instituţiilor publice modernizate.
Fondul construit format din locuinţe se măreşte cu peste 104%, toate fiind în proprietate privată,

evoluţia numărului de locuinţe terminate pe an fiind în creştere în ansamblu, în ciuda unui temporar regres
consecutiv crizei economice din 2008, după cum reiese din ilustrarea grafică:

Suprafaţa locuibilă a crescut de la 43671 m² (anul 1990) la 190891 m² (2017), respectiv cu cca 340%.
Şi indicatorii sociali ai locuirii s-au îmbunătăţit, astfel că nivelul de confort al populaţiei creşte.

2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Caracteristicile reliefului

Teritoriul administrativ al comunei Mosoaia se desfasoara in zona Piemontului Cotmeana subunitate
a Piemontului Geticlaa contact cu Campia Inalta a Pitestilor.

Incepând din dreptul văii Bascov Piemontul Cotmeana vine în contact nemijlocit cu Câmpia înaltă a
Piteştilor, limita dintre acestea fiind marcată printr-o denivelare evidentă (de 7-65 m), ce poate fi urmărită pe la
vest de Smeura (cca 300 m)-est, Grădiştea-nord, vest Cerbu, versantul drept al văii Copacilor şi Bumbueni şi
care dispare aproape total în apropierea localităţii Pădureţi

Limita dintre Piemontul Cotmeana şi Câmpia piemontană a Piteştilor mai este evidenţiată şi prin
schimbările de direcţie ale râurilor Teleorman, Albota, Cotmeana, care în cuprinsul piemontului curg nord vest-
sud est; intrând în câmpie, acestea se îndreaptă aproape brusc spre sud.

Teritoriul Piemontului Cotmeana este constituit din interfluvii, terase, lunci, glacisuri si versanti ca parti
componente ale piemontului, aceste forme de relief se caracterizează prin dezvoltarea multor procese
pedogeomorfologice din regiune, cum ar fi: eluvierea, iluvierea, levigarea, pseudogleizarea, alunecările şi
solifluxiunile, prăbuşirile etc.

Mai mult de jumătate din suprafaţa piemontului o formează interfluviile şi versanţii acestora in mica
masura terasele.

Aşadar, netezirea interfluviilor, rezultă în urma unui proces geomorfologic mai complex, mai întâi de
netezire prin eroziune şi apoi de netezire prin acumulare. In prezent, acolo unde interfluviile au fost afectate de
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denudaţie au aspect neregulat, în cele mai multe cazuri fiind reduse la creste de intersecţie, martori de
eroziune, abrupturi.

In cuprinsul regiunii, direcţia interfluviilor este imprimata de reţeaua hidrografica iar suprafaţa
piemontului este mai puternic fragmentată; interfluviile sunt foarte înguste, uneori ajungând la câteva sute de
metrii lăţime.

Zona se prezinta sub forma de culmi deluroase strabatute de vai inguste in est si mai largi in
vest.Dealurile se prezinta fragmentate avand culmi inalte (350-435 m) si prelungi cu aspect piemontane.
Platourile ocupă suprafeţe importante din tot cuprinsul perimetrului şi prezintă aspect plan, cu o uşoară
înclinare spre versanţii văilor. Altitudinile au valori cuprinse între 434 m la limita nordică a comunei şi 306 m în
sud (sat Hintesti) realizându-se o pantă generală de 0,8%.

Pe teritoriul administrativ al comunei Mosoaia se gasesc dealuri asimetrice care se termina la partea
superioara a interfluviilor cu suprafete plane,cu o usoara inclinatie

longitudinala si transversala spre axa retelei de drenaj, Dealul Papucesti (437m), Dealul Drumul Mare
(434 m), Dealul Gurgura, Dealul Viilor, Dealul Siru, Dealul Frasinului (359,6m).

Acestea au pante accentuate, declivitati mari si sunt tesite.In conditiile unei vegetatii ierbacee,acestea
sunt afectate de eroziunea in suprafata alunecari de teren, torentialitate, evoluand prin retragere.Versantii , din
cauze morfogenetice, au configuratii diferite cu pante ce pot depasi 40º. Fragmentarea reliefului (0,5-0,8
km/km2), alcatuirea sa din roci, putin rezistente la eroziune, preponderenta utilizare agricola a terenurilor si
extinderea versantilor neprotejati de vegetatie înlesnesc o dinamica sporita a proceselor geomorfologice de
modelare: pluvio - denudarea si eroziunea în suprafata (afecteaza totalitatea versantilor despaduriti). Energia
de relief atinge valori de 100 m în zona de nord şi scade spre sudul teritoriului.

Câmpia Înaltă a Piteştiului ce delimiteaza teritoriul la limita estica este o câmpie de acumulare fluvio-
lacustră, operă a Râului Argeş si reprezintă un uriaş con de dejecţie, construit la periferia Podişului Getic.
Formarea şi construcţia acestui con de dejecţie a fost influenţată de ridicarea în bloc a Piemontului Getic
odată cu întreg edificiul carpatic, precum şi de formarea arealului subsident Piteşti- Ştefăneşti, care a dus la
formarea confluenţei Râului Argeş cu Râul Doamnei.

Inălţimea medie în vatra comunei este de 420-430 m satele din zona de nord si de cca 340 m satele
din zona sudica, cele mai mari cote sunt in zona dealurilor ce marcheaza teritoriul nord vest (437m).Cota cea
mai scazuta este in sudul teritoriului administrativ 306 m. Altitudinea medie a teritoriului administrativ este de
370 m.

Hidrografie

Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei Mosoaia apartine sistemului hidrografic Arges-Vedea
si este alcatuita din cursuri permanente de apa şi organisme torenţiale.

Cursurile de apă ce străbat comuna Moşoaia sunt: râul Teleorman (cod cadastral:
IX.1.015.00.00.00.0), în lungime de 7,25 km, Valea Călugăru, 2,5 km, Valea Priboi, 3,5 km plus 3,5 km afluenţi,
Valea Micului 4,75 km, r. Murbea (cod cadastral: IX.1.015.01.01.00.0) 5 km plus 10 km afluenţi, r. Teleormănel
(cod cadastral: IX.1.015.08.00.00.0) 7,5 km plus 9,2 km afluenti.

Bazinul hidrografic prezintă regim de scurgere torenţial, fiind alimentat exclusiv din precipitaţii.
Vaile sunt de tip torential, puternic adancite, marginite de versanti cu pante mari, peste 25%, si au

cursuri foarte meandrate.
Aceste vai prezintă regim de scurgere torenţial pronunţat, fiind alimentate exclusiv din precipitaţiile care cad in

bazinele lor hidrografice. Caracteristica hidrologica principala a acestora o constituie apele mari de viitura, care au
loc cu o frecventamare in sezonul de primăvara - inceputul verii si cuo frecventaminimatoamnasi iama.

Hidrogeologie

Pânzele de apă subterane poartă caractere specifice zonei de contact dintre unitatea piemontană şi
cea de câmpie. Apele freatice sunt cantonate în depozitele cuaternare ale interfluviilor şi teraselor şi se găsesc
în interdependenţă cu apele de suprafaţă şi implicit cu precipitaţiile atmosferice.
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Configuraţia de ansamblu a reliefului, a reţelei hidrografice imprimă variaţii ale nivelului freatic. Se
remarcă oscilaţii ale nivelului freatic condiţionate de influenţele elementelor climatice: vara în timpul secetelor
nivelul freatic se consumă prin capilaritate iar toamna acesta se ridică uneori şi se suprapune suprafeţei
topografice.

Apele subterane ale sunt bine dezvoltate în terasele Argesului şi mai puţin în partea estica în zona
deluroasă . Condiţiile fizico-geografice permit acumularea diferenţiată a apelor freatice la diferite adâncimi.

Comuna se afla deasupra urmatoarelor corpuri de apa subterana:
Lunca si terasele Argesului Cod: AG2
Dupa geneza si conditiile hidrogeologice de inmagazinare se impart in: ape freatice si de adancime.
Ape freatice
În zona dealurilor, nivelul piezometric al acviferului freatic variază între15– 20 m.Valorile mai mici se

înregistrează în zona de terasa spre Campia Pitestilor.
Variaţia nivelurilor apelor subterane freatice din zona studiată se produce sub influenţa conjugată a

factorilor constanţi (structura geologică şi litologică, geomorfología) şi variabili (climatici,hidrologici şi antropici).
Oscilaţile nivelului piezometric reflectă procesele de alimentare şi descărcare a stratului acvifer sub influenţa
acestor factori.

-Alimentarea stratului acvifer (creşterea nivelului piezometric) se realizează din: precipitaţii, apele de
suprafaţă, aflux subteran, drenanţă ascendentă şi din pierderile din sistemele hidrotehnice.

-Descărcarea stratului acvifer (scăderea nivelului piezometric) se produce prin:apele de suprafaţă,
sistemele de exploatare a apelor subterane, deflux subteran şi prin drenanţă descendentă.

Clima

Caracteristicile elementelor climatice sunt determinate de catre un complex de factori, intre care se
distinge pozitia comunei in cadrul regiunii. Astfel, la atributele specifice climei tarii noastre, continental -
moderata de tranzitie, se adauga cele de depresiune si de culoar, din care deriva o serie de consecinte.
Factorii climatici

Din punct de vedere climatic general se află situată în provincia climatică D.f.b.x., după Käppen, sau
în districtul Bp6, după monografia geografică a ţării noastre. Acesta este climatul stejarului, respectiv clima
Subcarpaţilor Sudici şi a Podişului Getic.

Datele climatice sunt analizate dupa inregistrarile de la statia meteorologica Pitesti.
Regimul termic al aerului
Datele referitoare la regimul termic al aerului, preluate de la staţia meteorologică Piteşti, pentru anul

2006 sunt centralizate în tabelul următor:
Caracteristici termice Valori lunare

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temperatura medie lunară -18 -10 3,4 10,5 11,7 18,3 20,8 20,1 16,3 10,7 4,5 1,6
Maxima absolută lunară 6,6 35 9,4 16,9 22,9 27,5 39,0 26,4 22,6 16,74 9,3 5,7
Minima absolută lunară -19 -41 - 13 5,6 11,3 15,4 6,5 15,6 12,,5 6,6 -1,0 -13
Amplitudinea absolută 85 76 10,7 11,3 11,6 12,5 32,5 10,6 10, 1 10,1 8,2 70
Numărul zilelor de îngheţ 25 19 20 2 – – 0,1 1 8 19
Numărul zilelor de vară – – 9 25 26,3 2 9 – –
Numărul zilelor tropicale – – – 3 8 11,4 4 – –

Din tabelul de mai sus se pot desprinde caracteristicile termice care definesc climatul local:
temperatura medie anuală 9,8°C, maxima absolută 39,2°C, minima absolută –27°C şi amplitudinea absolută
66,2°C, valori caracteristice zonei de deal unde este situată staţia meteorologică Piteşti.

Temperatura medie lunară, aşa cum reiese din tabel, este pozitivă în lunile noiembrie si decembrie.
Maxima absolută lunară (39,0°C) înregistrată în luna iulie sugerează verile fierbinţi când umbra păduri este o
adevărată binefacere pentru oameni. Masivele forestiere contribuie la reducerea valorilor de temperatură în
zilele călduroase. Se poate aprecia, de asemenea, că numărul zilelor de vară este destul de mare, indicând o
stare bună a vremii.
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Temperaturile medii pe anotimpuri sunt: iarna –0,9°C, primăvara 2,9°C; vara 20,0°C, toamna 10,5°C
iar primăvara ultimul îngheţ se produce între 20 martie şi 2 aprilie, iar toamna primul îngheţ are loc in
octombrie, putem aprecia că perioada cu temperaturi peste 0°C este lungă, lucru pozitiv pentru regiune.

Nebulozitatea la staţia meteorologică Piteşti (altitudinea 307m)\ anul 2006

Regimul precipitaţiilor
Precipitaţiile constituie una dintre cele mai importante caracteristici ale climei şi una din verigile

principale ale circuitului apei în natură.
Regimul precipitaţiilor la staţia meteorologică Piteşti (altitudinea 307m)

Din acest tabel rezultă că la Staţia meteorologică Piteşti cantitatea medie anuală de precipitaţii este de
700 mm, iar cantităţile lunare prezintă o creştere din lunile de iarnă către cele de primăvară şi vară. Astfel,
luna mai înregistrează cel mai mare număr de zile cu precipitaţii: 12, iar cantitatea maximă în 24 de ore
aparţine lunii iulie (133.0 mm). Se poate deci aprecia că în zona considerată cantitatea căzută în timpul anului
este suficientă pentru vegetaţia forestieră, regimul pluviometric fiind relativ bine repartizat în perioada de
vegetaţie ca şi în afara acesteia. De aici rezultă faptul că arborii, neducând lipsă de apă, vegetează bine din
acest punct de vedere şi deci privitorul poate beneficia de un peisaj de un verde viguros în tot timpul sezonului
de vegetaţie.

Precipitaţiile sub formă de zăpadă
se produc începând din luna octombrie –
noiembrie şi până în martie – aprilie.
Acoperirea nu este însă continuă în această
perioadă. Trebuie subliniat că în ultimii ani
iernile au devenit mai blânde, iar
precipitaţiile sub formă de zăpadă mai rare
şi mai puţin abundente.

Regimul eolian
La Piteşti predomină vânturile din

NV (19,5%). Viteza vântului creşte în
general iarna, când centrele de presiune şi
temperatură sunt mari. Cu toate acestea,
cea mai mare viteză medie anuală a
vântului înregistrată a fost de 2,3 m/s,
pentru vânturile din E şi SE, cât şi pentru
cele de NV. Viteza cea mai mică
înregistrată se referă la vânturile de N şi NE,
lucru explicabil, deoarece zona la care ne
referim este protejată din această direcţie
de crestele înalte ale Carpaţilor Meridionali.

Caracteristici
climatice

Valori lunare
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Cantitatea medie
lunară de
precipitaţii

36.8 38.7 46.9 57.2 89.8 92.0 71.7 63.1 65.6 53.6 36.9 47.7

Numărul mediu al
zilelor cu precipitaţii 7.9 7.6 8.0 9.8 12.0 11.0 8.1 6.5 6.1 7.3 8.4 7.7

Cantitatea maximă
în 24 ore 57.4 40.2 33.9 42.5 54.9 111.0 133.0 70.0 85.0 69.3 58.2 40.2

Numărul mediu al
zilelor cu strat de
zăpadă

20.0 15.0 6.9 0.2 – – – – – 0.1 1.7 8.7

Frecvenţa medie pe
direcţii cardinale

N 5.3
NE 2.4
E 5.4
SE 8.8
S 3.3
SV 6.8
V 19.2
NV 19.5
Calm 29.3

Viteza medie pe direcţii
cardinale

N 1.4
NE 1.4
E 2.3
SE 2.3
S 1.5
SV 1.6
V 1.8
NV 2.3

Numărul de zile cu
viteza

mai mare de 11 m/s 13.8
mai mare de 16 m/s 2.0



PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Varianta finală a Planului Urbanistic General comuna MOŞOAIA, judeţul ARGEŞ
-MEMORIU GENERAL -

20

Caracteristici geotehnice

Functie de conditiile geologice si morfologice, respectiv a riscurilor naturale identificate pe teritoriul
comunei au fost conturate urmatoarele zone:
 Zone improprii de construit reprezentate prin zonele de versanti si culmi deluroase cu panta foarte

mare, zonele de curs ale retelei hidrografice, zonele cu alunecari de teren si zonele de protectie
conducte, LEA, sonde de extractie, conducte de transport produse petroliere, zone cu panta mare, etc.

 Zone bune de construit cu amenajari speciale in care sunt cuprinse zonele inundabile si zone cu stagnare
temporara a apelor dupa precipitatii abundente.

 Zone bune de construit fara amenajari reprezentate prin terasa inferioara si terasa medie a raurilor si
zonele de platou din cadrul culmilor deluroase.

Investigatiile geotehnice ulterioare de mare detaliu, pot schimba incadrarea zonelor in orice
directie, in functie de rezultate, deoarece aceste informatii sunt generale si orientative, obtinute pe
baza unei prospectiuni preliminare.

Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice, indicativ NP
074/2013, functie de relieful zonei, pe baza prospectiunii geologo – geotehnice s-au identificat preliminar
urmatoarele conditii geotehnice ce vor sta la baza realizarii studiilor geologice definitive pentru constructii.

Culmi deluroase
Terenul prezinta o panta mica si prezinta urmatoarea succesiune litologica:
- in suprafata depozite eluvial – deluviale constituite din prafuri argiloase,argile prafoase, argile, cu

structura neomogena
- roca de baza constituita din argile, marne.

Nivelul hidrostatic apare la adâncimi variabile si este influentat de volumul precipitatiilor sau de
litologia si structura tectonica a zonei.

Terenurile identificate in aceasta zona se pot incadra la terenuri bune-medii de fundare.
La proiectarea constructiilor se va evalua gradul de stabilitate al versantilor limitrofi si se va stabili

distanta de amplasare fata de versantii instabili precum si o zona de protectie de minim 100 de m de acestia.
Zonele de versant
Zonele pe care se pot amplasa constructii sunt cele care fac trecerea intre 2 nivele de terasa si

prezinta o panta de pâna la 30 °.
Zonele de versant se caracterizeaza prin urmatoarele depozite:

-in suprafata depozite deluviale neomogene constituite din sol vegetal in amestec cu argile-
prafuri-nisipuri.

- roca de baza constituita din argile, marne.
Terenurile identificate in aceasta zona se incadreaza la terenuri dificile de fundare, din cauza pantei

terenului.
Nivelul hidrostatic se situeaza la adâncimi mari in perioadele cu precipitatii normale.
La proiectarea si executarea constructiilor, masurile speciale si lucrarile ce sunt necesare constau

din:
 amenajarea suprafetei versantilor cu platforme si ziduri de sprijin,
 lucrari de drenare a apei din precipitatii
 regularizarea torentilor

Pentru constructii cu categoria de importanta redusa, riscul geotehnic al executiei lucrarilor pe
aceste zone este de nivel ridicat.

Zona de terasa inferioara si medie a raurilor
Terenul este plan, stabil si afectat pe suprafete reduse de fenomene de inundabilitate in perioadele

cu precipitatii excesive precum si de eroziune de mal datorita caracterului torential al cursurilor apelor din
perimetru.

Succesiunea litologica se prezinta astfel:
-in suprafata strat de sol vegetal sau umplutura cu grosime variabila;
-urmeaza depozit proluviale constituite din argile prafoase verzui si argile nisipoase cu rar pietris;
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-in continuare apar depozite aluvionare constituite din pietrisuri cu nisip, argilos la partea superioara.
-roca de baza constituita din marne.

Riscuri naturale
Exista 3 tipuri de riscuri naturale in teritoriu, la care se adauga riscurile antropice:

-riscul seismic
-risc de inundabilitate
-risc de instabilitate

Caracteristicile acestor tipuri de riscuri in teritoriu se detaliaza in capitolul 2.8. Zone cu riscuri naturale.

2.3. RELATII IN TERITORIU

Din punct de vedere administrativ comuna Moşoaia se afla în partea central sudică a judeţului Argeş,
vecină administrativ la est cu municipiul Piteşti si cu padurea cu functiuni de agrement – Trivale.

Din punct de vedere geografic, teritoriul Comunei Moşoaia se situează în cuprinsul Platformei
Cotmeana, la extremitatea sudică a acesteia. Altitudinea are valori cuprinse între 500 m, în partea de N- NV şi
200 m în SV. Panta generală a reliefului prezintă o directie NNV-SSE, cu valori între 5-6 la mie. Elementul
caracteristic al regiunii îl constituie formele de eroziune-acumulari create de principalele cursuri de apă care o
brazdează

Principala arteră de comunicaţie o constituie şoseaua DN 67B, care traversează comuna Moşoaia din
direcţia N-E spre V, făcând legătura între oraşele Piteşti şi Drăgăşani.

Din această principală arteră de comunicaţie de interes naţional, pornesc drumuri comunale
care străbat satele Hinţeşti, Smeura şi Dealul Viilor pentru a face legătura cu comuna Albota.

De asemenea, pe teritoriul comunei se află numeroase drumuri comunale ce leagă satele şi
cătunele componente ale comunei. Unele drumuri comunale părăsesc zona intravilană şi continuă cu
drumuri agricole şi de exploatare.

Accesul in comuna Mosoaia dinspre orasul Pitesti pe DN 67B, dinspre comuna Albota pe
DC 154 si 154A, iar dinspre comuna Poiana Lacului pe DN 67B.

Comuna este traversată de drumul naţional 67B, drumul judeţean 703E şi drumuri comunale.

Incadrarea in reteaua de localitati

Comuna Mosoaia prin poziţionarea sa in zona de centru-sud a judeţului Arges se poate
identifica prin urmatoarele coordonate :

 N-V— comuna Băbana,
 Est şi N-E—Municipiul Piteşti,
 Sud şi S-E— comuna Albota,
 Vest— comuna Poiana Lacului

Accesul in teritoriu se face prin:
Drumuri:

Drumuri nationale:
 DN 67B– Piteşti - Drăgăşani

Drumuri judetene:
 DJ 703E - Piteşti (DN 67 B) - Lupueni - Popeşti - Lunguleşti - Cocu (DJ 703 B)

Drumuri comunale:
 DC 154 – Albota (DN 65) – Hintesti – Smeura – Papucesti (DJ 703E), 9 km;
 DC 154 A – Dumitresti (DC 154) – Dealul Viilor (DN 67B), 5 km;
 DC 155 – Prundu – Geamana – Hintesti (DC 154), de la km 5,650 la 7,000, cu o lungime de 1,350

km;
 DC 156 – Cerbu – Mares – Mosoaia (DN 67B), de la 7,700 la 8,300 cu o lungime 0,600 km;
 DC 156A – Mares (DC 156A) - Frăteşti – Târdeşti (DN 67B), 6,9 km;



PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Varianta finală a Planului Urbanistic General comuna MOŞOAIA, judeţul ARGEŞ
-MEMORIU GENERAL -

22

 DC 161 – Mosoaia (DN 67B) – Lăzăreşti – Poiana Lacului (DJ 703A), intersecteaza DN 67B de la km 0
pana la 4,800 km;
 DC 162 – Lupuieni (DJ 703E) – Slătioarele – Bătrâni (DC 161),
 DC 163 – Mosoaia (Dn 67B) – Ciocănăi (DJ 703E) 2,500 km;
 DC 163 A – Smeura de Sus (DN 67B) – Pitesti (DJ 703E), 8 km;

Incadrarea localitatilor in teritoriul administrativ

Ca mărime comuna se încadrează în categoria localităţilor mici cu un teritoriu administrativ de 4493,5
ha şi o populaţie de 4679 locuitori (recensamant 2011).

Localitati componente Cod SIRUTA13

MOSOAIA
MOSOAIA
BĂTRÂNI
CIOCĂNĂI
DEALU VIILOR
HINTESTI
LĂZĂREŞTI
SMEURA

17496
17502
17511
17520
17539
17548
17557
17566

Comuna
(sat resedinta comuna de rangul IV)

(sat component de rangul V)
(sat component de rangul V)
(sat component de rangul V)
(sat component de rangul V)
(sat component de rangul V)
(sat component de rangul V)

Relatia comunei cu zona de influenta
Caracterul si rolul relatiilor dintre municipiul Pitesti, si comuna Mosoaia se poate defini prin:
- relatii economice fundamentale.
- relatii sociale
- relatii ocazionale: cele orientate spre oras in mod stabil, dar cu o frecventa ce are caracter ocazional

(procurarea unor produse si servicii din oras sau din zona).
- relatii exceptionale: cele neregulate (spitalizare, voiaj comercial, inspre si dinspre Pitesti).

2.4. ACTIVITATI ECONOMICE

Functiile economice si sociale din teritoriul comunei Mosoaia sunt date de:
- Pozitia fata de municipiul Pitesti
- Cadrul natural
- Resursele solului - fond forestier

- fond agricol
- Resurse ale subsolului- materiale de constructii

Populaţia activă este de 1496 persoane. În sectorul economic 841 persoane, în comerţ 134, în
transporturi 99, agricultură şi silvicultură 106, în construcţii 81, în învăţământ 46, administraţie publică şi
asigurări 42, cercetare, dezvoltare, informatică 25, sănătate 16, cultură, sport, turism 8, finanţe-bănci 5, alte
activităţi 23, în cautare de loc de muncă 80.

În ultima perioadă se întâlneste un fenomen de migraţie a forţei de muncă spre oraşul Piteşti, datorită
faptului că cele două localităţi sunt învecinate.

Unităţile care desfăşoară activităţi economice pe teritoriul comunei Moşoaia sunt:
SC WILLY SI DAIANA sat Moşoaia Comert
SC SOLID INVESTMENT sat Hinţeşti Mobilier
SC DAURETTE sat Smeura Croitorie
SC SPORPLAST sat Smeura Folie
SC PROINTERMED sat Smeura Folie
SC BUILDING ASTROM sat Smeura Constructii
UTE LANGENKAMP (asociatie)
SC AMIS HOBBY sat Smeura Alimentatie publica

13Sistemul Informatic al Registrului Unităţilor Teritorial - Administrative
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SC SANZIANA LUCIANA sat Hintesti Panificatie
SC LIZ MAR sat Hintesti
SC MAGIC G.T. sat Smeura Alimentatie publica
SC CONSINSTAL PRO2000 sat Smeura Constructii
SC DUROS HOLDING INDUSTRY 2003 sat Hintesti Mobilier lemn
SC TOTAL BUILDING MILENIUM sat Smeura Comert
SC GFV TRANSPORT SPEDITION 2003 sat Smeura Transport
SC GAMMA INSTAL 2004 sat Mosoaia Comert
SC STELMAR COMIMPEX sat Hintesti Transporturi, alimentatie publica
SC ROBYSTAR CRISTAL sat Hintesti Panificatie
SC DINASTIA LUX sat Smeura
PFI GAISEANU CRISTIAN sat Mosoaia
PFI SPRINCENEA TITU sat Mosoaia
PFI BAIBARAC ION sat Mosoaia
PFI RIZOIU ADRIAN sat Mosoaia
PFI RIZOIU ADRIAN sat Mosoaia
PFI MINCU ADRIAN sat Mosoaia
PFI ANTON DUMITRU sat Mosoaia
PFI IVANA STANCIU sat Mosoaia
PFI TUTA AURICA sat Mosoaia
PFI ANGHEL FLORIAN sat Mosoaia

Potentialul localitatii, utilizat corect, poate fi un accelerator al afacerilor în domenii conexe, in
combinatie cu existenţa unor finantari - în derulare sau în perspectivă - care să asigure toate utilitătile
necesare unui standard de viaţă de calitate, o viaţă culturala intensă şi alte elemente care confera o identitate
puternică localităţii.

RESURSELE NATURALE
Resursele solului

Soluri. Invelisul de sol de pe teritoriul si din imprejurimi, este extrem de mozaicat, consecinta
diversitatii factorilor geografici cu rol pedogeneti respectiv relieful variat sub raportul altitudinii, expozitiei si
dinamicii, care atrage dupa sine manifestarea variata a celorlalti componenti ai mediului.

Solul reprezinta o importanta resursa a zonei. Clasa argiluvisoluri, caracteristica intinselor paduri de
cvercinee , este favorabila pomiculturii (pe pante si terase), viilor (pe pantele sudice), pajistilor (pe pantele
nordice) cu aportul unor lucrari de imbogatire a humusului si a culturilor agricole in zona luncii si terasei
inferioare.

Cuvertura de soluri a zonei reflectă îndeaproape combinarea dinamică a tuturor factorilor de mediu,
fiecare dintre aceştia având contribuţie specifică.

Cele mai vechi forme de relief ale zonei sunt platourile piemontane, exondate odată cu ultimele mişcări
tectonice şi modelate îndelung în regim subaerian.

Deluviile formate în urma dazagregării şi alterării chimice a materialelor depuse din zona înaltă,
montană, au evoluat în direcţia formării unor soluri considerate stabile, luvosolurile. Prin destrucţia mineralelor
primare şi antrenarea în adâncime a coloizilor minerali şi a celor organici, s-au evidenţiat profile pedologice
tipice, cu eluviere uneori destul de pronunţată în prima parte a solului şi strate îmbogăţite în argilă la părţile
inferioare.

Vegetatia si fauna
Comuna Mosoaia se încadreaza în arealul specific zonei padurilor, etajul de interferenta stejar-fag , la

altitudinea de 300-500 m.Vegetatia ierbacee se împleteste cu arbusti (alunul,murul, macesul, porumbarul) si
arbori (fagul, ulmul, stejarul, frasinul, carpenul, mesteacanul, teiul,judastru, salcâlmul).

Vegetaţia naturală aparţine etajului nemoral. Pe interfluviile din zona sunt caracteristice pădurile de
Quercus petraea, cu Fagus silvatica, local cu Quercus frainetto. În vegetaţia ierboasă predomină Poa
nemoralis, Galium vernum, Festuca montana, Melica uniflora, Lathirum vernus etc.
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În prezent, i se suprapune un complex de pajişti şi culturi în locul pădurilor de Fagus silvatica şi de
Quercus petraea. În pajişti predomină asociaţii de Festuca rubra, Agrostis tenuis, Nardus stricta etc. În zona
nordică a interfluviului Argeş – Bascov sunt caracteristice pădurile de Fagus silvatica, local cu Quercus
petraea; în rarişti apar Betula pendula, Populus tremula, Salix capraea.

Acţiunea antropogenă de defrişări a vegetaţiei lemnoase şi instalarea treptată a regimului economic
industrial producând modificări profunde atât în ambianţa bioclimatică a regiunii, cât şi în ciclul relativ al
solurilor.

In afara de aceste asociatii zonale mai exista si asociatii azonale,indeosebi padurile de esente moi
(zavoaiele) dezvoltate in zona raurilor dintre care aninul alb (Alnus incana), plopul (Populus nigra) si salcia
(Salix alba) dau nota specifica.

Vegetatia ierboasa este reprezentata mai ales prin asociatii de paiusi rosu (Fetusca rubra), iarba
vantului (Agrostis senuis), ovascior (Arrherathterum-elatius).

Strans legat de vegetatie este aspectul faunistic al regiunii.
Dat fiind faptul ca in aceasta zona predominant sunt padurile amestecate si fauna este caracteristica

lor.
Dominant sunt unele rozatoare: iepurele (Lepus europaeus), jderul (Martes martes), veverita (Sciurus

vulgaris) si unele carnivore lupul (Canis lupus), uneori ursul (Ursus arctos), iar datorita colonizarilor este des
intalnita si caprioara (Capreolus capreolus). Dintre speciile de interes cinegetic,in paduri se intalnesc cinteza de
iarna (Fringilla montiiringilla) si mierla (Turdus merula). Reptilele sunt reprezentare de guster (Lacerta viridis)
si diferite specii de serpi. Insectele si molustele sunt raspandite in toate tipurile de vegetatie.

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Piteşti nr. 197/13.12.2012, s-a avizat instituirea
regimului de arie naturală protejată şi încadrarea în categoria de rezervaţie naturală pentru Pădurea Trivale.
Aceasta este situată în vestul municipiului Piteşti. Se învecinează la sud şi est cu cartiere ale oraşului, iar la
nord şi vest se continuă cu partea de pădure înclusă în unitatea de producţie II Trivale. Suprafata propusă
spre declarare ca arie naturală protejată de interes naţional – statutul de rezervaţie naturală este de 432.3363
ha. Întreaga suprafaţă este proprietate publică de stat şi face parte din unitatea de producţie II Trivale,
unităţile amenajistice 1-20. Administrarea acestei păduri este realizată în prezent de către Regia Naţională a
Pădurilor - Romsilva prin Ocolul Silvic Piteşti.

A fost emis un proiect de hotărâre a Guvernului privind instituirea regimului de arie naturală protejată
şi încadrarea în categoria de rezervaţie naturală pentru Pădurea Trivale, care în forma prezentată a fost avizat
de ministerele interesate şi de Consiliul Legislativ care a fost supus spre adoptare.

Necesitatea imediată şi reală de conservare a Pădurii Trivale s-a concretizat prin sprijinul politic al
autorităţilor publice locale. Astfel, prin Ordinul nr. 39/09.04.2010 al Prefectului judeţului Argeş, s-a constituit
Grupul de lucru pentru iniţierea demersurilor în scopul declarării Pădurii Trivale ca arie naturală protejată de
interes naţional.

Din punct de vedere forestier, Pădurea Trivale este inclusă în unitatea forestieră a Argeşului mijlociu.
Raportat la relief, ea acoperă colinele joase, cu altitudinea cuprinsă între 290 şi 430 metri, de pe terasele de
pe dreapta râurilor Argeş şi Bascov, începând de la Valea Ursului, până la sud de Piteşti. Panta predominantă
este uşor înclinată, fapt care face ca eroziunea să fie slabă, chiar şi acolo unde terenul a fost defrişat.
Expoziţia terenului pe care se află suprafaţa pădurii este nord-estică.

Pădurea Trivale este situată la limita dintre subzona fagului şi a stejarului, aici fiind şi limita sudică a
mesteacănului, această situare generând o vegetaţia variată, care permite coexistenţa speciilor caracteristice
zonei montane cu cele caracteristice zonelor de deal şi câmpie.

Conspectul floristic cuprinde 764 de taxoni, repartizaţi în 95 de familii, cu diferite regimuri de protecţie
fiind 21 de specii. Deşi fauna prezentă în Pădurea Trivale este una bogată în taxoni, cu diferite regimuri de
protecţie se inregistrează 12 specii de mamifere, 87 specii de păsări, 2 specii de reptile, 12 specii de amfibieni
şi numeroase specii de nevertebrate.

Agricultura

Agricultura este slab reprezentata in comuna. Practicarea agriculturii in orice comunitate locala
presupune existenta si utilizarea urmatoarelor resurse:
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 Fond funciar amenajat in bune conditii si reglementari din punctul de vedere al proprietatii
 Conditii pedoclimatice-sol si clima
 Culturi agricole si zootehnice
 Resurse materiale – utilaje si finantare
 Resurse umane
 Organizare si asociere

UTILIZAREA TERENURILOR
Utilizarea terenurilor sugereaza foarte bine profilul economic al ei si localitatilor sale.
Suprafata totala a teritoriului administrativ al comunei Mosoaia este de 4493,5 ha, din care 1858,51 ha

reprezinta suprafata agricola, iar 2634,99 ha, terenuri neagricole:
Ha (INSTITUTUL NAŢIONAL

DE STATISTICĂ 2014)
Ha (Reambulare topografică

2015)
Suprafata totala din care: 4432 4493,50
Suprafata agricola incluzand: 2069 1858,51

- Arabil 1470 1166,65
- Pasuni 421 371,70- Fanete 82
- Livezi 95 320,16- Vii 1

Suprafata neagricola incluzand: 2363 2634,99
- Ape si balti 88 30,15
- Paduri si vegetatie forestiera 1962 1996,23
- Constructii 230 505,42
- Cai de comunicatie 42 102,13
- Drum, teren degradat 41 1,06

Se observa ca cea mai mare pondere din teritoriul localităţii este detinuta de păduri, respectiv 2069 ha,
reprezentand cca 47% din suprafata comunei.

Conform reambulare topografică 2015, categoriile de folosință pentru terenurile din teritoriul
administrativ al comunei Moșoaia sunt:

TERITORIUL
ADMINISTRATIV
AL UNITATII DE

BAZA

CATEGORII DE FOLOSINTA (ha)

Agricol Neagricol

Total
Arabil Livezi Pasuni,

fanete Padure Tufarisuri Ape Drumuri Curti
Constr. Neprod.

EXTRAVILAN 672,09 109,56 169,96 1939,18 0,00 25,54 40,92 27,70 0,81 2985,76

INTRAVILAN PROPUS 494,56 210,60 201,74 0,00 57,05 4,61 61,21 479,57 0,25 1509,59

TOTAL 1166,65 320,16 371,70 1939,18 57,05 30,15 102,13 505,42 1,06 4493,50

% din total 25,96% 7,12% 8,27% 43,16% 1,27% 0,67% 2,27% 11,25% 0,02% 100,00%

Evolutia fondului funciar in comuna Mosoaia dupa categoria de folosinta:
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Suprafata agricola
dupa modul de
folosinta (total)-ha

2094 2093 2093 2081 2081 2075 2075 2075 2075 2069

-arabila 1288 1290 1290 1280 1280 1279 1279 1279 1279 1470
-livezi si pepiniere

pomicole 306 303 303 303 303 296 296 296 196 95
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-pasuni 417 417 417 417 417 417 417 417 517 421
-fanete 82 82 82 82 80 80 82 82 82 82

Sursa: INS, Directia de statistica judeteana Arges

In anul 2014, suprafata agricola scade cu 25 ha fata de anul 2005 , repartitia fondului funciar avand
urmatoarea structura: suprafata arabila – 71.42%, livezi si pepiniere pomicole – 4,59%, pasuni – 20,36% si
fanete – 3,96%.

Numarul de locuinte din comuna Mosoaia este de 2888, rezultand in medie o suprafata de 0,71
ha/gospodarie, suprafata situata sub media pe tara/judet.

2014 Romania Arges Mosoaia
Locuinte 8840595 275726 2888

Suprafata agricola 14630072 342347 2069

Media suprafetei agricole raportata la o gospodarie 1,65 1,24 0,71
Sursa: INS, Directia de statistica judeteana Arges

Principalele date cu caracter agricol sunt date de Recensamantul General Agricol din anul 2010 unde
sunt prezentate urmatoarele date statistice aferente comunei Moşoaia:

Total
exploataţii
agricole *)
(număr)

Exploataţii agricole cu
suprafaţă agricolă

utilizată şi efective de
animale

Exploataţii agricole
numai cu suprafaţă
agricolă utilizată

Exploataţii
agricole numai
cu efective de

animale
1873 1399 438 36

*)Numărul total al exploataţiilor agricole include şi numărul exploataţiilor agricole fără suprafaţă agricolă utilizată şi fără efective de
animale (ex.: ciupercăriile).

Suprafața de teren arabil utilizat (hectare), după modul de deţinere:
Moduri de deţinere

TOTALîn
proprietate

în
concesiune în arendă în parte utilizat cu

titlu gratuit
alte

moduri
1496,27 - 1,75 - - - 1498,02

Raportat la suprafaţa agricolă de 2069 ha (INS, Tempo-Online, 2014), mărimea medie a unei
exploataţii agricole este de 1,1 ha. Suprafaţa agricolă utilizată care a revenit în medie pe o exploataţie agricolă
este de 0,8 ha.

Culturi vegetale

Evolutia suprafetelor culturilor agricole corelata cu evolutia productiei agricole se poate urmari numai
pana in anul 2003, dupa acceea nemaiaparand in statisticile oficiale:

2000 2001 2002 2003
Suprafete cultivate - ha

-grau si secara 150 330 233 95
-porumb boabe 635 350 525 487
-cartofi 20 25 30 30
-legume 60 40 42 75

Productii obtinute - tone
-grau si secara 352 1090 430 105
-porumb boabe 1143 1260 1522 1418
-cartofi 160 240 280 420
-legume 665 370 386 872
-fructe 825 1130 25 2140

Sursa: INS, Directia de statistica judeteana Arges
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Zootehnia

Evolutia numarului de animale crescute in gospodariile populatiei, corelata cu productia animala
obtinuta, in perioada 2000-2003 (date statistice disponibile):

2000 2001 2002 2003
Efective de animale -numar
-bovine 672 800 720 780
-porcine 700 750 720 977
-ovine 44 40 41 500
-pasari 7500 8000 8000 10000

Productia animala
-carne (sacrificari) -tone gr. vie 169 177 166 211
-lapte de vaca si bivolita -hl fizic 13280 13650 13875 13520
-lana -kg fizic 120 100 : 100

Sursa: INS, Directia de statistica judeteana Arges

Principalele date cu caracter agricol cu privire la zootehnie sunt date de Recensamantul General
Agricol din anul 2010 unde sunt prezentate urmatoarele date statistice aferente comunei Moşoaia.

Exploataţii agricole (număr) cu efective de animale pe specii, în comuna Moşoaia
Specii de animale

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Măgari şi
catâri

Iepuri de
casă

Familii de
albine

172 15 16 904 1316 48 1 1 9

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

Comuna
Specii de animale

Bovine Ovine Caprine Porcine Păsări Cabaline Măgari
şi catâri

Iepuri de
casă

Familii de
albine

Moşoaia 301 79 80 1163 21245 56 1 14 181

Industrie
Activitatile economice industriale specifice sunt: extragerea petrolului, productie industriala, fabrica

confectii, tipografie.

Servicii si comert
Comertul este sustinut de numeroase societati comerciale si asociatii familiale, in special prin comertul

alimentar, dar si prin comertul cu produse nealimentare, materiale de constructii, material lemnos, diferite
echipamente si instalatii, etc.

2.5. POPULATIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE

2.5.1. Efectivul populaţiei şi structura demografică

2.5.1.1. Numărul locuitorilor şi evoluţia populaţiei

Conform rezultatelor recensământului din 2011, populația comunei Moșoaia era de 5693 locuitori,
ceea ce reprezintă 0,03% din totalul populației României şi 0,93% din totalul populației județului Argeș. Faţă
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de recensământul din 2002, când s-au înregistrat 4313 locuitori, populaţia comunei cunoaşte o creștere a
populaţiei

Următoarele cifre se înregistrează în localitatea Moșoaia la indicatorul populaţia după domiciliu la 1
ianuarie în ultimii 20 de ani:
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Graficul evoluţiei populaţiei pe ultimii 20 de ani evidenţiază un plus de 2517 de persoane, respectiv o
creștere de peste 68%.

2.5.1.2. Densitatea populaţiei

Legătura dintre efectivul populaţiei la un moment dat şi suprafaţa teritoriului pe care îl locuieşte este
pusă în evidenţă de indicatorii densităţii.

Valoarea densităţii generale a populaţiei comunei Moșoaia este de 126,7 loc./km2, calculată la o
suprafaţă de 44,93 km2 (R.E.L.U.A.T.) şi o populaţie de 5693 locuitori (recensamant 2011). Aceasta este mult
superioară valoriilor calculate la nivel județean și național.

2.5.1.3. Structura populaţiei pe sexe

Conform statisticilor demografice mondiale, în ţările dezvoltate, numărul populaţiei feminine îl
depăşeşte pe cel al populaţiei masculine.

La recensământul din 2011, pentru totalul de 5693 persoane recenzate în comuna Moșoaia, s-a
înregistrat următoarea repartiţie pe sexe:

- persoane de sex masculin 2833;
- persoane de sex feminin 2860.
Distribuţia pe sexe a populaţiei comunei Moșoaia reflectă un plus de 27 persoane de sex feminin,

respectiv o pondere a populaţiei feminine de 50,24% şi a celei masculine de 49,76%. Conform datelor de la
ultimul recensământ, raportul de masculinitate (număr de bărbaţi la 100 femei) are la nivelul comunei valoarea
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de 99.

Raportul între cele două sexe este diferit în funcţie de vârstă. Statistic, se nasc mai multe persoane
de sex masculin însă, odată cu înaintarea în vârstă, proporția se schimbă în favoarea persoanelor de sex
feminin. Fenomenul se datorează supramortalității masculine (mortalitatea este relativ mai mare în rândul
populației masculine). Excedentul feminin este uşor observabil grafic la toate grupele de vârstă de peste 60 de
ani. Creşterea proporţiei mai mari a femeilor odată cu vârsta se datorează fenomenului de supramortalitate
masculină (mortalitatea este relativ mai mare în rândul populaţiei masculine). Îmbătrânirea populaţiei atrage
după sine şi o mai accentuată feminizare a populaţiei.

Analiza structurii pe sexe şi grupe de vârstă este importantă deoarece schimbările de structură (cea
mai importantă este îmbătrânirea demografică) influenţează mai profund viaţa socio-economică a populaţiei
unei localităţii.

Deși sexul feminin înregistrează valori superioare în primul deceniu, raportul devine variabil în
următoarea perioadă.
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2.5.1.4. Structura populaţiei pe grupe de vârstă

Structura populaţiei pe grupe de vârstă este determinată în mare măsură de natalitate/mortalitate şi de
fenomenul migraţiei populaţiei, dar şi de alţi factori precum războaiele. Echilibrul instabil dintre natalitate şi
mortalitate generează la nivelul unei populaţii o anumită structură pe grupe de vârstă şi sexe. Aceasta nu are
consecinţe numai asupra ritmului de întinerire a generaţiilor dar şi asupra necesităţilor de consum, a
infrastructurii educaţionale sau de asistenţă socială, asupra capacităţii societăţii de a oferi locuri de munca
populaţiei active.

Structura pe grupe de vârstă este expresia împărţirii populaţiei totale în trei categorii semnificative,
corespunzătoare populaţiei tinere, adulte şi vârstnice. Reprezentarea structurii pe grupe de vârstă permite
evaluarea gradului de îmbătrânire al populaţiei. Astfel, populaţia tânără s-a considerat a fi cuprinsă între 0-19
ani, cea adultă între 20-64 ani şi cea bătrână peste 65 ani conform clasificării folosite de Organizaţia Naţiunilor
Unite.

Distribuţia populaţiei pe principalele grupe de vârstă în 1998 comparativ cu datele anului 2017,
calculată în baza datelor furnizate de INSSE se prezintă astfel:

Grupe mari de vârstă 1998 2017
nr. % nr. %

0-19 911 24,76 1258 20,30
20-64 2131 57,92 4063 65,57
65 şi peste 637 17,31 875 14,12

Modificările ce au intervenit în structura populaţiei în perioada 1998-2017 sunt ilustrate mai jos:

1998 2017 Diferenţă
absolută

Diferenţă
relativă %

Total 3679 6196 2517 +68,42
0-19 ani 911 1258 347 +38,09
20-64 ani 2131 4063 1932 +90,66

65 ani şi peste 637 875 238 +37,36
Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Volumul populației sporește în perioada analizată cu 68.42%.

Evoluţia structurii populaţiei pe grupe de vârstă:
Grupe de vârstă 1998 2017

0-4 ani 206 911 24,76 312 1258 20,305-9 ani 101 171
10-14 ani 105 141
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15-19 ani 213 321
20-24 ani 119

2131 57,92

161

4063 65,57

25-29 ani 94 160
30-34 ani 235 320
35-39 ani 114 170
40-44 ani 121 150
45-49 ani 257 305
50-54 ani 133 159
55-59 ani 124 146
60-64 ani 298 334
65-69 ani 164

637 17,31

170

875 14,12
70-74 ani 134 164
75-79 ani 332 408
80-84 ani 183 209

peste 85 ani 149 199
© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Populația adultă este segmentul cu cea mai importantă creştere de la 57,92% în 1998 ajungând în
2017 la o pondere de 65,57% din totalul populaţiei.

Populaţia tânără, deşi în creştere ca volum, scade ca pondere în totalul populaţiei, de la 24,76% la
20,30%.

Şi segmentul generaţiilor vârstnice înregistrează o creștere în perioada analizată, cu o pondere
diminuată în 2017 faţă de 1998, respectiv 14,12% procent destul de ridicat pentru această grupă de vârstă,
exprimând o populaţie îmbătrânită.

Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen demografic complex care constă în modificarea structurii
colectivităţilor umane pe grupe mari de vârstă, în sensul creşterii ponderii populaţiei vârstnice pe seama
reducerii ponderilor uneia sau a celorlalte două grupe mari de vârstă. Prin îmbătrânire demografică se
înţelege creşterea relativă a populaţiei vârstnice (60 sau 65 ani şi peste) în totalul unei populaţii date, ca un
proces de lungă durată, paralel cu scăderea numărului tinerilor (0-19 ani), în timp ce ponderea persoanelor de
vârstă adultă (20-64 ani) înregistrează modificări nesemnificative.

Distribuţia detaliată pe sexe şi grupe mici de vârstă este cea care arată mărimea comparativă
a cohortelor generaţionale (câte 5 generaţii) exprimată grafic prin piramida vârstelor.
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Aspectul piramidei evidenţiază principalele elemente de structură: o bază consolidată, o îngroşare
mediană, și un vârf moderat lărgit, aspect generat de creșterea populaţiei vârstnice.

Analiza piramidei vârstelor reprezentată grafic cu datele de la ultimul recensământ arată următoarele
fenomene demografice în desfăşurare:
* O bază solidă reprezintă viitoare generaţii de tineri numeroase;
* Populaţia activă, cumulează un procent de 70,49% din total, ceea ce reprezintă o resursă importantă de forţă
de muncă.
* Generaţia cea mai numeroasă este cea cu vârste cuprinse între 40 şi 44 de ani (10,3% din totalul populaţiei).
* Vârful lărgit indică în 2011 o populaţie vârstnică numeroasă, cu o pondere de 14,33% din total, cu accent pe
populaţia feminină care depășește cu mult populația vârstnică masculină
* Se remarcă o superioritate numerică a grupei 45-64 ani faţă de grupa 0-19, ceea ce înseamnă că înlocuirea
generaţiilor nu se poate realiza cu succes, raportul de substituţie fiind de 81,38%.
* Copiii şi tinerii de până la 19 ani şi populaţia peste 65 ani compun peste 35% din populaţia comunei, ceea ce
reprezintă populaţie inactivă şi cu risc social ridicat.

Calitatea, amploarea şi ritmul vieţii socio-economice sunt direct influenţate de evoluţia demografică în
general şi de mişcarea naturală şi de procesul de îmbătrânire demografică în special. Efectele acestora pot fi
puse în evidenţă de raportul de dependenţă după vârstă care exprimă raportul dintre populaţia tânără şi
vârstnică şi populaţia în vârstă de muncă (14 -64 ani) şi ne arată sarcina socială pe care o suportă segmentul
populaţiei adulte care are cea mai importantă contribuţie la realizarea bugetului familial şi are de asemenea un
rol activ în formarea tinerei generaţii.

Raportul de dependenţă demografică este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă”
(persoane de sub 15 ani şi de 65 ani şi peste) şi populaţia în vârstă de muncă (15-65 ani) exprimat la 100 de
persoane.

Conform datelor furnizate de recensământul din 2011, 100 de persoane active susţineau economic 42
de persoane inactive.

2.5.1.5. Structura etnică şi religioasă a populaţiei

Structura etnică a populaţiei comunei Moșoaia nu relevă o mare diversitate, majoritatea populaţiei fiind
de etnie română, respectiv cca 96,86% la recensământul din 2011. Altă etnie declarată a fost cea romă, cu 25
persoane, reprezentând 0,44%.
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Etnie
2011

nr. pers. %
Români 5514 96,86
Romi 25 0,44

Ucraineni * -
Germani * -
Turci * -

Altă etnie * -
Informaţie nedisponibilă 150 2,63

TOTAL 5693 99,93
* număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)

Majoritatea populaţiei este în 2011 (date culese la recensământ) este de religie ortodoxă (cca 7%).
Celelalte religii declarate sunt prezentate mai jos. Pentru un procent de cca 2,62% din populaţia recenzată în
2011, informaţia este nedisponibilă.

Religie
2011

nr. pers. %
Ortodoxă 5507 96,73

Romano-catolică 9 0,16
Penticostală 10 0,17
Baptistă 4 0,07

Adventistă de ziua a şaptea 5 0,08
Musulmană 4 0,07

Creștină după Evanghelie 4 0,07
Altă religie * -

Informaţie nedisponibilă 149 2,62
TOTAL 5693 99,80

* Număr redus de cazuri de observare (mai mic de 3)

2.5.1.6. Structura populaţiei după starea civilă

Stabilirea structurii populaţiei după starea civilă, constă în fapt, în determinarea stării specifice
(ponderii sau proporţiei) a populaţiei necăsătorite, căsătorite, divorţate sau văduve, în totalul populaţiei.

Se consideră persoană necăsătorită (celibatară) orice persoană care nu a fost niciodată căsătorită.
Persoana căsătorită este aceea care a contractat o căsătorie în timpul vieţii.
Persoana văduvă este aceea a cărei căsătorie a fost desfăcută prin decesul soţului, respectiv al soţiei,

iar persoana divorţată este aceea a cărei căsătorie a fost desfăcută legal prin divorţ.
Starea civilă a populaţiei comunei Moșoaia la recensământul din 2011:

Comuna
Moșoaia

Populaţia
stabilă
TOTAL

STAREA CIVILĂ LEGALĂ STAREA CIVILĂ
DE FAPT

Persoane care
trăiesc în uniune
consensuală

Necăsătorit(ă) Căsătorit(ă) Văduv(ă) Divorţat(ă) Informaţie
nedisponibilă
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Ambele
sexe 5693 1982 2973 506 230 * 168
Masculin 2833 1152 1487 92 100 * 84
Feminin 2860 830 1486 414 130 - 84

2.5.1.7. Structura populaţiei după nivelul de instruire

Nivelul de instruire poate fi de asemenea o variabilă importantă în evoluţia structurii demografice,
migraţia fiind cu atât mai mare cu cât persoanele angrenate au un nivel înalt de instruire. În acelaşi timp,
persoanele fără un loc de muncă sunt mai predispuse la migraţie decât cele angajate.

PO
PU

LA
ŢI
A
ST

AB
ILA

DE
10

AN
IS

IP
ES

TE
TO

TA
L

NIVELUL INSTITUŢIEI DE IN VATAMANT ABSOLVITE

Superior
Postliceal
si de
maiştri

Secundar

Primar

Fara şcoala
absolvita

Total
din care:

Total
Superior

Inferior
(gimnazial) To

tal

din care:
Universitar

de
licenţa

Liceal Profesional
si de ucenici

Persoane
analfabete

Ambele
sexe 5138 774 651 210 3409 1287 957 1165 655 90 28

Masculin 2543 383 322 125 1755 625 619 511 248 32 6
Feminin 2595 391 329 85 1654 662 338 654 407 58 22

Sursa: Recensamant 2011

Repartizarea populaţiei de 10 ani şi peste după nivelul de instruire relevă un procent de 66,4% de
persoane cu nivel mediu de instruire.

Absolvenţii învăţământului superior cumulează 15% din total, iar absolvenţii de studii postliceale/de
maiştrii 4%.

Femeile reprezintă majoritatea absolvenţilor învăţământului superior (50,5%), în timp ce persoanele
de sex masculin ocupă un procent majoritar în cadrul absolvenţilor de învăţământ secundar (51,5%). Tot
bărbaţii reprezintă majoritatea absolvenţilor de studii postliceale şi de maiştrii (59,5%).

În cadrul categoriei analizate, 0,5% reprezintă persoane analfabete, femeile deţinând o pondere mult
superioară bărbaţilor, 78,6% dintre persoanele analfabete fiind de sex feminin.

2.5.1.8. Populaţia ocupată, resurse de muncă

Resursele de muncă reprezintă acea categorie de populaţie care dispune de ansamblul capacităţilor
fizice şi intelectuale care îi permit să desfăşoare o muncă utilă în una din activităţile economiei naţionale şi
includ: populaţia în vârstă de muncă, aptă de a lucra (bărbaţi de 16 - 65 ani şi femei de 16 - 63 ani, vârste ce
se modifică în funcţie de legile referitoare la vârsta de pensionare), precum şi persoanele sub şi peste vârsta
de muncă aflate în activitate.

Disponibilul actual şi de perspectivă de resurse umane poate fi estimat utilizând raportul de
substituţie a populaţiei, calculat prin raportarea populaţiei cu vârsta între 15 şi 24 de ani la segmentul de
vârstă 55-64 de ani. Acest raport, în condiţiile perpetuării factorilor care au dictat evoluţia actuală a populaţiei,
arată imposibilitatea înlocuirii cu succes a generaţiilor, având valoarea de 81,4 (recensământ 2011).

Din datele Institutului Naţional de Statistică, numărul mediu de salariaţi pe plan local, în perioada
1997-2017 are o evoluţie crescătoare în general, cunoscân totuşi şi unele oscilaţii dictate de evoluţia mediului
economic.
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În ceea ce priveşte numărul mediu al şomerilor din comuna Moșoaia, cele mai recente date statistice
ilustrează o evoluţie descendentă a numărului total de şomeri.

Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017

Total 88 49 31 29 20
Masculin 49 25 12 15 6
Feminin 39 24 19 14 14

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Totodată, aproape toată populaţia aptă de muncă şi nesalarizată este implicată în activităţi agricole în
gospodăriile proprii.

2.5.2. Mişcarea naturală şi migratorie a populaţiei

2.5.2.1. Intrări şi ieşiri în efectivul populaţiei comunei Moșoaia

Dintre componentele care determină evoluţia populaţiei se remarcă ca importanţă cele două tipuri de
mişcări ale populaţiei: mişcarea naturală cu cele două fenomene pe care le surprinde – natalitatea şi
mortalitatea – şi mişcarea migratorie.

Naşterile şi imigrările determină “intrări” de populaţie, iar decesele şi emigrările, „ieşiri”.
Evoluţia comparativă a sporului natural şi migrator arată factorii demografici care au condus la

modificarea efectivului populaţiei în perioada analizată.
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Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Sporul natural este negativ toată perioada analizată, excepţie făcând ultimii doi ani (mai multe decese
decât nașteri), ceea ce determină o scădere a populației, însă comuna Moșoaia primește populație prin sporul
migratoriu într-un ritm variabil, cu precădere în ultimii ani (mai multe stabiliri decât plecări). Stabilirile în
localitate rămân în general superioare ca valoare plecărilor din localitate, imprimând sporului migratoriu o
tendință crescătoare.

2.5.2.2. Rata brută a natalităţii şi mortalităţii

Seriile de date pentru indicatorii analizați sunt:

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

To
tal

po
pu
lat
ie

36
79

36
93

37
51

37
69

38
23

38
70

40
04

40
85

42
02

43
56

45
36

47
07

48
02

49
77

51
79

53
07

54
79

56
30

57
90

61
96

Na
sc
uti

vii

39 48 35 36 41 26 36 36 34 22 45 51 46 38 39 44 46 49 56 67

De
ce
da
ţi

62 65 55 62 60 51 62 44 59 61 53 54 71 58 57 55 64 50 50 67

© 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul de copii
născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic).
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Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Se constată o tendinţă generală uşor descrescătoare a natalităţii în perioada 1998-2017, deşi datele
pentru ultimii ani descriu o traiectorie ascendentă stabilizată.

Mortalitatea se măsoară tot cu ajutorul unei rate care reprezintă numărul celor decedaţi la 1000 de
locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic), iar importanţa acestui fenomen demografic derivă
din faptul că el este şi un indicator al calităţii vieţii, fiind direct influenţat de factori socio-economici, precum
accesul la serviciile de sănătate şi nivelul de educaţie, dar şi de factori ecologici.

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

Mortalitatea înregistrează o tendinţă descrescătoare, cu valori uşor superioare celor ale natalităţii.
Valoarea medie a născuţilor vii este de cca 42 persoane/an iar valoarea medie a decedaţilor este de

cca 58 persoane/an.
Nivelul mortalităţii generale în ţara noastră se diferenţiază pe medii de rezidenţă, atât ca urmare a

unui proces diferit de îmbătrânire a populaţiei, dar şi ca urmare a nivelului mai scăzut de accesibilitate la
asistenţa medicală în mediul rural.



PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Varianta finală a Planului Urbanistic General comuna MOŞOAIA, judeţul ARGEŞ
-MEMORIU GENERAL -

38

Pentru comuna Moşoaia, în perioada de analiză, rata medie a natalităţii este de 9 persoane la 1000
de locuitori în timp ce rata medie a mortalităţii este 13 persoane la 1000 de locuitori. Astfel, mortalitatea din
comuna Moșoaia nu se înscrie în limitele comune mediului rural (cu o medie de 14,5 decese la 1000 de
locuitori), fiind ceva mai scăzute, însă superioară mediei la nivel urban, de cca 9 decese la 1000 de locuitori.

2.5.2.3. Sporul natural

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: natalitate
şi mortalitate. El evidenţiază creşterea naturală a unei populaţii şi se calculează ca diferenţă între numărul de
naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportată la volumul populaţiei.

Date prelucrate după © 1998 - 2018 INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICA

La nivelul comunei Moșoaia s-a înregistrat pentru perioada 1998-2017 un spor natural majoritar
negativ (mai multe decese decât naşteri), cu o tendință de diminuare a diferenței dintre cei doi indicatori.

2.5.2.4. Sporul migraţiei
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Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, ci şi de
mişcarea migratorie.

Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la nivelul unei unităţi
administrativ-teritoriale. Dacă înainte de 1989 fluxurile migratorii interne erau orientate dinspre sat spre oraş,
situaţia s-a inversat după 1997, numărul celor care se stabilesc la sat fiind mai mare decât al celor care se
stabilesc la oraş. Oportunităţile de pe piaţa muncii, cele de instruire, culturale sunt factori de atracţie pentru cei
ce părăsesc mediul rural. Lipsa oportunităţilor este în fapt motorul migraţiei. Trebuie luată în considerare şi
modificarea comportamentului demografic, în sensul modernizării acestuia. În acelaşi timp, migraţia tinerilor
către oraş a fost cel mai important factor de declanşare a procesului de îmbătrânire demografică.

Stabilirile de domiciliu în comună se datorează reîntoarcerii în comună a unor persoane, dar există şi
persoane care şi-au stabilit domiciliul în comună pentru muncă sau prin căsătoria cu persoane care locuiesc în
comuna Moșoaia. Factorul determinant în fenomenul migraţiei locale este apropierea de municipiul Piteşti,
care menţine populaţie ocupată în oraş pe teritoriul comunei.

Plecările cu domiciliul din localitate se pot datora atât căsătoriilor, prin care unele persoane din
localitate aleg domiciliul partenerului de viaţă din afara comunei, dar şi plecărilor pentru muncă, prin care
unele persoane migrează în mediul urban (în marile oraşe), sau chiar în străinătate.

Un spor migrator majoritar pozitiv reflectă o cifră a persoanelor stabilite cu domiciliul în localitate
superioară persoanelor plecate, un aspect pozitiv ce denotă gradul de atractivitate pentru locuire şi muncă al
comunei Moșoaia.
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Analiza sporului migrator arată o medie de 29,2‰, astfel, populaţia din localitate câştigă prin efectul
migraţiei o medie de cca 29 persoane la fiecare 1000 de locuitori pe an.

Sporul migratoriu descrie o curbă ascendentă, în condiţiile în care, deşi numărul persoanelor care
părăsesc localitatea este în creştere, numărul celor stabiliţi în comuna Moşoaia este şi acesta în creştere, dar
înregistrează valori mult superioare.

2.5.3. Disfuncţionalităţi

Analiza populaţiei relevă o serie de concluzii privind caracteristicile socio-demografice ale populaţiei
comunei Moșoaia:

 volumul populaţiei comunei a crescut;
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 sporul natural este aproape exclusiv negativ;
 populaţia activă este numeroasă (ceea ce reprezintă o importantă resursă de muncă);
 structura demografică pe grupe de vârstă şi sexe este afectată de procesul de îmbătrânire.

Populaţia comunei Moșoaia va fi afectată în viitor de evoluţiile următoarelor fenomene:
- modificarea comportamentului reproductiv în sensul raţionalizării numărului de copii pe care o familie

decide să-i aibă;
- migraţia internă, al cărei efect pozitiv datorat amplasării geografice a localităţii, în proximitatea

capitalei, este de aşteptat să se proiecteze şi în perioada următoare;
- migraţia externă (fenomen amplificat în România în perioada post-integrare în comunitatea

europeană) cu efecte socio-economice multiple şi complexe, greu de proiectat într-un orizont de timp dat;
- creşterea speranţei de viaţă, cu efect în volumul populaţiei vârstnice.
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2.6. CIRCULATIA

Circulatia rutiera
Caile de comunicatie rutieră sunt constituite din:

Drumuri nationale:
 DN 67B– Piteşti - Drăgăşani

Drumuri judetene:
 DJ 703E - Piteşti (DN 67 B) - Lupueni - Popeşti - Lunguleşti - Cocu (DJ 703 B)

Drumuri comunale:
 DC 154 – Albota (DN 65) – Hintesti – Smeura – Papucesti (DJ 703E), 9 km;
 DC 154 A – Dumitresti (DC 154) – Dealul Viilor (DN 67B), 5 km;
 DC 155 – Prundu – Geamana – Hintesti (DC 154), de la km 5,650 la 7,000, cu o lungime de 1,350

km;
 DC 156 – Cerbu – Mares – Mosoaia (DN 67B), de la 7,700 la 8,300 cu o lungime 0,600 km;
 DC 156A – Mares (DC 156A) - Frăteşti – Târdeşti (DN 67B), 6,9 km;
 DC 161 – Mosoaia (DN 67B) – Lăzăreşti – Poiana Lacului (DJ 703A), intersecteaza DN 67B de la km 0

pana la 4,800 km;
 DC 162 – Lupuieni (DJ 703E) – Slătioarele – Bătrâni (DC 161),
 DC 163 – Mosoaia (Dn 67B) – Ciocănăi (DJ 703E) 2,500 km;
 DC 163 A – Smeura de Sus (DN 67B) – Pitesti (DJ 703E), 8 km;

Satul de resedinta Mosoaia se dezvolta de-a lungul drumului national DN 67 B Lungimea totala a
drumurilor care traverseaza comunei Mosoaia este de 44,73 km, incluzand drumurile clasificate dar si ulitele.

Străzile
Din punct de vedere structural, reteaua de drumuri se prezinta astfel (km):

DJ 703E
Asfaltat
In curs de asfaltare
Pietruit

Drum
National
DN 67B

Asfaltat 12,018 km.
In curs de asfaltare -
Pietruit -

DC 161
Asfaltat -
In curs de asfaltare -
Pietruit 4,800 km

DC 163
Asfaltat 1,414 km
In curs de asfaltare -
Pietruit -

DC 156
Asfaltat -
In curs de asfaltare -
Pietruit 0,600 km

DC 154
Asfaltat 3,600 km
In curs de asfaltare -
Pietruit -

DC 155
Asfaltat -
In curs de asfaltare -
Pietruit 1,350 km

DC
156A

Asfaltat 1,550 km
Pamant -
In curs de asfaltare -
Pietruit -

DC Asfaltat 3,400 km
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154A In curs de asfaltare -
Pietruit -

DC
163A
(DC
154)

Asfaltat -
Pamant 8,000 km
In curs de asfaltare -
Pietruit -

Strazi si
alei locale

Asfaltat

Str. Curaturi – sat Mosoaia 0,850 km
Str. Semicerc – sat Mosoaia 0,960 km
Str. Parcului – sat Mosoaia 1,000 km
Str. Tirdestiu Mic – sat Mosoaia 0,500 km
Str. Pinilor – sat Smeura 0,404 km
Str. Olteni – sat Smeura 2,100 km
Str. Corbu – sat Smeura 0,915 km
Aleea Rozelor – sat Smeura 0,075 km
Aleea Frasinului – sat Smeura Aleea
Fagetului – sat Smeura Aleea
Stejarilor – sat Smeura

0,675 km

Fundatura Campului – sat Smeura 0,580 km

Pamant/ Pietruit

Str. Basangesti – sat Hintesti
Str. Mustatari – sat Hintesti
Str. Dealului – sat Hintesti
Str. Fundatura bisericii – sat Dealul Viilor
Str. Tirdesti – sat Mosoaia
Str. Piscu mosului – sat Mosoaia
Str. Piscu priboii – sat Mosoaia
Str. Drumu morii – sat Mosoaia
Aleea Scorusului – sat Mosoaia
Str. Ciocănăi vale – sat Ciocănăi
Aleea Marghiolilor – sat Ciocănăi
Aleea Cazacillor – sat Ciocănăi
Str. Principala – sat Bătrâni
Aleea Pisculungenilor – sat Bătrâni
Str. Principala – sat Lăzăreşti
Str. Lunga – sat Lăzăreşti
Aleea Ursilor – sat Lăzăreşti
Str. Campului – sat Smeura
Str. Gazului – sat Smeura
Str. Libertatii – sat smeura
Str. Prunilor – sat Smeura
Str. Bisericii – sat Smeura
Str. Smeura de Sus – sat Smeura
Str. Stoenari – sat Smeura
Drumu Morii – sat Smeura
Aleea Smeura – sat Smeura
Aleea Florilor – sat Smeura
Aleea Primaverii – sat Smeura
Aleea Nucului – sat Smeura
Aleea Magnoliilor – sat Smeura
Aleea Soarelui – sat Smeura
Aleea Padurii – sat Smeura
Aleea Dealului – sat Smeura
Aleea Plantatiei – sat Smeura
Fundatura Smeura Mica – sat Smeura
Aleea Teilor – sat Smeura
Str. Ciresului – sat Smeura
Aleea Sperantei – sat Smeura
Drumul Sarii – sat Smeura
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Aleea Victoriei – sat Smeura
Aleea Rasaritului – sat Smeura
Aleea Apusului – sat Smeura
Aleea Campului cu Flori – sat Smeura
Aleea Toamnei – sat Smeura
Str. Livezii – sat Smeura
Str. Tineretului – sat Smeura
Str. Tineretului – sat Smeura

Intersecţii de străzi
Intersecţiile atât de pe teritoriul comunei Mosoaia cât şi ale satelor componente sunt nesistematizate.

Transportul în comun, de tranzit şi de marfă
Transportul de tranzit şi de marfă se face pe DN 67B, pe DJ 703E si pe drumurile de acces catre

zonele industriale.

Poduri și podețe
Podurile și podețele de pe teritoriul comunei sunt:

Nr crt Sat Drum Curs de apă
1 Smeura DC 154 Valcea, afluent de dr V

Teleormanel
2 Smeura DC 154 V. Smeura
3 Mosoaia DN 67B Sant colector pluvial

4 In afara intravilanului com Mosoaia DN 67B Valcea. afluent de st V
Murbea

5 Smeura DN 67B V Teleormanel

6 Intre satele Bătrâni si Lăzăreşti Drum local Valcea. afluent de dr V
Moşului

7 Intre satele Bătrâni si Lăzăreşti Drum local Valcea. afluent de dr V
Moşului

8 Smeura DC 154 Valea Smeura
9 In afara intravilanului com Mosoaia DN 67B Sant colector pluvial

10 intre satele Bătrâni si Lăzăreşti Drum local Valcea, afluent de dr V
Moşului

11 Intre satele Bătrâni si Lăzăreşti Drum local V Moşului

12 Intre satele Bătrâni si Lăzăreşti Drum local Valcea. afluent de dr V
Moşului

13 Hintesti Str Corbu
Basangesti V Teleormanel

14 Hintesti DC 155 V Teleormanel
15 Intre satele Hintesti si Smeura DC 155 V Teleormanel

16 Hintesti DC 155 Valcea. afluent de dr V
Teleormanel

17 Dealu Viilor Str Dealu Viilor V Serbanu
18 Smeura DC 155 V Teleormanel
19 In SV comunei DN 67B r Teleorman

20 S satului Lăzăreşti Drum local Confluenta V Moşului cu P
Cătunului

21 Intre satele Ciocănăi si Bătrâni Local V Moşului
22 N satului Smeura (punct Slatioreanu) DC 154 V Teleormanel

Parcaje
In comuna Mosoaia nu sunt locuri publice de parcare, stationarea autovehiculelor facandu-se de-a

lungul strazilor iar parcarea la domiciliu in curti.
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Unitatile industriale au amenajate in incinte sau in afara lor locuri de parcare pentru turisme si
autovehicule de transport tehnologic. In perspectiva dezvoltarii acestora, parcajele sunt insuficiente.

DN 67B pe teritoriul administrativ al comunei Mosoaia are o lungime totală de 12050 m, între
km 176+150 (intrarea în comună) și km 188+200 (ieșirea din comuna).

DN 67B în localitatea Mosoaia
Intrarea în comună km 176+150
Extravilan de la km 176+150 la km 178+380
Zonă propusă pentru introducere in intravilan de la km 178+380 la km 178+858
Intravilan de la km 178+858 la km 182+570
Intersectie DC 156, drt. km 177+440
Intersectie DC 161, stg. km 178+858
Intersectie DC 156A, drt. km 182+000
Intersectie DC 163, stg. km 182+150
Extravilan de la km 182+570 la km 184+700
Intersectie DC 154A, drt. km 184+100
Intravilan de la km 184+700 la km 188+200
Intersectie DC 154, drt. km 185+030
Iesirea din comuna km 188+200

DN 67B TOTAL LUNGIME 12050 m
DN 67B INTRAVILAN 7690 m
DN 67B EXTRAVILAN 4360 m

Profilul transversal DN 67B:
km 176+150 – km 176+910 -extravilan
din ax:

- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde neamenajat 4,5 m

Aliniamentul este retras din ax la 10 m pe ambele parti.
Nu exista constructii.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
km 176+910 – km 177+440 – extravilan
din ax – pe partea stanga:

- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde neamenajat 5 m

Aliniamentul este retras din ax la 10,5 m.
Nu exista constructii.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.

din ax – pe partea dreapta:
- carosabil 3,5 m
- acostament 1 m
- zona de siguranta 1,5 m

Aliniamentul este retras din ax la 5,5 m.
Nu exista constructii.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
km 177+440 – km 178+858 – extravilan
din ax:
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- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde neamenajat 7,5 m

Aliniamentul este retras din ax la 13 m pe ambele parti.
Nu exista constructii.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
km 178+858 – km 182+570 - intravilan
din ax:

- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- sant 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde intre 3,5 – 5,5 m

Aliniamentul este retras din ax intre 10-12 m pe ambele parti.
Constructiile existente sunt amplasate intre 0 si 12 m fata de aliniamentul existent.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
km 182+570 – km 183+200 – extravilan
din ax:

- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde neamenajat 7 m

Aliniamentul este retras din ax la 12,5 m pe ambele parti.
Nu exista constructii.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
km 183+200 – km 184+700 – extravilan
din ax:

- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde neamenajat 3,5 m

Aliniamentul este retras din ax la 9 m pe ambele parti.
Nu exista constructii.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
km 184+700 – km 187+570 - intravilan
din ax:

- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- sant 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde intre 2 – 4,5 m

Aliniamentul este retras din ax intre 8,5-11 m pe ambele parti.
Constructiile existente sunt amplasate intre 0 si 16 m fata de aliniamentul existent.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
km 187+570 – km 187+845 -extravilan
din ax:

- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde neamenajat 4,5 m

Aliniamentul este retras din ax la 10 m pe ambele parti.
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Nu exista constructii.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
km 184+845 – km 188+200 - intravilan
din ax:

- carosabil 3 m
- acostament 1 m
- sant 1 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde intre 4 m

Aliniamentul este retras din ax la 10,5 m.
Constructiile existente sunt amplasate intre 2 si 10 m fata de aliniamentul existent.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.

Tabelele indicatoare de localitate se regasesc la:
km178+858 (intrare) si km188+200 (iesire)

 Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi
care separa sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje,
stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe
sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri sau rigole amenajate.

 Consiliile locale vor asigura, în intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor, prin
amenajari de trotuare si piste.

 Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea localitatilor rurale,
distanta dintre axul drumului si gardurile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 13
m pentru drumurile nationale.

 Pentru evitarea congestionarii traficului în afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii
care genereaza un trafic suplimentar la o distanta mai mica de 30 m pentru drumurile nationale.

 Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive, complexe
comerciale, depozite angro, unittati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri
industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se desfasoara
activitatii economice

DISFUNCŢIONALITATI

Din analiza datelor existente, a normelor tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, intersecţiilor,
profilurilor caracteristice, parcajelor etc., şi din discuţiile cu factorii locali de specialitate s-au evidenţiat o serie
de disfuncţionalităţi, semnalându-se cu precădere următoarele:

- lipsa/insuficienta parcarilor amenajate pentru principalele obiective.
- drumuri adiacente zonelor industriale aflate in stare proasta
- nu toate profilele transversale ale străzilor corespund din punct de vedere tehnic noilor STAS-uri;
- discontinuitatea trotuarelor;
- iluminat stradal insuficient;
- traficul eterogen (tractoare, căruţe, biciclişti, automobilişti şi pietoni) generează accidente rutiere în

special pe timp de noapte;
- străzi înguste care necesită lărgire;
- intersecţii neamenajate.
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2.7. INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL

Repartitia zonelor functionale se analizeaza pe doua trepte de teritoriu, in cadrul teritoriului
administrativ al comunei Mosoaia si in cadrul intravilanului localitatii.

Aceasta abordare este indispensabila deoarece partile ce compun intravilanul cuprind o serie de
trupuri raspandite in teritoriu:

SITUATIA EXISTENTA A
TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU

Nr trup Denumire Suprafata
(ha)

1 SAT MOSOAIA 248,9955
1a BISERICA 0,5795
1b STATIE DE EPURARE MOSOAIA 0,1923
1c STATIE DE EPURARE CURATURI 0,3028
1d STATIE DE EPURARE TARDEA 0,1821
1e LOCUIRE 0,2578
1f LOCUIRE 0,2045
1g LOCUIRE 0,5343
2 SAT CIOCANAI 89,0768
2a LOCUIRE 0,3625
2b LOCUIRE 0,2086
2c STATIE DE EPURARE CIOCANAI 0,1464
3 SAT BATRANI 88,3468
3a LOCUIRE 0,4425
3b LOCUIRE 0,8449
3c LOCUIRE 0,1298
4 SAT LAZARESTI 25,9698
4a LOCUIRE 53,9353
4b LOCUIRE 0,3237
4c LOCUIRE 0,1662
5 SAT SMEURA, SAT HINTESTI 432,0825
5a LOCUIRE 47,3388
5b LOCUIRE 0,2726
5c STATIE DE EPURARE HINTESTI 0,2501
5d PUZ APROBAT -LOCUIRE 4,0547
5e UNITATE AGRICOLA 0,4716
5f LOCUIRE 0,08
6 SAT DEALU VIILOR 165,8466
7_1 INDUSTRIE 0,087
7_2 INDUSTRIE 0,1941
7_3 INDUSTRIE 0,1226
7_4 INDUSTRIE 0,1778
7_5 INDUSTRIE 0,15
7_6 INDUSTRIE 0,3523
7_7 INDUSTRIE 0,1324
7_8 INDUSTRIE 0,1351
7_9 INDUSTRIE 0,0826
7_10 INDUSTRIE 0,1814
7_11 INDUSTRIE 0,1672
7_12 INDUSTRIE 0,125
7_13 INDUSTRIE 0,2108
7_14 INDUSTRIE 0,0871
7_15 INDUSTRIE 0,0994
7_16 INDUSTRIE 0,1517
7_17 INDUSTRIE 0,1215
7_18 INDUSTRIE 0,1106
7_19 INDUSTRIE 0,2025
7_20 INDUSTRIE 0,1061
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7_21 INDUSTRIE 0,0841
7_22 INDUSTRIE 0,1183
7_23 INDUSTRIE 0,1565
7_24 INDUSTRIE 0,1454
7_25 INDUSTRIE 0,5222
7_26 INDUSTRIE 0,0555
7_27 INDUSTRIE 0,0931
7_28 INDUSTRIE 0,1462
7_29 INDUSTRIE 0,0918
7_30 INDUSTRIE 0,0616
7_31 INDUSTRIE 0,125
7_32 INDUSTRIE 0,1103
7_33 INDUSTRIE 0,1297
7_34 INDUSTRIE 0,0783
7_35 INDUSTRIE 0,0884
7_36 INDUSTRIE 0,1602
7_37 INDUSTRIE 0,083
7_38 INDUSTRIE 0,0887
7_39 INDUSTRIE 0,0793
7_40 INDUSTRIE 0,1215
7_41 INDUSTRIE 0,1653
7_42 INDUSTRIE 0,1568
7_43 INDUSTRIE 0,0749
7_44 INDUSTRIE 1,565
7_45 INDUSTRIE 0,1074
7_46 INDUSTRIE 0,1139
7_47 INDUSTRIE 0,1924
7_48 INDUSTRIE 0,0697
7_49 INDUSTRIE 0,0827
7_50 INDUSTRIE 0,1484
7_51 INDUSTRIE 0,0883
7_52 INDUSTRIE 0,1442
7_53 INDUSTRIE 0,0829
7_54 INDUSTRIE 0,0684
7_55 INDUSTRIE 0,2069

TOTAL 1170,4025

Comuna Mosoaia se intinde pe o suprafata de 4493,5 ha, conform proiectului RELUAT.
Suprafaţa intravilanului (toate trupurile) la măsurătoarea electronică pe suportul topografic actualizat

este de 1170,40 ha.
Limita intravilanului existent aprobat se regaseste in plansele nr. 2. – SITUATIA EXISTENTA,

DISFUNCTIONALITATI - unde este prezentata in detaliu structura functionala existenta a comunei.
In plansa nr.1 - "INCADRARE IN TERITORIUL ADMINISTRATIV", se poate vedea forma unitatilor de

baza si amplasarea lor in relatie cu marile axe de comunicatie rutiera ale teritoriului administrativ al comunei.
In BILANTUL TERITORIAL al suprafetelor de teren cuprinse in intravilanul existent aprobat, prezentat

in continuare se prezinta structura functionala existenta pentru comuna Mosoaia si trupurile apartinatoare.

BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA EXISTENTA

TOTAL

Supraf.
(Ha)

Supraf.
(%)

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 1068,58 91,30%

ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE 2,31 0,20%

ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE 12,8 1,09%
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ZONA INSTITUTII SI SERVICII 5,89 0,50%

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 49,94 4,27%

ZONA GOSPODARIE COMUNALA 3,76 0,32%

ZONA CU DESTINATIE SPECIALA 0,06 0,01%

ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 0,35 0,03%

TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 4,26 0,36%

ZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 22,45 1,92%

ZONA MIXTA - LOCUINTE INDIVIDUALE, INSTITUTII SI SERVICII 0,00 0,00%

ZONA MIXTA - LOCUINTE COLECTIVE, INSTITUTII SI SERVICII 0,00 0,00%
ZONA MIXTA - UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUTII SI
SERVICII 0,00 0,00%

TOTAL 1170,40 100,00%

Zona pentru locuințe
Suprafata ocupata de locuinte si functiuni complementare este de 1005,2 ha, reprezentand 86,23%

din suprafata intravilanului existent.
În raport cu locuirea, din analiza datelor statistice se pot extrage următoarele concluzii:
- numărul locuinţelor existente creşte în ultimul deceniu cu 53%;
- suprafaţa locuibilă creşte 128%;
- indicatorii locuirii se îmbunătăţesc

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

locuinţe
terminate în

anul
158 80 17 98 112 88 67 88 94 103

numar
locuinte
existente

1934 2020 2174 2250 2267 2642 2742 2826 2888 2969

suprafata
locuibilă (mp) 68606 76151 83323 91981 105794 112562 114252 135376 147370 156879

indicatori
sociali ai
locuirii:

Anul
2008

Anul
2009

Anul
2010

Anul
2011

Anul
2012

Anul
2013

Anul
2014

Anul
2015

Anul
2016

Anul
2017

mp/1000
locuitori 16326,99 17481,86 18369,27 19541,32 22031,24 22616,44 22060,63 25508,95 26897,24 27864,83

nr
locuinte/1000

locuitori
460,257 463,7282 479,2769 478,0115 472,095 530,8419 529,4458 532,5042 527,1035 527,3535

Evoluţia fondului construit, tipologie şi caracteristici
 Satele comunei păstrează încă un număr impresionant de case cu arhitectură populară,

specifică aşezărilor din câmpia înaltă a Piteştilor.
 Dicţionarul etnocultural al Argeşului cataloghează tipologia caselor din comuna Moşoaia în

cinci categorii distincte, după modul de realizare al pereţilor de închidere, după dispunerea şi dimensionarea
spaţiilor suplimentare ce asigură legătura dintre interior şi exterior, sau după aşezarea pe teren (case pe
lespezi, pe temelie din cărămidă, cu sau fără beci).

În limita cercetărilor şi a existentului, studiul istoric de fundamentare P.U.G. prezintă tipurile de case
păstrătoare de arhitectură tradiţională ce încă fac parte din fondul construit al comunei Moşoaia.
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Casă din satul Lăzăreşti

În satul Lăzăreşti se păstrează o locuinţă (tip C conf. Dicţionar etnocultural) construită din bârne de
lemn tencuite la interior şi exterior pe suport de şipci (numite în zonă cercuială). Îmbinarea la colţuri a bârnelor
(care prin durabilitate şi esenţa specifică locului sunt din stejar) rămâne aparentă, având un puternic impact
decorativ.

Prispa e lipsită de parmalâc, iar stâlpii din lemn cu secţiune pătrată sunt înfrumuseţaţi prin ciolpire,
fasonare la strung, sgrafitare. Grinzile de temelie ale casei sunt așezate pe lespezi de piatră.

Învelitoarea tipică zonei era din şiţă, casele suferind în timp modificări, reparaţiile şi întreţinerea noilor
materiale fiind mai puţin costisitoare.

Din nefericire, cele mai multe exemplare vechi păstrate sunt astăzi abandonate și sortite, în mod
inevitabil, dispariției.

Casă din satul Hinţeşti

Cel mai des întâlnite pe raza comunei sunt locuinţele catalogate de tip D
(conf. Dicţionar etnocultural), ce au în medie peste un secol vechime. Pereţii sunt realizaţi din bârne de lemn
cioplit cu tencuială pe şipci, aşezate majoritatea dintre ele, pe o temelie de cărămidă. Casele au trei încăperi:
un hol pe axul central şi două camere mari. Construcţiile au prispă de una sau două laturi ce reazimă pe nişte
socluri punctuale - piloni, oferind posibilitatea depozitării lemnelor sau adăpostirii păsărilor. Prispa este închisă
cu parmalâc decorat, însă stâlpii de susţinere a streaşinii sunt geometrizaţi, lipsiţi de decor, datorită
abundenţei de modele traforate le la pazie şi partea superioară a prispei. Uneori prispa primeşte pe faţada
principală şi un foişor decorat în acelaş registru ca prispa.

Învelitoare specifică din şiţă se mai întâlneşte foarte rar astăzi.
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Casă din satul Lăzăreşti

Casă din satul Hinţeşti
Formele tipice şi decoraţiunile traforate prezente la toate pridvoarele denotă o unitate materială în

rândul localnicilor. Diferenţa de stare se distingea însă prin mărimea locuinţei. Pe raza localităţii Hinţeşti se
întâlnesc şi case dispuse pe două niveluri, păstrând aceeaşi linie arhitecturală prin prezenţa pridvorului şi a
decoraţiilor, mutate în acest caz la registul superior al locuinţei.

Acest tip de locuință folosește panta terenului, parterul fiind utilizat în general pentru activități conexe :
depozitare, atelier.
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Casă din satul Hinţeşti

Modelul-tip caracteristic sfârşitului de sec. al XIX-lea evoluează în funcţie de necesităţile localnicilor
sau din dorinţa lor în timp de particularizare a caselor . Apar case cu cerdac, închise parţial sau total cu
geamlâc, păstrându-se de asemenea interesul profund pentru decoraţiile traforate.

Casă din satul Moşoaia cu geamlâc parţial
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Casă din satul Hinţeşti cu geamlâc integral

Case din perioada interbelică

Casele din a doua jumătate a secolului XX, rămân în buna tradiție locală, cu interpretări contemporane
diverse. Se păstrează, ca element definitoriu, cerdacul pe două laturi căruia i s-a adăugat foişorul poziţionat
central, definind astfel faţada principală. Materialele de alcătuire diferă folosindu-se zidăria de cărămidă la
construcţia pereţilor, dar şi a parmalâcului. Coloanele ce delimitează cerdacul şi foişorul nu mai sunt din lemn,
ci din zidărie de cărămidă.

Casă din satul Lăzăreşti
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Casă din satul Moşoaia

Sate cu tradiţie în creşterea animalelor, acareturile gospodăriei ocupau un loc privilegiat în incintă:
erau fie paralele cu strada, închizând frontul curţii, fie paralele cu casa şi de cele mai multe ori mult mai
aproape de intrare decât locuinţa.

Grajdurile erau din bârne îmbinate cu capete lăsate aparente, sau tencuite. Deasupra încăperilor
pentru animale era fânarul.

Porţile de intrare erau sculptate în lemn cu motive geometrice şi protejate cu învelitori în şarpantă din şiţă.
În afară de rațiunile de bună funcționare, însorire, direcția dominantă a vânturilor, poziția și

dimensiunile acareturilor țineau cont și de o anume imagine în fața comunității: un grajd mare și un fânar pe
măsură făcea dovada vredniciei gospodarilor.

Grajd din satul Hinţeşti
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Poartă de acces din satul Smeura

Zona pentru instituții și servicii
În suprafaţa zonei ocupate de instituţii social-culturale au fost cuprinse unităţile de învăţământ, cultură,

sănătate, unităţile administrative locale.
Educatie

Infrastructura care asigura desfasurarea procesului de invamant in comuna Moșoaia este adaptat
nivelelor: prescolar, primar si gimnazial.

Astfel, unităţile de învăţământ din comuna Moşoaia sunt:
Şcoala generală cu clasele I-VIII sat Moşoaia – construcţie datând din 1970, cu suprafaţa de 930 mp
Şcoala generală cu clasele I-IV sat Moşoaia – construcţie din anul 1952, suprafaţă 210 mp
Grădiniţa sat Moşoaia – în aceeaşi clădire cu şcoala
Şcoala generală nouă Hinţeşti – construcţie din 1978, suprafaţă 710 mp
Grădiniţa sat Hinţeşti – în spaţiu comun cu şcoala
Şcoala generală veche Hinţeşti – construcţie din 1938, suprafaţă 208 mp
Şcoala generală clasele I-IV sat Ciocănăi – construcţie din 1972, suprafaţă 306 mp
Grădiniţa sat Ciocănăi – spaţiu comun cu şcoala
Şcoala generală clasele I-IV sat Smeura – construcţie din 1936, suprafaţă 234 mp
Grădiniţa sat Smeura – spaţiu comun cu şcoala
Şcoala generală clasele I-IV Lăzăreşti – construcţie din 1974, suprafaţă 206 mp
Grădiniţa sat Lăzăreşti – spaţiu comun cu şcoala
Şcoala generală sat Bătrâni – construcţie din 1925, suprafaţă 60 mp (dezafectată)

Zona pentru spatii verzi si sport
Zonele destinate agrementului si sportului sunt insuficiente, fiind reprezentate de spațiul verde de

protecţie de-a lungul căilor rutiere și de două terenuri de sport. În localitate nu există parcuri sau alte
amenajări ambientale. Spațiul verde menționat ocupă o suprafață de 22,45 ha, respectiv peste 35 mp pe cap
de locuitor.

Terenuri sportive amenajate se afla în satele Moşoaia (7900 mp) şi Hintesti (3200 mp).

Zona pentru cimitire, gospodărie comunală
În comună există 6 cimitire, situate în aproape toate satele, suprafaţa lor totală fiind considerată

suficientă pentru necesităţile comunei.
Bisericile din comună sunt:

sat Smeura – hramul “Adormirea Maicii Domnului”
sat Hinţeşti – hramul “Adormirea Maicii Domnului”
sat Dealu Viilor – hramul “Adormirea Maicii Domnului”
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sat Ciocănăi – hramurile “Adormirea Maicii Domnului” şi “Sf. Nicolae”
sat Moşoaia – hramul “Sfânta Treime”
sat Moşoaia – hramul “Cuvioasa Paraschiva”
sat Lăzăreşti – hramul “Sf Dumitru”

Platformele de gunoi amenajate în toate satele comunei sunt în număr de 23 şi au o suprafaţă totală
de 875 mp, fiind amplasate astfel:

sat Moşoaia

La şcoala I-VIII

sat Smeura

La şcoala I-IV
La şcoala I-VIII La Izvor
La şcoala I-IV În Corbu
Drumul Morii La Gunoi-Olteni
Lângă fostul CAP La Smeura de Sus

sat Ciocănăi La şcoala I-IV La Smeura de Sus-str. Gazului
La Releu

sat Hinţeşti

La Farmacie
sat Bătrâni La şcoala I-IV La Sonda 2

sat Lăzăreşti La şcoala I-IV La Post Trafo
Lunga Lăzăreşti Cap linie Staţie Maxi-Taxi

sat Dealu Viilor La Biserică Fost CAP
Drum Sondă

Zona cu destinație specială
Pe teritoriul comunei Moșoaia, Ministerul Afacerilor Interne deține în administrare sediul de poliție

comunal, aflat în proprietatea publică a statului.

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE

Riscul seismic
Cutremurele de pamant,cunosc in tara noastra o frecventa deosebita (intre 1901 si 2000 au fost peste

600 cutremure) si chiar de intensitate mare (1940-magnitudine-7,7;1977, magnitudine-7,2;1986-magnitudine-7;
1990 magnitudine-6,7). Acestea au focarul in zona Vrancea, la Curbura Carpatilor, la adancimi cuprinse intre
100 si 200 km (focare intermediare) pe asa-numitul plan Benioff. Zona corespunde unei parti din regiunea in
care se produce subductia microplacii Marea Neagra in astenosfera proces insotit de acumularea lenta de
energie seismica si de descarcari bruste,violente,la intervale de 30-50 ani.

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2013,
-valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag = 0.25 cm/s, pentru cutremure avand

intervalul mediu de recurenta IMR = 100 ani,
- valoarea perioadei de control (colt) a spectrului de raspuns este Tc=0.7s.
Conform STAS 11 100/1993, localitatea se situeaza in interiorul izoliniei de intensitate macroseismica

I = 82 (opt) pe scara MSK unde indicele 2 corespunde unei perioade medii de revenire de 100 ani.
Pentru un timp indelungat riscul seismic se aprecieaza prin perioada de revenire a unui cutremur cu

anumita intensitate sau magnitudine si prin calcularea energiei seismice medii anuale si compararea ei cu
energia eliberata pe an. Riscul seismic creste atunci cand energia seismica anuala este mai mica decat
energia seismica medie.

Risc de instabilitate
Conform evaluarii zonelor cu potential de instabilitate din ‘Ghidul pentru identificarea si monitorizarea

alunecarilor de teren si stabilirea solutiilor cadru de interventie asupra terenurilor pentru prevenirea si
reducerea efectelor acestora in vederea satisfacerii cerintelor de siguranta in exploatarea constructiilor,
refacere si protectie a mediului’, indicativ GT006-97, exista zone de risc pentru alunecari de teren.

Consecinta a petrografiei si structurii, a tectonicii, riscul declansarii acetui tip de procese
geomorfologice este amplificat si de asocierea hazardului producerii seismelor de amplitudini mari, precum si
de precipitatii cu caracter torential si activitatii antropice.
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Caracteristicile litologiei formaţiunilor geologice care afloreaza pe teritoriul administrativ al comunei, la
care se adauga cele de ordin geomorfologic si particularitatile climatice - in principal, regimul precipitaţiilor -
incdue, in cazul unor areale cu dimensiuni variate, valori ridicate ale probabilitatii de alunecare, ceea ce
conduce la incadrarea lor in grupa zonelor expuse hazardului la alunecari de teren.

Pentru cuantificarea hazardelor la alunecari de teren, au fost urmarite obiective:
- calculul coeficientilor de influenta si realizarea hartilor tematice in sistemul informatic GIS,
- calculul coeficientului mediu de hazard si realizarea hartii de hazard la alunecare prin

suprapunerea hartilor tematice in sistemul informatic GIS.
Zonarea s-a bazat pe urmatoarele acte legislative in vigoare:
• GT006 - 97: Ghid privind identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren;
• GT019 - 98. Ghid de redactare a hartilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea

stabilitaţii construcţiilor;
• Ordinul Guvernului nr. 288/1998 privind delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale;
• Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national -Sectiunea a V-

a - zone de risc natural;
• Hotararea Guvernului nr. 382/2003 privind exigente minime de confinut ale documentatiilor de

amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale;
• Hotararea Guvernului nr. 447/2003 privind modul de elaborare si conţinutul hartilor de risc natural

la alunecari de teren.
Harta cu distribuţia geografica a coeficientului mediu de hazard in sistem GIS, a sintetizat urmatoarele

categorii de zone:
Km
• 0,00-0,30 (probabilitate medie-redusa) pentru zonele situate in albia majora a raurilor, sau la partea
superioara a formelor de relief;
• 0,3 1-0,50 (probabilitate medie-mare);
• 0,5 1-0,80 (probabilitate mare);
• 0,81-1,0 (probabilitate foarte mare);

Teritoriul administrativ al comunei Mosoaia este o zona cu risc scazut spre mediu de alunecari de
teren conform conform Legii 575 din 2001 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului national –
Sectiunea a V –a Zone de risc natural este incadrata ca zona de risc mare la alunecari de teren.

S-au transpus pe plansa 2 (Studiu Riscuri naturale) zonele de instabilitate teren si zonele de risc de
alunecari de teren.

Zonele cu alunecari de teren identificate pe teritoriul comunei sunt :
Sat Ciocani:

1.Strada Principala
2.Calea Cazacilor

Mosoaia
3. Strada Curaturi

Risc de inundabilitate
Geneza viiturilor este legata de regimul precipitatiilor. Marea majoritate s-au produs ca urmare a

ploilor torentiale cu intensitate mare (viituri pluviale) in timp ce viiturile pluvio-nivale si nivale au o frecventa mai
mica si afecteaza mai ales afluentii. Aerul cald produce topirea zapezilor, ridicand gradul de umplere a retelei
hidrografice. Viiturile pot fi aduse de unul, sau mai multi, sau de toti acesti factori cumulati

Paraurile din zona sunt organisme torentiale debitul lor variind in functie de precipitatii cuvertura
vegetala si subsatrat.

Panta mare a versantilor si a talvegurilor vailor permit scurgerea rapida a apelor din pecipitatii dar
favorizeaza eroziunea malurilor.

Exista pericolul de ravenare a versantilor in cazul in care drenajul este insuficient.Transportul de
material solid este in cantitate mare si in cazul viiturilor exista pericolul de colmatare a albiilor.
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Viiturile degradeaza lucrarile de arta (poduri si podete) si favorizeaza eroziunea malurilor precum si
colmatarea albiilor prin antrenarea materialelor de pe versanti.

Scurgerea maxima este declansata in general de ploi in intervalul mai-noiembrie, de topirea zapezilor
(primavara) sau de suprapunerea celor doua fenomene (2005).

Zone inundabile se regasesc in:
Sat Hintesti:
DC 155 pod
Strada Basangesti
Sat Smeura:
Strada Corbu Basangesti

Se propune regularizarea afluentilor in zona de intravilan, recalibrarea albiilor si stabilizarea malurilor,
podurilor si podetelor prin lucrari de aparare de mal.

Riscuri antropice
Teritoriul al comunei Mosoaia este traversat de o serie de retele astfel:
- cablu telefonic
- linii de curent electric de joasa si inalta tensiune.
-sonde de extractie titei si gaze
-conducte de transport gaze de sonda

Aceste retele prezinta un risc in situatia avarierii lor si de aceea la amplasarea constructiilor se va
avea in vedere distanta impusa de reglementarile in vigoare iar la autorizarea proiectelor de constructie se va
solicita avizul de la institutiile competente (Apele Române, Electrica S.A, SNCFR, Petrom etc.)

2.9. ECHIPARE EDILITARA

2.9.1. Alimentarea cu apa

Apa este furnizată la Moşoaia de la Piteşti. Moşoaia nu are captare sau infrastructură de tratare. Deşi
reţeaua de distribuţie a apei are acoperire bună (94,9% din populaţie) se consideră ineficace întrucât
presiunea de serviciu este redusă, pierderile de apă au valori foarte mari, şi starea proastă a conductei de
aductiune, precum şi plasarea ei reduce fiabilitatea serviciilor de apă şi calitatea.

Apa este pompată de la staţia de apă Trivale din sistemul de alimentare cu apa Piteşti.
Nu sunt staţii de pompare a apei care funcţionează în sistemul existent de alimentare cu apă în

Moşoaia.
Conducte de aductiune
Apa este pompată de la statia de apă Trivale din sistemul de distribuţie a apei Piteşti.

Conducta de aductiune are un total de 7,8 km de conducte conform tabelului urmator:

Material
Diametru Lungime

[mm] [km] [%]
Otel 600 1,0 12,8

Din beton armat
precomprimat PREMO 400 3,2 41,0

Otel 250 3,6 46,2

TOTAL Lungime 7,8 100%

Conducta de aductiune este veche (peste 30 de ani) şi predispusa la avarii frecvente.
Sistemul de alimentare cu apă existent a fost proiectat pentru injectare în partea de est a localităţii,

direct de la Piteşti, dar conducta de aductiune care este în prezent în uz transportă apa în satul Ciocani (la
nord de satul Smeura) , din acel punct o ramură alimentează satele Smeura, Hintesti şi Dealul Viei (cu puncte
de injecţie în partea de vest a comunei) şi o ramură alimentează satul Poiana Lacului. Ca urmare a acestei
configuraţii pozitia punctelor de injecţie în reţeaua de distribuţie este, evident, necorespunzătoare.
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Au fost instalate bransamente direct pe conducta de aductiune, atât pentru consumatorii casnici cât
şi pentru micii consumatori economici. Aditional, numeroase sectoare ale conductei de aducţiune sunt
amplasate pe proprietăţi private, unde au fost făcute bransamente ilegale, aceasta ducând la o valoare mare a
pierderilor de apă.

Ca urmare, conducta are o presiune de serviciu scăzută.

Reteaua de distributie apă si rezervoare
Sistemul existent de alimentare cu apă deserveşte o populaţie de 2.241 locuitori din 2.361 de locuitori,

reprezentând o rată de 94,9% din totalul populaţiei.
Sistemul de alimentare cu apă deserveşte, de asemenea instituţiile publice. Nu sunt companii

industriale mari conectate la sistem.
Reţeaua de distribuţie actuală este formată din 30,3 km de conducte HDPE cu diametre între 50 mm

şi 160 mm şi 37,3 km de conducte HDPE cu diametre între 75 mm şi 170 mm.
În tabelul de mai jos este prezentată situaţia actuală a sistemului de alimentare cu apă:

Material
Diametru Lungime
[mm] [km] [%]

HDPE 40 - 75 21,3 31,5
HDPE 90 - 160 9.0 13,3

Sub-total HDPE 30,3 44,8
Oţel 76 17,8 26,4
Oţel 170 19,5 28,8

Sub-total Oţel 37,3 55,2
TOTAL Lungime 67,6 100%

Sursa: S.C. Apa Canal 2000 S.A. Piteşti (SF)

Numărul total de bransamente la sistemul public de alimentare cu apă este de 2.118 de unităţi.
Pierderilor de apă din reţeaua de distribuţie sunt estimate în prezent la 32,89% din debitul total distribuit.

2.9.2. Canalizare

Sistemul de canalizare existent în localitatea Moşoaia este de tip separativ. Apele uzate colectate sunt
deversate direct în sistemul de canalizare din Piteşti.

Infrastructura actuală a apelor uzate constă din:
• Sistem de colectare ape uzate: Retea de canalizare - 8,1 km.
Retea de canalizare
Sistemul de canalizare existent este de tip separator şi constă din 8,1 km de conducte din PVC cu

diametrul nominal de 250 mm. Tabelul următor prezintă structura retelei de canalizare existente:

Material
Diametru Lungime
[mm] [km] [%]

PVC 250 8,1 100
Sub-total PVC 8,1 100
TOTAL Lungime 8,1 100%

Sistemul de canalizare existent acoperă partea de nord-est a comunei Moşoaia şi deserveşte 503 de
persoane din 2.361 de locuitori ai comunei, reprezentand o rata de conectare de 24,6% din totalul populaţiei.

Apele uzate colectate sunt deversate direct în sistemul de canalizare a municipiului Piteşti printr-un
colector principal situat pe strada Câmpului.

Reţeaua de canalizare este relativ nouă, şi în stare bună.
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2.9.3. Alimentare cu energie electrică.

Toti locuitorii comunei Mosoaia sunt racordati la reteaua de energie electrica. Alimentarea comunei se
face cu o retea de distributie de medie tensiune (LEA 20 KV), care vine din reteaua de 110 KV. Reteaua de
joasa tensiune, tip aerian, destinata consumatorilor casnici si iluminatului public, este racordata la posturi de
tip aerian. Retelele electrice sunt pe stalpi din beton precomprimat tip RENEL, iar iluminatul public se
realizeaza cu lampi cu vapori de sodiu.

Sistemul de transport al energiei electrice pe arealul comunei Mosoaia se compune din urmatoarele
elemente:

- posturi de transformare aeriene
- linii electrice aeriene de 20KV, din care se realizeaza conexiunile cu posturile de transformare aflate

in functiune
Zona de protectie si siguranta este instituita in conformitate cu prevederile legii nr. 123 din 2012

“Legea energiei electrice”.
Alimentarea posturilor de transformare aflate in teritoriul comunei se face printr-o linie aeriana LEA 20 KVA.

Retelele de distributie la 0,4 kV sunt realizate pe stalpi de beton, iar lungimea lor fata de posturile de
transformare la care sunt racordate este in limitele normale, neexistand probleme de caderi de tensiune
neacceptate la capatul acestora.
Disfuncţionalităţi:

- reţelele de joasa tensiune existente utilizate pentru iluminatul public nu asigura nivelurile de iluminat
corespunzatoare;

- bransamentele, din cauza faptului că in unele cazuri sunt uzate fizic şi moral, duc la un numar
insemnat de avarii.

2.9.4. Telefonie

Reţeaua de telecomunicaţii a comunei cuprinde servicii de telefonie mobilă şi fixă, radio, televiziune
prin cablu şi internet.

In reţelele de poştă şi telecomunicaţii s-a remarcat un proces alert de modernizare datorită
expansiunii tehnicii avansate în telefonia cu fir şi a creşterii gradului de acoperire prin telefonia mobilă.
Modernizarea acestui sector s-a realizat prin acţiunea de montare a cablurilor optice, prin extinderea reţelelor
digitale şi prin dezvoltarea în ritm rapid a telefoniei mobile şi a comunicaţiilor prin poşta electronică.

In ceea ce priveşte piaţa operatorilor de telecomunicaţii, aceasta este în prezent destul de matură şi
este reprezentată de marii furnizori naţionali, ca de exemplu Telekom România , Vodafone, Orange ş.a.
În concluzie, gradul de acoperire a reţelelor de comunicare, mass-media şi a serviciilor Internet este în
procent ridicat, fiind rezolvate aproape toate solicitările de instalare de posturi. De asemenea, la nivelul
comunei Mosoaia este dezvoltată şi activitatea de radio şi televiziune iar presa este reprezentată printr-un
număr mare de cotidiene locale sau zonale.

2.9.5. Alimentare cu caldura

In comuna Mosoaia exista partial retea de gaze naturale.
Sistemul de incalzire si de preparare a apei calde menajere, atat la locuinte cat si la obiectivele social-

culturale, in zonele cu retea de distributie a gazelor se face majoritar prin centrale termice avand drept
combustibil gazul natural.

La imobilele neracordate la reteaua de gaze naturale, incalzirea se realizeaza cu sobe de teracota
care folosesc combustibili solizi, iar prepararea hranei in bucatariile gospodariilor individuale, se face prin
intermediul masinilor de gatit (aragaze) care folosesc butelii cu gaze lichefiate.

Din datele statistice preluate de la primarie, in medie o familie consuma aproximativ 8 tone de lemne
pe an pentru incalzirea locuintelor.

Asigurarea necesarului de lemne, reprezinta probleme deosebit de dificile atat din punct de vedere al
procurarii cat si al transportului.
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Aceste probleme vor fi eliminate odata cu realizarea alimentarii cu gaze naturale a
intregii localitati.

Ca tendinta, tinand cont de cresterea gradului de confort al populatiei, se remarca introducerea
accentuata ca sistem de incalzire „centrale termice pe baza de combustibil solid”.

2.9.6. Alimentare cu gaze naturale

Sistemul de distributie a gazelor naturale acopera partial teritoriul comunei in proportie de 60%:
 Retea de distributie gaze in regim de redusa presiune
 Bransamente si posturi de reglare – masurare la consumatori
Reteaua de conducte de distributie gaze inclusiv bransamentele sunt amplasate numai in domeniul public

cu respectarea distantelor minime stabilite de I.6 – 1998
- Constructii publice si private minimum 2m
- Copaci minimum 1,5m
- Conducte canalizare minimum 1m
- Alte conducte minimum 0,6m
- Stalp LEA minimum 0,5m

2.9.7. Gospodarie comunala

In prezent comuna Mosoaia face parte din asociatia de dezvoltare SERVSAL, aderand la aceasta in anul 2011
prin adoptarea HCL nr. 7/2011.

La nivelul comunei Mosoaia s-a incheiat contractul de concesiune pentru serviciile de colectare
deseuri, transport si operare nr.86/10.05.2012 dintre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA
SERVSAL si asocierea SCTDM ARGES. Iar comuna Mosoaia a incheiat cu SC SALUBRITATE SA
contractul nr.2/06.09.2012 pentru colectare, transport si depozitare.

De asemenea, in prezent la nivelul comunei Mosoaia prin programul de finantare ISPA au fost
realizate mai multe platforme de colectare a deseurilor dupa cum urmeaza:

18 bucati - 25 mp;
6 bucati - 50 mp;
2 bucati -100 mp;
1 bucata-150 mp;

2.9.8. Reţele de transport produse petroliere

În vederea trasării conductelor care transportă produse petroliere au fost cerute şi obţinute informaţii
privind amplasarea acestor conducte de la deţinătorii de reţele din zonă, respectiv S.C. CONPET S.A. și S.C.
OMV Petrom S.A..

Teritoriul administrativ al comunei Moşoaia este traversat de conducta de transport gazolină Ø3½.
Merişani – Albota (materializată pe planurile P.U.G.), conductă ce face parte din Sistemul Naţional de
Transport al Petrolului, este de interes strategic, aparţine Domeniului Public al Statului și se află în
administrarea SC CONPET SA.

Conform Ordinului 196/2006 al A.N.R.M., zona de protecție la conductele de gazolină este de 15 m
de o parte și de alta a conductei. Zona de siguranță este zona în care este interzisă efectuarea oricăror lucrări
de construcții și montaj, chiar cu caracter provizoriu.

Este obligatorie obținerea avizului CONPET S.A. pentru orice lucrare de introducere teren în intravilan,
eliberări de Autorizații de construire, avizări de P.U.Z.-uri, P.U.D.-uri, modernizări de drumuri, etc, amplasate
în vecinătatea obiectivelor și conductelor administrate de CONPET S.A.. Se va menționa CONPET S.A. în
Certificatele de Urbanism necesare vânzării/cumpărării de terenuri aflate în vecinătatea conductei.

Pe teritoriul UAT Moșoaia se află obiective legate de explorarea sau exploatarea resurselor/rezervelor
de țiței și gaze, corespunzătoare perimetrului XII Pitești aflat în concesiunea S.C. OMV Petrom S.A. și S.C.
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Repsol Pitești S.R.L. și perimetrelor Slătioarele, Hintești și Vata-Aluniș, aflate în concesiunea S.C. OMV
Petrom S.A.

Eliberarea Autorizației de Construire pentru edificarea de construcții sau obiective noi ori pentru
extinderea celor existente, situate în vecinătatea obiectivelor petroliere aflate în administratea S.C. OMV
Petrom S.A. – Zona de Producție III Muntenia Vest, se va face numai după emiterea Avizului de specialitate
favorabil din partea operatorului OMV Petrom S.A. – Zona de Producție III Muntenia Vest, aviz menționat în
Certificatul de urbanism.
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2.10. PROBLEME DE MEDIU

Poluarea mediului natural produsă prin poluarea aerului, apei, solului, sonoră are influente
negative asupra stării de sănătate a populaţiei, la nivelul comunei Mosoaia se produce din urmatoarele cauze:

* Lipsa lucrărilor de canalizare, apele uzate fiind redate în circuitul natural prin puţuri absorbante şi
haznale. Apele meteorice se scurg la nivelul terenului prin rigole stradale care se descarcă în cursurile de apă
existente în zona localitatii.

* Depozitarea deşeurilor menajere în locuri nemenajate, fără respectarea distanţelor de protecţie
sanitară faţă de albiile cursurilor de apă şi a altor zone protejate.

* Agricultura este puternic implicata in protectia mediului, ea fiind pe rand (uneori simultan) obiect al
poluarii si sursa de poluare. Solul este constrans sa primeasca noxele industriale, traficul si aglomerarile,
incorporandu-le in produsele sale; astfel se induc, atat in recolte cat si in productia animala, substante
potential toxice care degradeaza frecvent ecosistemele invecinate. In perspectiva aprecierii productivitatii
terenurilor agricole este necesar a se cunoaste amanuntit echilibrul ecologic in toate acele locuri care
inconjoara terenurile pe care cresc recoltele si plantatiile ca si insasi agroecosisteme.

* Poluarea sonoră şi a aerului prin emisiile de gaze de esapament datorită traficului rutier pe drumul
national.

Conform Ordinului nr. 1552 / 2008 pentru aprobarea listei localităților pe județe unde există surse de
nitrați din activități agricole, comuna Moșoaia este menționată în Anexa la Ordinul 1552 / 2008 ca localitate
vulnerabilă la poluarea cu nitrați din surse agricole.

2.11. DISFUNCTIONALITATI (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII)

DOMENII DISFUNCTIONALITATI
Fondul construit si
utilizarea terenurilor.

 Existenţa unui fond locuibil care parţial nu corespunde din punct de vedere
al siguranţei în exploatare, şi a dotării tehnico – edilitare

Zone de locuit expuse la riscuri antropice – clădiri de locuit aflate în zonele
de protecţie ale liniilor de înaltă tensiune

Zone de activităţi destructurate cu probleme funcţionale
Valorile de patrimoniu construit nu sunt prezervate şi valorificate suficient
 Reţea de dotări şi servicii slab dezvoltată, grad redus de modernitate şi
capacitate a dotărilor existente

Spatii plantate,
agrement si sport

 Insuficienta spatiilor pentru agrement si spatiilor verzi amenajate

Cai de comunicatie si
transport

 Retea stradala nemodernizata si subdimensionata
 Lipsa/discontinuitatea trotuarelor
 Intersectii neamenajate
 Lipsa/insuficienta parcajelor publice

Echipare edilitară  Sistemele de canalizare şi de alimentare cu gaze nu deservesc decât o mică
parte a locuitorilor comunei
 Retea electrica nemodernizata
 Izolarea termica necorespunzatoare a cladirilor de locuit

Protejarea zonelor cu
valoare de patrimoniu

 Slaba protectie si intretinere a monumentelor istorice si cladirilor cu valoare
arhitecturala

Probleme de mediu  Depozitarea necontrolata a deseurilor menajere
 Ape de suprafata poluate de apele menajere
 Taierea necontrolata a padurilor afecteaza mediul natural

Dezvoltare economică  Restructurarea unor unitati economice
 Slaba dezvoltare a structurilor turistice si dotarilor aferente

Evolutie demografica  Lipsa locurilor de munca
 Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor zonei
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La sistematizarea teritoriului se va tine cont de traseele de utilitati si zonele de protectie ale diferitelor
obiective iar la autorizarea proiectelor de constructie se va solicita avizul de la institutiile competente.

In acelasi timp autoritatile locale trebuie sa-si ia masuri pentru administrarea unei astfel de catastrofe
implicand cazare provizorie pentru circa 300 – 400 persoane si rezervarea unor terenuri in intravilan pentru
reconstructia unor locuinte in caz de catastrofe – inundatii, alunecari, cutremur.
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2.12. NECESITATI SI OPORTUNITATI ALE POPULATIEI

Obiectivele strategice de dezvoltare identificate prin Strategia Locala de Dezvoltare a Comunei
Mosoaia in perioada 2014-2020 sunt urmatoarele:

1. Serviciul de alimentare cu apa, canalizare, gaze naturale şi epurare a apelor uzate
- modernizare prin dotare cu echipamente a sistemelor de alimentare cu apa din satele Mosoaia,

Ciocănăi, Lăzăreşti, Bătrâni si punctul Lunga Lăzăreşti din comuna Mosoaia
- modernizare prin inlocuire a conductelor in sistemele de alimentare cu apa in satele Mosoaia,

Ciocănăi, Lăzăreşti, Bătrâni si punctul Lunga Lăzăreşti din comuna Mosoaia
- infiintare sistem epurare ape uzate in satul Mosoaia punctele calea Dragasani – Tirdesti – Semicerc

– Curaturi in lungime de 10 km, in comuna Mosoaia
- infiintare sistem epurare ape uzate in satul Ciocănăi, com Mosoaia
- infiintare sistem epurare ape uzate in satele Bătrâni - Lăzăreşti, com Mosoaia.
- extindere retea alimentare cu gaze in comuna Mosoaia
2. Serviciul de salubrizare a localităţilor
- modernizare si dotare serviciului de salubritate prin dotarea cu euro pubele de diverse capacitati,

respectiv 80l, 120l, 240l, 1100l
- construire de platforme de colectare de mici dimensiuni in zonele in care accesul mijloacelor de

transport si colectare deseuri este/nu se poate efectua
3. Serviciul de transportul public local
- modernizarea statiilor asteptare calatori existente pe raza comunei Mosoaia.
- modernizarea transportului public scolar prin achizitionarea de mijloace de transport moderne .
- modernizarea si reabilitarea drumurilor publice conform Anexei 1 din prezenta strategie, dupa

cum urmeaza:
- modernizare DC 161
- modernizare DC 163
- modernizare DC 156
- modernizare DC 154
- modernizare DC 155
- modernizare DC 156A
- modernizare DC 154A
- modernizare DC 163A (DC 154)
- modernizare si reabilitare ulite pietruite lungime totala 7 km
- modernizare si reabilitare trotuare, lungime 15 km.
4. Serviciul de iluminat public
- modernizarea iluminatului public cu panouri fotovoltaice
- producerea de energie electrica "verde" necesara consumului propriu al sediilor primariei

Mosoaia si caminului cultural Mosoaia, prin utilizarea de panouri fotovoltaice, asigurand independenta
acestora fata de furnizorii de energie electrica

- modernizarea si extinderea retelei de iluminat pubic stradal, in comuna Mosoaia prin utilizarea de
panouri fotovoltaice

- producerea de energie electrica "verde" necesara consumului propriu al sistemelor de alimentare cu
apa existente, prin utilizarea de panouri fotovoltaice, asigurand independenta acestora fata de furnizorii de
energie electrica

- producerea de energie electrica "verde" necesara consumului propriu al sediilor primariei Mosoaia si
caminului cultural Mosoaia, prin utilizarea de panouri fotovoltaice, asigurand independenta acestora fata de
furnizorii de energie electrica

- infiintare retea iluminat cu sursa de energie regenerabila la scoala generala din satul Mosoaia,
comuna Mosoaia
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3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICA

3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE

Studiile ce au furnizat elemente de reper in ceea ce priveste dezvoltarea asezarilor comunei Moşoaia
au fost:
Studiu geotehnic de fundamentare PUG comuna Moşoaia judetul Arges
Studiu istoric de fundamentare PUG comuna Moşoaia judetul Arges
Ridicari topografice sc. 1:5000, 1:25000
Strategia de dezvoltare a localitatii 2014-2020;
Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnico-edilitara.

O serie intreaga de prevederi au fost comunicate, discutate si conturate ca urmare a intalnirilor cu
persoanele din aparatul administrative al comunei sau unor studii si investitii ale membrilor colectivului de
elaborare a PUG-ului.
Au mai fost folosite date din documentatiile intocmite anterior, date culese de la Directia Judeteana de
Statistica Arges, preluate de la primaria comunei si de pe teren.

Impreuna cu reprezentantii Consiliului local au fost analizate urmatoarele aspecte:
-delimitarea si zonarea teritoriului administrativ al comunei;
-necesitatea si posibilitatea extinderii intravilanului;
-situatia dotarilor social-culturale;
-stabilirea prioritatilor in realizarea dotarilor tehnico-edilitare.

3.2. EVOLUTIE POSIBILA, PRIORITATI

Acest tablou furnizeaza reperele dezvoltarii comunei Moşoaia. Intre acestea, exista o serie de directii
majore sau prioritati, asupra carora administratia locala sau alti factori este necesar sa se concentreze in
viitorul apropiat:
DOMENII PRIORITATI
Fondul construit si
utilizarea terenurilor.

Masuri de eliminare a riscurilor naturale – ziduri de sprijin sau banchete
de pamant, lucrari de sustinere, plantari de pomi, impaduriri.
Interzicerea definitiva a contructiilor in zonele cu alunecari de teren
active si realizarea de studii geotehnice in zonele cu potential de
instabilitate
Recomandari de amenajare peisagera a zonelor cu alunecari de teren
active
Dezvoltarea prioritara a zonelor neconstruite din intravilan
Crearea de conditii propice diversificarii functionale in zona centrala si
dezvoltarii de servicii si activitati comerciale
Dezvoltarea structurilor turistice

Spatii plantate, agrement
si sport

Crearea de spatii verzi si locuri de joaca pentru copii
Utilizarea potentialului natural intravilan si extravilan (paduri, ape)
pentru agrement, sport, turism; rezervarea de terenuri pentru activitati
destinate agrementului

Cai de comunicatie si
transport

Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună
Sistematizarea intersectiilor cu disfunctionalitati
Amenajarea prioritara a drumurilor de legatura intre satele componente
Amenajarea de parcaje aferente principalelor dotari ale comunei, a
zonelor de interes social si comercial

Echipare edilitară Extinderea si modernizarea retelelor edilitare
Protejarea zonelor cu
valoare de patrimoniu

Protectia, conservarea si valorificarea monumentelor istorice
Cercetarea si clasarea altor obiective istorice si de arhitectura
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Probleme de mediu Lucrari de amenajare a albiilor si vailor torentiale
Managementul durabil al deseurilor menajere.

Dezvoltare economică Incurajarea dezvoltarii industriei, serviciilor si activitatilor comerciale
Valorificarea potenţialului turistic
Dezvoltarea agriculturii ecologice

Evolutie demografica Incurajarea stabilirii familiilor de tineri
Cresterea ofertei de locuri de munca prin diversificarea activitatilor
economice existente

In concluzie, dezvoltarea comunei din punct de vedere economic, cu impact social important, este
crearea unei dezvoltari durabile prin demararea unor lucrari care sa creeze in toate satele comunei un
standard de locuire si dotare tehnico-edilitara apropiate de cele existente la nivel urban. Realizarea acestora
se va putea face numai in functie de fondurile de care dispune comuna, fonduri proprii sau alocate de la
bugetul statului. Ordinea acestor prioritati se va stabili de consiliul local, pe baza consultarii populatiei.

In urma discutiilor purtate cu membrii consiliului Primariei Moşoaia, in elaborarea actualei
documentatii au fost luate in calcul două variante de dezvoltare urbanistică a localităţii pentru urmatorii 10 ani,
prezenta lucrare reprezentând varianta finală a Planului Urbanistic General.
Varianta 0. Scenariul de realizare al Alternativei „0” presupune posibilitatea neimplementării Planului
Urbanistic General al Comunei Mosoaia.

Aceasta varianta nu este de natura sa satisfacă pe nimeni indiferent pe ce poziție s-ar situa. In cazul
acestei variante lipsa unor utilități va determina o înrăutățire a factorilor de mediu si a calității vieții.

Menținerea situației existente ar însemna menținerea tuturor disfuncționalităților menționate cu
influențe nocive de natură socială, economică, al sănătății populației și asupra mediului.

Actualizarea Planului de Urbanism General are menirea de a stabili liniile generale de dezvoltare a
comunei, printr-o politică coerentă, cu viziune spre viitor, care să fie aplicabilă tuturor celorlalte planuri
și programe ce vor fi implementate. Acest plan definește doar direcții urmând ca fiecare investiție
viitoare sa fie în concordanță cu aceasta linie directoare urmând a fi implementat, funcție de posibilități,
după o analiza temeinică a impactului asupra mediului și cu întocmirea documentațiilor de specialitate.

3.3. OPTIMIZAREA RELATIILOR IN TERITORIU

Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu, pe baza studiilor efectuate privind teritoriul administrativ şi a
relaţiilor de interdependenţă dintre localităţi şi vecinătăţi, se propun:

 valorificarea amplasării şi integrarea în reţeaua de localităţi la nivelul judetului Arges.
 colaborarea cu localităţile învecinate pentru realizarea unor obiective legate de valorificarea

potenţialului natural şi protecţia mediului cum ar fi folosirea resurselor de apă, gospodărirea deşeurilor,
zone de agrement

 asigurarea legaturilor rutiere necesare intre comuna Moşoaia si trupurile apartinatoare
 controlul modului de folosinţă a teritoriului, corecta gestionare şi oprirea tendinţelor de folosire

excesivă a acestuia
corecta realizare a extinderii localităţii prin realizarea în prealabil a studiilor infrastructurii şi utilităţilor necesare
pentru evitarea disfuncţionalităţilor

 respectarea zonificării intravilanului localităţii.

3.4. DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR

Pe baza analizelor la nivelul teritoriului si la nivelul asezarilor, pentru activarea functiilor economice se
propune:

In domeniul agriculturii si cresterii animalelor:
 reglementarea situatiei juridice a terenurilor, in corelare cu utilizarea lor
 activarea ponderii culturii plantelor industriale
 activarea viticulturii
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 masuri de recastigare pentru agricultura a unor terenuri degradate
In domeniul exploatarii materiilor prime, a micii industrii, serviciilor si turismului:

 dezvoltarea activităților de mică industrie (prelucrarea maselor plastice, confecţii textile, confecţii
tâmplărie termopan, prelucrarea lemnului, producţie produse panificaţie)

 activarea turismului de tranzit si local (la obiectivele turistice, culturale, naturale si agroturism)
 in situatia recastigarii terenurilor forestiere de catre particulari, se impune controlul exploatarilor,

pentru evitarea efectelor negative ale defrisarilor haotice
Conditii si repercusiuni:
 dotarea cu infrastructura
 modernizarea transporturilor
 noi locuri de munca
 specializarea romilor
 fixarea populatiei tinere

O soluţie importantă pentru contrabalansarea efectelor negative ale crizei economice, ce va afecta
nivelul de trai al locuitorilor comunei, ar fi susţinerea micilor întreprinzători pentru înfiinţarea de mici
fabrici de prelucrare a produselor primare obţinute din agricultură şi zootehnie de exemplu.

Cultura antreprenorială în schimb poate fi o soluţie numai în condiţiile unei politici fiscale şi de
creditare avantajoase pentru întreprinzători. Promovarea spiritului si culturii antreprenoriale însă
constituie un domeniu de intervenţie care presupune creşterea capacităţii sistemului de educaţie şi
formarea profesională iniţială.

3.5. EVOLUTIA POPULATIEI

Prognoza demografică este acea variantă a proiectărilor demografice care are probabilitatea cea mai
mare de a se realiza, prin proiectare demografică determinându-se volumul unei populaţii plecând de la
structura pe vârste şi sexe la un moment dat şi emiţând ipoteze asupra evoluţiei probabile a celor trei
componente care modifică în timp numărul şi structura populaţiei: mortalitate, fertilitate şi migraţie.

Analiza brută a evoluţiei populaţiei comunei Moșoaia după indicatorul „Populaţia după domiciliu”
relevă pentru perioada 1998-2017 o creştere cu 2517 persoane, ceea ce reprezintă o creştere medie de ~126
persoane/an.

Proiecţia evoluţiei anterioare a populaţiei pe un orizont de 10 ani denotă o creştere demografică în
comuna Moșoaia.

3.5.1. Modelul de creştere tendenţială

Pentru a realiza prognoza populaţiei s-a luat în considerare mişcarea totală, naturală şi migratorie în
perioada precedentă. Sporul natural şi migrator s-au considerat constante pentru perioada previzionată.

Sporul natural înregistrează pentru intervalul 1998-2017 o medie de -3,9 persoane/an, în timp ce
sporul migrator aduce o creştere medie de 29,2 persoane/an, rezultând un bilanţ real mediu de cca +25,3
persoane/an.

Presupunând constant ritmul creşterii populaţiei cu 25 persoane/an, volumul populaţiei va spori în
2027 cu 250 locuitori, ajungând la un efectiv de 6446 locuitori.

Prognoza populaţiei, folosind modelul creşterii tendenţiale prin luarea în considerare a sporului
mediu anual total (spor natural şi migratoriu) este prezentată în graficul de mai jos:



PROIECTANT DE SPECIALITATE: SC MIRUNA GISCONCEPT SRL, TARGOVISTE, DAMBOVITA, TEL:0734722655

Varianta finală a Planului Urbanistic General comuna MOŞOAIA, judeţul ARGEŞ
-MEMORIU GENERAL -

70

Această variantă de prognoză imprimă evoluţiei populaţiei o tendinţă crescătoare.

3.5.2. Modelul de creştere biologică

O altă variantă a prognozei demografice s-a realizat folosind modelul de creştere biologică,
luând în considerare doar sporul natural. Au fost luate în considerare valorile sporului natural în perioada
1998-2017. Presupunând în aceasta variantă că populaţia comunei Moșoaia va fi influenţată doar de sporul
natural (medie de -3,9 persoane/an) rezultă un ritm de scădere demografică cu cca 4 locuitori/an.

Considerând că sporul natural se va menţine constant în viitorii 10 ani, populaţia va cunoaşte o
scădere numerică de 40 locuitori până în anul 2027, ajungând la 6156 locuitori.

Evoluţia populaţiei se aşează pe o tendinţă descrescătoare în această variantă de prognoză.
Analizând cele două variante de prognoză, propunem, fireşte, luarea în calcul a primei variante, aceea

de creştere a populaţiei.
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Concluzii şi recomandări
Evoluţia populaţiei este influenţată de o serie de factori care pot fi grupaţi în trei categorii principale:

elemente demografice – posibilităţile de creştere naturală a populaţiei funcţie de evoluţia contingentului fertil şi
de evoluţia probabilă a indicilor de natalitate, de numărul populaţiei vârstnice şi evoluţia probabilă a mortalităţii,
de comportamentul specific al femeilor faţă de natalitate, de numărul de copii dorit etc.; posibilităţile de
ocupare a resurselor de muncă în raport cu locurile de muncă existente şi posibil de creat, veniturile potenţiale
pe care le pot oferi acestea; gradul de atractivitate al oraşului ca o consecinţă directă a numărului şi calităţii
dotărilor publice, condiţiilor de locuit, gradului de echipare edilitară a localităţii.

În contextul mutaţiilor economice globale, este aproape imposibil de realizat o estimare exactă a
evolutiei demografice. Proiecţia evoluţiei anterioare a populaţiei pe un orizont de 10 ani arată o creştere
demografică în comuna Moșoaia.

Pentru stimularea creşterii volumului populaţiei sunt necesare unele măsuri pentru fixarea populaţiei,
dar mai ales pentru asigurarea condiţiilor de locuire decente şi altor necesităţi specifice pe grupe de vârstă.

Acest fapt susţine necesitatea luării unor măsuri care să aibă ca scopuri finale îmbunătăţirea în
continuare a potenţialului demografic, dezvoltarea resurselor umane şi creşterea gradului de ocupare a forţei
de muncă:

 investiţii în dezvoltarea infrastructurii locale şi creşterea calităţii factorilor de mediu (realizare sisteme
de alimentare cu apă, canalizare/staţie de epurare, gaze, managementul depozitării necontrolate a deşeurilor
menajere, asfaltarea şi modernizarea străzilor comunei);

 susţinerea natalităţii prin flexibilizarea oportunităţilor pe care le au femeile tinere de a se dezvolta
profesional, concomitent cu procesele de întemeiere a unei familii şi de naştere şi creştere a copiilor;

 facilităţi economico-financiare şi privind locuirea acordate tinerelor familii;
 creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor oferite familiilor tinere;
 asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială;
 stimularea încadrării în muncă a tinerilor;
 creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea unor programe destinate tinerilor,

femeilor şi şomerilor;
 îmbunătăţirea nivelului de instruire şi a abilităţilor profesionale şi tehnice în vederea asigurării unei

forţe de muncă adaptabilă la cerinţele pieţei.

3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI

În conformitate cu analiza datelor existente, a posibilităţilor de optimizare, a obiectivelor majore ale
Planului Urbanistic, cu normele tehnice în vigoare pentru proiectarea străzilor, intersecţiilor, profilurilor
caracteristice etc., şi cu discuţiile cu factorii locali de specialitate, s-au propus câteva reglementări mai
importante pentru eliminarea disfuncţionalităţilor infrastructurii rutiere şi a celor de dotare şi organizare, pentru
satisfacerea condiţiilor de trafic şi de încadrare urbană:
• amenajarea intersecţiilor arterelor principale cu celelalte străzi;
• amenajarea penetraţiilor rutiere;
• modernizarea şi viabilizarea străzilor prin:

- aplicarea de îmbrăcăminţi rutiere sau cel puţin împietruiri;
- amenajări de profil conform noilor STAS-uri;
- corectarea elementelor geometrice necorespunzătoare şi lărgiri;

• reglementarea circulaţiei pietonale prin:
- refacerea continuităţii trotuarelor existente;
- amenajarea de trotuare;
- îmbunătăţirea generală a stării de viabilitate a trotuarelor;
- amenajarea de treceri pentru pietoni;
- propunerea de drumuri noi, de completare a reţelei stradale existente;

• spatiile de parcare se vor asigura in concordanta cu prevederile regulamentului general de urbanism, pentru
unitati de utlitate publica in terenurile proprii, in afara domeniului public pe cat posibil, iar pentru locuinte in
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cadrul loturilor personale. De-a lungul strazilor se va asigura acces individual la fiecare lot sau functiune
urbana.
• odata cu realizarea proiectelor pentru traseele strazilor, se va asigura vizibilitatea in intersectii si respectarea
razelor de curbura pentru toate categoriile de vehicole, inclusiv transport de tonaj mare, pentru evitarea
oricaror disfunctionalitati in trafic, asigurandu-se vizibilitatea, situatie ce se va mentine si intretine in viitorul
previzibili, la calitatea necesara desfasurarii traficului.
• santurile existente de-o parte si de cealalta a drumurilor si strazilor se vor decolmata priodic, asigurandu-se
scurgerea apelor meteorice.
• odata cu realizarea noilor strazi in intravilanele propuse (in baza proiectelor tehnice de specialitate), se vor
asigura prospectele la cca. 20 m, asigurandu-se zonele de acostament, spatiul verde de aliniament, gabaritele
necesare ale santurilor de preluare a apelor meteorice, razele de curbura la intersectii pentru asigurarea
vizibilitatii, si se va stabili calitatea infrastructurii pentru traficul din zona.

Profilul transversal propus pentru DN 67B:
km 176+150 – km 178+380 - extravilan
din ax:

- carosabil 3,5 m
- acostament 1 m
- rigola 1,5 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde 1 m
- trotuar 2 m
- spatiu verde 2,5

Aliniamentul este retras din ax la 13 m pe ambele parti.
Alinierea cladirilor (care nu atrag trafic suplimentar) se va face la 16,5 m fata de aliniament.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
Obiectivele generatoare de trafic se vor amplasa la 30 fata de marginea partii carosabile.
km 178+380 – km 178+858 – propunere introducere intravilan
din ax:

- carosabil 3,5 m
- acostament 1 m
- rigola 1,5 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde 1 m
- trotuar 2 m
- spatiu verde 2,5

Aliniamentul este retras din ax la 13 m pe ambele parti.
Alinierea cladirilor (care nu atrag trafic suplimentar) se va face la 16,5 m fata de aliniament.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
Obiectivele generatoare de trafic se vor amplasa la 30 fata de marginea partii carosabile.
km 178+858 – km 182+570 - intravilan
din ax:

- carosabil 3,5 m
- acostament 1 m
- rigola 1,5 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde 1 m
- trotuar 2 m
- spatiu verde 2,5

Aliniamentul este retras din ax la 13 m pe ambele parti.
Alinierea cladirilor (care nu atrag trafic suplimentar) se va face la 5 m fata de aliniament.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
Obiectivele generatoare de trafic se vor amplasa la 30 fata de marginea partii carosabile.
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km 182+570 – km 184+700 - extravilan
din ax:

- carosabil 3,5 m
- acostament 1 m
- rigola 1,5 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde 1 m
- trotuar 2 m
- spatiu verde 2,5

Aliniamentul este retras din ax la 13 m pe ambele parti.
Alinierea cladirilor (care nu atrag trafic suplimentar) se va face la 16,5 m fata de aliniament.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
Obiectivele generatoare de trafic se vor amplasa la 30 fata de marginea partii carosabile.
km 184+700 – km 188+200 - intravilan
din ax:

- carosabil 3,5 m
- acostament 1 m
- rigola 1,5 m
- zona de siguranta 1,5 m
- spatiu verde 1 m
- trotuar 2 m
- spatiu verde 2,5

Aliniamentul este retras din ax la 13 m pe ambele parti.
Alinierea cladirilor (care nu atrag trafic suplimentar) se va face la 5 m fata de aliniament.
Zona de protectie este de 22 m de la limita exterioara a zonei de siguranta.
Obiectivele generatoare de trafic se vor amplasa la 30 fata de marginea partii carosabile.

Tabelele indicatore de localitate se propun a se amplasa la :
km178+380 (intrare) si km188+200 (iesire)

Se propun alveole pentru mijloace de transport in comun in urmatoarele zone :
km-179+220 – in zona hala industriala sat Mosoaia
km-180+120 – in zona primaria sat Mosoaia
km-180+850 – in zona biblioteca sat Mosoaia
km-182+000 – intersectia cu DC 156 sat Mosoaia
km-185+030 – intersectia cu DC 154 - sat Smeura
km-186+665 – sat Smeura

 Limitele zonei drumului
a) Zonele de siguranţă ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioară a amprizei drumului până la:
- 1,50 m de la marginea exterioară a şanţurilor, pentru drumurile situate la nivelul terenului;
- 2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile în rambleu;
- 3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea până la 5,00 m inclusiv;
- 5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile în debleu cu înălţimea mai mare de 5,00 m.
b) Zonele de siguranţă ale podului, care includ şi suprafeţe de teren aflate sub pod, sunt:
-10,00 m de la limita exterioară a racordării podului cu terasamentul, pentru podurile fără lucrări de apărare a
malurilor (rampa de acces face parte integrantă din pod);

- la limita exterioară a lucrărilor de apărare a malurilor, pentru podurile la care aceste apărări au o
lungime mai mare de 10 m (rampa de acces face parte integrantă din pod).

c) Zonele de siguranţă ale drumurilor cu versanţi (defilee) cu înălţimea mai mare de 30 m se consideră la
partea superioară a taluzului versantului.
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d) Zonele de protecţie sunt cuprinse între marginile exterioare ale zonelor de siguranţă şi marginile zonei
drumului, conform tabelului următor:

- Distanţa de la marginea exterioară a zonei de siguranţă până la marginea zonei drumului (m) :
Drumuri naţionale 22m

e) Zona drumului reprezintă distanţa de la axul drumului până la marginea exterioară a zonei de protecţie.
 Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi

care separa sensurile de circulatie, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje,
stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe
sectoarele de strazi fara canalizare se va asigura scurgerea apelor prin santuri sau rigole amenajate.

 Consiliile locale vor asigura, în intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor, prin
amenajari de trotuare si piste.

 Pentru dezvoltarea capacitatii de circulatie a drumurilor publice în traversarea localitatilor rurale,
distanta dintre axul drumului si gardurile situate de o parte si de alta a drumurilor va fi de minimum 13
m pentru drumurile nationale.

 Pentru evitarea congestionarii traficului în afara localitatilor se interzice amplasarea oricaror constructii
care genereaza un trafic suplimentar la o distanta mai mica de 30 m pentru drumurile nationale fata
de marginea partii carosabile..

 Prin constructii care genereaza trafic suplimentar se au in vedere unitati productive, complexe
comerciale, depozite angro, unittati tip show-room, obiective turistice, cartiere rezidentiale, parcuri
industriale, precum si orice alte obiective si/sau constructii asemanatoare in care se desfasoara
activitatii economice

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL

Prin tema program s-au solicitat o extindere a intravilanului satelor componente şi scoaterea din
intravilan a unor zone destinate unor investiţii nerealizate sau care nu mai constituie interes pentru dezvoltarea
localitatii (trupuri intravilane destinate echipării edilitare nerealizate, trupuri aferente exploatărilor petroliere).

In plansa nr. 3 “REGLEMENTARI URBANISTICE – ZONIFICARE” sunt prezentate propunerile si
reglementarile urbanistice pentru comuna in functie de nevoia de dezvoltare si de particularitatea sa.

Fata de suprafata cuprinsa in intravilanul existent al comunei Moşoaia de 1170,40 ha, s-a propus o
marire cu 339,19 ha, respectiv un intravilan propus cu suprafața de 1509,59 ha.

SITUATIA PROPUSA A
TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU

Nr trup Denumire Suprafata (ha)
T1 Sat resedinta Mosoaia 261,0808
T1a Cimitir 0,5795
T1b Parc petrolier 1,2288
T1c Locuinta 0,1087
T1d Adapost caini 9,4731
T2 Sat Ciocănăi 100,8191
T3 Sat Bătrâni 93,8935
T4 Sat Lăzăreşti 25,1768
T4a Sat Lăzăreşti 55,370
T4b Statie de epurare 1,4632
T5 Sat Smeura, sat Hintesti 787,88
T5a PUZ aprobat (locuire) 4,0547
T5b Locuinta 0,2726
T5c Locuinte 0,4123
T6 Sat Dealu Viilor 167,4203
T6a Parc petrolier 0,3523

TOTAL 1509,585714 15

14 Geometriile trupurilor de intravilan au fost extrase cu patru zecimale (1509,5857 ha), care au fost recepţionate de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliară Argeş cu valoarea rotunjită de 1510 ha.
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS

ZONE FUNCTIONALE

SITUATIA EXISTENTA SITUATIA PROPUSA

TOTAL TOTAL

Supraf.
(Ha)

Supraf.
(%)

Supraf.
(Ha)

Supraf.
(%)

ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE 1068,58 91,30% 1260,66 83,51%

ZONA UNITATI AGRICOLE/ZOOTEHNICE 2,31 0,20% 0,00 0,00%

ZONA UNITATI INDUSTRIALE SI DEPOZITARE 12,8 1,09% 22,32 1,48%

ZONA INSTITUTII SI SERVICII 5,89 0,50% 71,90 4,76%

ZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 49,94 4,27% 62,20 4,12%

ZONA GOSPODARIE COMUNALA 3,76 0,32% 4,98 0,33%

ZONA CU DESTINATIE SPECIALA 0,06 0,01% 0,06 0,00%

ZONA ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA 0,35 0,03% 1,82 0,12%

TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE 4,26 0,36% 4,61 0,31%

ZONA SPATII PLANTATE, AGREMENT, SPORT 22,45 1,92% 66,99 4,44%

ZONA MIXTA - LOCUINTE INDIVIDUALE, INSTITUTII SI SERVICII 0,00 0,00% 10,78 0,71%

ZONA MIXTA - LOCUINTE COLECTIVE, INSTITUTII SI SERVICII 0,00 0,00% 1,21 0,08%
ZONA MIXTA - UNITATI INDUSTRIALE, DEPOZITARE, INSTITUTII SI
SERVICII 0,00 0,00% 2,06 0,14%

TOTAL 1170,40 100,00% 1509,59 100,00%

Intervențiile asupra intravilanului propus vor mări suprafața intravilană astfel:
Majorarea intravilanului = Total extinderi – Total retrageri
Total extinderi = 356,337 ha (compusa din 294,192 ha teren agricol si 62,145 ha teren neagricol)
Total retrageri = 19,0 ha
În conformitate cu studiul pedologic, terenurile agricole introduse în intravilan au următoarele clase de

calitate:

Nr.
crt

Categoria de
folosinta Clasa de calitate

Suprafata propusa a fi introdusa in
intravilan (ha)

Pe clase de
calitate

Total categorie de
folosinta

1 Arabil III 160,291 160,291
2 Pășune II 23,98 23,98
3 Fâneaţă III 0,483 0,483
4 Livadă III 109,438 109,438
Total teren agricol III 294,192
5 Altele - 62,145 62,145
Total 356,337

Zona pentru locuințe
Zona se mărește datorită extinderii intravilanelor satelor componente. Extinderile intravilanelor

localităţilor sunt justificate de solicitările populaţiei de a-şi construi pe terenuri proprietate locuinţe unifamiliare
şi spaţii destinate activităţilor de comerţ, servicii şi mică producţie.

În toate zonele, noile constructii de locuit vor respecta prevederile regulamentului de urbanism, dupa
aprobarea acestuia de catre organele in drept.

În functie de posibilitatile populatiei vor continua imbunatatirea nivelului de confort a locuintelor, prin:
-repararea, consolidarea si modernizarea constructiilor existente;

15 Suprafața inițială a intravilanului propus de 1507,74 ha a fost ajustată conform observaţie OCPI, prin includerea în intravilan a
unor construcţii existente
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-extinderea cu dependinte si anexe gospodarestri;
-racordarea la lucrarile de alimentare cu apa si canalizare (pe masura executiei acestora);
Constructiile noi de locuinte se vor face pe terenuri proprietate particulara in conformitate cu legislatia

in vigoare pe baza unor documentatii intocmite de proiectanti autorizati si numai dupa obtinerea tuturor
avizelor.

Zona pentru instituții și servicii
Zona se mărește, incluzând instituțiile publice, de comerţ şi servicii, precum şi zona centrală nou

definită.
În toate zonele, noile constructii comerciale vor respecta prevederile regulamentului de urbanism,

dupa aprobarea acestuia de catre organele in drept.

Zona pentru echipamente tehnico-edilitare
Zona se redimensionează în conformitate cu amplasamentele existente, precum și a celor noi propuse

(stația de epurare, trup T4b).

Zone pentru industrie
Zona pentru industrie cuprinde terenurile din intravilan ocupate de obiective petroliere, dar şi zone

destinate unor investiții private. Tot destinate unor investiții productive private au fost prevăzute zone mixte
industrie/servicii pe vechile amplasamente ale unităților agricole desființate (fost C.A.P.).

În toate zonele, noile constructii industriale vor respecta prevederile regulamentului de urbanism, dupa
aprobarea acestuia de catre organele in drept.

Zona pentru spaţii verzi
Ca procent din suprafața intravilanului, spațiile verzi din comuna Moșoaia depășesc normele europene

impuse, depășind 40 mp/cap locuitor. Pe măsura identificării unor terenuri adecvate, se vor construi noi
parcuri și/sau locuri de joacă pentru copii.
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3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE

Masuri pentru reducerea riscului seismic:
-Punerea in siguranta a constructiilor care prezinta pericol de instabiliate si care adapostesc un numar
important de oameni.
-Creearea unor spatii tampon pentru adapostirea provizorie a locatarilor, in cazul necesitatii parasirii
temporare a locuintelor, pe timpul executarii lucrarilor de interventie sau in caz de cutremur.
-Inventarierea si expertizarea cladirilor cu risc la un seism de intensitate mare.
-Completarea cadrului organizatoric pentru luarea masurilor de urgenta post seism.
-Masuri de imbunatatire a informarii populatiei si a factorilor de decizie la nivele diferite (local si central) asupra
principalelor aspecte legate de riscul seismic si de masurile de reducere a acestuia.
Categoriile de cladiri cele mai vulnerabile in cazul unui cutremur de intensitate mare su foarte mare o
reprezinta:
-cladirile inalte (7-12 niveluri) cu schelet din beton armat, construite inainte de 1940 fara protectie antiseismica.
-constructiile executate intre 1950 si 1976, conform normelor de proiectare in vigoare in aceea perioada, ce
prevedeau forte seismice mai reduse. Unele din aceste constructii (cu parter flexibil) in 1977 au suferit mai
multe avarii.
-Cladirile joase din zidarie si alte materiale locale executate traditional fara control tehnic specializat.
Majoritatea acestor tipuri de cladiri constituie proritate absoluta la interventie.

Diminuarea vulnerabilitatii seismice a constructiilor existente se poate realiza prin actiuni de
interventie si consolidare.

In ceea ce priveste modul de utilizare a terenurilor, a amplasarii constructiilor care urmeaza a fi
cuprinse in planurile de urbanism nu sunt identificate reglementari pe plan international care sa impuna
restrictii de autorizare si amplasare a unor constructii.

Specialistii, prin masuri adecvate de evaluare a efectelor seismelor si prin estimarea cat mai exacta a
efectelor conditiilor locale de amplasament (studii, investigatii geotehnice si geofizice, investigatii seimice)
printr-o proiectare la standarde internationale, utilizare de materiale de calitate si sisteme moderne, pot
executa toate tipurile de constructii.

Diminuarea efectelor inundatiilor in zona
Pentru diminuarea efectelor inundatiilor in zona:
-Se vor redimensiona podurile si podetele subdimensionate.
-Se vor redimensiona profilele santurilor si se va realiza un sistem unitar de santuri si rigole pentru a prelua
apele excedentare in urma precipitatiilor maxime.
-Se recomanda efecturea unei retele de canalizare pluviala dimensionata pe tot teritoriu.
-Se recomanda inaltarea malurilor in zonele cu slaba incastrare a albiilor minore.
-De reabilitat apararile de mal in zonele unde acestea sunt compromise datorita eroziunii intense
-Se recomanda efectuarea de curatire si decolmatare a albiilor pentru a permite scurgerea in parametrii optimi.
-Regularizarea afluentilor
ACTIUNI DE EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA PROVOCATE DE INUNDATII

BAZIN
HIDROGRAFIC

LOCALITATEA
(institutia

publica/operatorul
economic) din care

se planifica
EVACUAREA

LOCALITATEA
(institutia

publica/operatorul
economic) in care

se planifica
EVACUAREA

POPULATIA/PERS.
ANGAJAT care se
EVACUEAZA

BUNURI care
se

EVACUEAZA

COLECTIV
DE ANIMALE

care se
EVACUEAZA

ITINERARII DE
EVACUARE

Pârâul Valea
Smeurei sat Smeura Scoala Smeura 12 persoane 1 tonă 3 bovine DN 67 spre

scoala
Sursa: Planul de evacuare in situatii de urgenta al comunei Mosoaia

Masuri si dispozitive de monitorizare a zonelor cu risc de alunecare
Urmarirea comportarii in timp a starii de echilibru a maselor de pamant comporta doua faze:
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Faza I. Monitorizarea zonelor cu potential de alunecare, in vederea aprecierii conditiilor de echilibru ale
maselor de pamint, respectiv stabilitatea acestora precum si evolutia miscfirii masei de pamant, element in
raport de care stabilesc lucrarile ce trebuie executate pentru prevenirea sau stabilizarea alunecarilor de teren.
Faza II. Urmareste comportarea in timp a lucrarilor de stabilizare si consolidare executate in zonele in care
terenul a suferit modificari legate de amenajarea si exploatarea acestuia. Aceasta activitate de urmarire este
necesara si utila in special in cazurile in care s-au aprobat solutii noi de stabilizare si consolidare, pentru care
experienta este inca limitata.

Masuri de remediere a alunecarilor de teren conform 1UGS-WGL
In cadrul Decadei Internationale de Diminuare a Dezastrelor Naturale s-a elaborat o schema care

cuprinde principalele tipuri de lucrari destinate prevenirii si stabilizarii alunecarilor de teren.
1. Modificarea geometriei versantului
2. Drenaje
3. Structuri de rezistenta
4. Armarea interna a versantilor
Pentru zonele cu risc de alunecari se vor efectua studii aprofundate pentru evaluarea situatiei si

propunerea de masuri concrete de stabilizare.
Pentru zonele de hazard se va evolua gradul de stabilitate a terenului si propuneri de lucrari in cazul in

care este necesar.
La proiectarea constructiilor se va evalua gradul de stabilitate al versantilor limitrofi si se va stabili

distanta de amplasare fata de versantii instabili.
Se vor lua masuri de amenajare a suprafetei versantilor cu platforme si ziduri de sprijin.
In zonele fara vegetatie, se vor lua masuri de plantare de pomi (salcâm, anin, pin, frasin, catina). Se

vor efectua lucrari de drenare a apei din precipitatii si organisme torentiale.
ACTIUNI DE EVACUARE IN SITUATII DE URGENTA PROVOCATE DE ALUNECARI

ALUNECARE DE
TEREN ZONA AFECTATA

NUMAR PROBABIL DE LOCATIA UNDE
SE EVACUEAZĂ

CLADIRI
DISTRUSE SINISTRATI BUNURI

MATERIALE ANIMALE

Zona Angelescu 3 case 3 12 1 tona 1 bovina Camin cultural
Sursa: Planul de evacuare in situatii de urgenta al comunei Mosoaia
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3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

3.9.1. Alimentarea cu apa

Localitatea Mosoaia este inclusa in proiectul "EXTINDEREA SI REABILITAREA INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA IN JUDEŢUL ARGEŞ - AGLOMERAREA PITEŞTI (localităţile Piteşti, Stefanesti, Albota,
Bascov, Bradu, Mărăcineni, Merisani, Moşoaia).

Extinderea si reablitarea infrastructurii de apa si apa uzata a localitatii Mosoaia se face in baza
avizului modificator de gospodărire a apelor nr. 112. /2014 al avizului nr.159/21.06.2011, emis de A.B.A.
ARGES - VEDEA.

Descrierea sistemului de alimentare cu apa:
Sursa apa

Apa va fi furnizata de la Gospodăria de apă Smeura (existenta) a sistemului de alimentare cu
apă de la Piteşti. ln Gospodăria de apă Smeura exista un complex de stocare a apei format din 2
rezervoare cu capacitatea de 5.000 m³ şi un rezervor de 3.600 m³.
Statii pompare apa potabila

ln statia de pompare existenta a Gospodăriei de apă Smeura a sistemului de alimentare cu apă
de la Piteşti se vor prevede (2A + 1R) pompe, fiecare pompa cu Qp = 18 mc³/h şi înălţimea de pompare
Hp = 115 mCA (P = 22 Kw).

Grupul de pompare va fi conectat la conducta Dn 600 mm ce realizeaza legatura intre cele doua
rezervoare cu V = 5.000 mc ale Gospodariei printr-o conducta Dn 200 din otel-inox. Imediat dupa
conectarea printr-o asamblare demontabila cu flanse, pe conducta va fi pozitionat un compensator de
montaj si o vana Dn 200 mm de sectorizare a circutului hidraulic.

Pe conducta de reflulare Dn 200 (219, 1) x 4 mm din otel-inox a grupului de pompare au fost
prevazute: un debitmetru electromagnetic cu releu Reed, PN16 si o vana de sectionare Dn 200 PN16.
Conducta de aductiune

Conducta de aducţiune este prevăzută pentru a alimenta noua gospodărie de apă. Conducta
noua va fi pozitionată de-a lungul str. Calea Dragasani (DN67B), va avea o lungime totala de 7,284 km şi
va fi realizată din PEHD PE100 PN16, PN10 si PN6 cu un diametru nominal de 200 mm, astfel:

Tub PEID PE100 PN6, De200mm-L= 1.782ml;
Tub PEID PE100 PN10, De200mm-L= 1.079ml;
Tub PEID PE100PN16, De200mm-L=4.423ml;

La un capat va fi conectata la statia de pompare proiectata in Gospodaria de apa existenta
Smeura a sistemului de alimentare cu apa Pitesti, iar la celalalt se va conecta la rezervoarele de
înmagazinare din Gospodaria de apa proiectata Mosoaia.

Pe conducta de aductiune s-au prevăzut cămine de vane, în care s-au montat vane de izolare
Dn 200 mm, robineti de golire Dn 65 si ventile de aerisire Dn 50:
lnstalatii hidraulice aferente statiei de pompare apa de la Gospodaria de apa Smeura

Grupul de pompare va fi montat pe un soclu din beton armat cu dimensiunile 170 x 250 x 35 cm.
Acesta va fi ancorat in radierul existent prin ancore mecanice pentru sarcini mari, dispuse intr-un caroiaj
la 30 cm distanta una in raport de cealalta.

Grupul de pompare va fi conectat la conducta Dn 600 mm ce realizeaza legatura intre cele doua
rezervoare cu V = 5.000 mc ale Gospodariei printr-o conducta Dn 200 din otel-inox. Imediat dupa
conectarea printr-o asamblare demontabila cu flanse, pe conducta va fi pozitionat un compensator de
montaj si o vana Dn 200 mm de sectorizare a circutului hidraulic.

Pe conducta de reflulare Dn 200 (219, 1) x 4 mm din otel-inox a grupului de pompare au fost
prevazute: un debitmetru electromagnetic cu releu Reed, PN16 si o vana de sectionare Dn 200 PN16.

ln cadrul gospodariei de apa Smeura a fost prevazut. de asemenea , un punct de masura clor si
presiune amplasat la nivelul balconului interior si dotat cu echipamente de masura, control si transmisie
la distanta a datelor prin intermediul unui echipament SCADA.
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Gospodaria de apa Mosoaia:
Gospodăria de apă va fi situată la vest de satul Smeura, într-o zonă in care terenul apartine

domeniului public al comunei Mosoaia. Aceasta gospodărie nouă de apă va asigura rezerva de apă
necesară atât pentru localitatea Moşoaia, cât şi pentru localitatea Albota .

Gospodăria de apă va ocupa o suprafaţă de 4 .000 m² şi va consta in două rezervoare noi de
stocare apa, fiecare de 500 m şi o staţie de re-clorinare (statia de re-clorinare face obiectul contractului -
„Reabilitare, captare noua si statii de tratare in judetul Arges"). Capacitatea de stocare a rezervoarelor a
fost calculată pentru a asigura rezerva de apă necesară ambelor localitati - Moşoaia şi Albota.

Deoarece cota terenului nu permite o distributie gravitationala a apei, s-a prevazut o statie
de pompare echipata cu (3A + 2R) pompe, fiecare pompa avand caracteristicile: Qp = 37 m³/h,
înălţimea de pompare

Hp = 30 mCA (P = 7,5 Kw).
Rezervoarele cu capacitatea V = 500 mc fiecare, sunt pozitionate de o parte si de alta a incintei

statiei pompare in raport cu axul longitudinal al acesteia.
Rezevoarele propuse se prezintă sub forma unei cuve cilindrice din beton armat monolit, parţial

situata sub cota terenului amenajat.
ln vederea eliminarii posibilitatii de infiltrare a apelor provenite din precipitatii a fost prevazuta

perimetral obiectelor din Gospodaria de apa o platforma betonata cu dimensiunile l x L = 19,15 x 49 m
din beton.

Apele meteorice vor fi colectate si conduse prin pante de 1% catre rigola acoperita cu elemente
din b.eton armat, rigola dispusa perimetral platformei betonate.
Reteadedistributieapapotabila -extinderi

Extinderea retelei de distributie se va realiza cu tuburi din PEID si va avea o lungime totala L =
7.325 ml, dupa cum urmeaza :

Tub PEID, De 50 mm- L = 448 ml;
Tub PEID, De 63 mm- L = 647 ml;
Tub PEID, De 11O mm- L = 4.404 ml;
Tub PEID, De 140 mm - L = 364 ml;
Tub PEID, De 160 mm - L = 300 ml;
Tub PEID, De 225 mm - L = 280 ml;
Tub PEID, De 250 mm - L = 882 ml.

Repartizarea pe strazi ale extinderilor din reteaua de distributie apa potabila

Nr. crt. Strada Tip Material Diametru Lung. [m]
1. fundatura Smeura Mica piatra PEID 110 318
2. strada Bisericii piatra PEID
3. strada Bodesti piatra PEID 50 448

4.
strada Principala (sat
Hintesti) asfalt PEID 160 300

5. strada Smeura de Sus piatra PEID 110 425
6. strada Prunilor piatra PEID 110 297
7. strada Calea Dragasani asfalt PEID 250 882
8. strada Calea Dragasani asfalt PEID 225 280
9. strada Calea Dragasani asfalt PEID 140 364
10. strada Calea Dragasani asfalt PEID 110 3.234
11. strada Corbu asfalt/piatra PEID 63 448
12. strada 12 asfalt PEID 110

Total 7.325

Pe reţeaua de distribuţie extinsa s-au prevăzut cămine de vane în care s-au montat vane de
izolare si/sau robineti de golire Dn 65, Dn 50.
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Pentru a putea asigura o presiune convenabila in capatul de nord al str. Drumul Morii (in
eventualitatea alimentarii cu apa, pe viitor , a intregului sat Smeura din Gospodaria de apa nou
proiectata),extinderea retelei de apa se va face cu PEID PE100 Pn10 pe lungimea de 1.051 m. Pentru
a nu afecta locuitorii din aceasta zona prin distributia apei cu o presiune prea mare pentru instalatiile
lor interioare ,se va executa un bransament colectiv din PEID PE100 Pn6, Dn 63 mm, L = 1.222 m, pe
care se va monta un reductor de presiune.
Reteadedistributie apa potabila - înlocuiri

Lungimea totala a conductelor ce vor fi inlocuite este L = 7.817 ml.
Se vor inlocui conductele existente cu unele noi, din tuburi de PEID PE100 PN6, De 110 mm,

De 140 mm, De 160 mm, De 225 mm, De 250 mm, impartite pe diametre dupa cum urmeaza:
Tub PEID PE100 PN6, De 110 mm - L = 2.912 ml;
Tub PEID PE100 PN6, De 140 mm - L = 1.389 ml;
Tub PEID PE100 PN6, De 160 mm - L = 1.988 ml;
Tub PEID PE100 PN6, De 225 mm - L = 659 ml;
Tub PEID PE100 PN6, De 250 mm - L = 871 ml.

Repartizarea pe strazi ale inlocuirilor din reteaua de distributie

Nr Strada Tip Material Diametru Lung. [m]

1. fundatura Smeura Mica piatra PEID 110 296
2. strada Calea Dragasani asfalt PEID 110 1.387
3. strada Calea Dragasani asfalt PEID 225 659

4. strada Calea Dragasani asfalt PEID 250 871
5. aleea Plantatiei piatra PEID 110 183
6. strada Principala (sat

Hintesti) asfalt PEID 140 1.389

7. strada Principala (sat
Hintesti) asfalt PEID 160 1.988

8. strada Stoenari piatra PEID 110 1.046
Total 7.819

Pe reţeaua de distribuţie apă se vor monta hidranţi exteriori de incendiu subterani, având
diametrul Dn 80 mm si Dn 100 mm. e vor monta lateral faţă de conducta de distribuţie, îri afara spaţiului
carosabil , între conducta stradală şi limita proprietăţilor sau clădirilor din zonă. Racordarea hidranţilor la
conducta reţelei de distribuţie se va face prin intermediul unui tronson de ţeavă PEID, PE 100, Pn6, cu
De 90 mm, respectiv De 110 mm, pozată cu generatoarea superioară la limita adâncimii de îngheţ. Se vor
monta un număr de 70 hidranţi amplasaţi pe conductele de apă potabilă.
Bransamente consumatori

Pe reţeaua nou proiectată sunt prevăzute a se realiza branşamente pentru racordarea locuitorilor la
sistemul de alimentare cu apă potabilă. ·

Fiecare casă va fi prevăzută cu un branşament la reţeaua de alimentare dar vor fi şi proprietăţi
care vor avea mai multe branşamente.

Căminul pentru apometru se va realiza din material plastic (PP, PEID, PVC) cu Ф 500 mm si va fi
amplasat pe un pat de nisip. Capacul se va executa din material compozit de culoare albastra, clasa B 125,
prevazut cu sistem antifurt si inscriptionat „APA" si „APA CANAL 2000 SA".

3.9.2. Canalizare

Sistemul actual se va extinde și va deservi în continuare satele estice ale comunei, respectiv Smeura,
Hintesti si Dealu Viilor.

Pentru satele vestice, Moșoaia, Ciocănăi, Bătrâni și Lăzărești, se propune infiintarea unei stații de
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epurare în sudul satului Lăzărești.
 Retea de canalizare menajera extinderi .

Extinderea reteleide canalizaremenajera presupune:
> Retea de canalizare menajera realizata din PVC, SN8 - L = 28.883 ml
> Statii de pompare - 12 bucati
> Conducta refulare L = 4.486 ml;
Repartizarea pe strazi a extinderilor in reteaua de canalizare Mosoaia
Nr.
Crt. EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA Total (m) Nr. camine
1 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Smeura de Sus 2.818 64
2 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Bisericii 1.054 33
3 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Prunilor 647 13
4 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Bodesti 434 12
5 Extinderea reţelei de canalizare pe fundatura Smeura Mica 642 17
6 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Calea 5.497 141
7 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Olteni 2.807 61
8 Extinderea reţelei de canalizare pe aleea Dealului 382 8
9 Extinderea reţelei de canalizare pe Drumu Morii 366 7
10 Extinderea reţelei de canalizare pe aleea Plantatiei 193 4
11 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Corbu 1.193 41
12 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Basangesti 2.290 76
13 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Mustatari 871 22
14 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Principala 2.905 73
15 Extinderea reţelei de canalizare pe strada 34 180 3
16 Extinderea reţelei de canalizare pe fundatura Bisericii 425 8
17 Extinderea reţelei de canalizare pe Drum acces 14 155 4
18 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Principala 3.681 86
19 Extinderea reţelei de canalizare pe strada 11 193 4
20 Extinderea reţelei de canalizare pe strada 12 123 3
21 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Dealului 3.238 8
22 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Stoenari 4 420 7
23 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Stoenari 5 980 20
24 Extinderea reţelei de canalizare pe strada Stoenari 6 245 7

 Racordurile la consumatori
Racordurile de canalizare se vor realiza din tuburi de PVC, SN8 pentru canalizare Dn 160 mm

şi sunt preluate în canalizarea stradală prin piese de racord speciale sau prin căminele de vizitare .
Piesele de racord speciale vor fi cu articulaţie sferică astfel încât să permită o deviaţie de maxim 11° în
toate direcţiile ce preia mişcările ulterioare pozării lor provenite din posibilele tasări din zona de îmbinare.

Racordurile pentru case vor avea o adancime a radierului de aproximativ -1,20 m la linia de
demarcatie a proprietatii. Acestea vor avea o panta de 5%.

Racordurile se vor executa pana la caminul de racord, inclusiv caminul. Caminul se va
amplasa la limita proprietatii, in domeniul public, la o distanta de minim 0,5 m de limita proprietatii.

Se vor executa un numar de 1277 de racorduri.
Amplasarea canalelor în plan vertical şi orizontal s-a făcut în funcţie de amplasarea reţelelor

edilitare subterane existente, specificate în ridicarea topografică. La intersectarea reţelelor de canalizare
cu reţele de apă potabilă, gaze naturale, telefonie şi cabluri subterane de energie electrică şi telefonie
s-au respectat condiţiile impuse de STAS 8591/1-91, privind distanţele minime, traseele şi încrucişările.

 Lucrari speciale - Subtraversari
În cazul comunei Mosoaia, se vor realiza 5 subtraversari ale DN67B (5 - canalizare) si 11

traversari de cursuri de apa (9 - pe canalizare si 2 - pe refulare).
Cerinţele lucrărilor care trebuie executate includ, dar nu se limitează la:
- studierea condiţiilor locale şi întocmirea unei proceduri de lucru specifice, care va include în

mod obligatoriu un plan de evaluare a riscurilor pentru siguranţa muncii.
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- adaptarea la teren şi întocmirea detaliilor de execuţie suplimentare considerate a fi
necesare. Acestea vor fi prezentate spre aprobare Inginerului

- executarea conductei suport şi de protecţie
- executarea conductelor noi de distribuţie
- racordarea la căminele de pe reţea
- execuţia testelor specifice.
Subtraversarile drumurilor nationale se vor poza la o adâncime de minimum 1,50 m din axul

drumului , conducta fiind protejată în tub de protecţie şi prevăzută cu cămin de vane şi cămin de vane şi
golire.

Realizarea subtraversării se execută prin foraj orizontal în tub de protecţie din OL, etanş la
capete. Din capătul de cotă joasă , tubul de protecţie este racordat prin intermediul unei conducte de
legătura OL Dn 50 mm, L = 5 m la un cămin de observaţie care se realizează conform STAS 2448 - 82,
cu diametrul interior de 0,80 m şi adâncimi variabile.

 Statii de pompare ape uzate
Se propun 12 statii de pompare a apelor uzate pentru a evita situatiile in care adancimea de

instalare a conductelor sa depaseasca 5 m.
Toate statiile de pompare prevazute vor fi de forma circulara din care cele cu diametrul mai mic

de 3 m vor fi prefabricate din material plastic (PP, PEHD), PAFSIN sau echivalent (in numar de 9
bucati), iar cele cu diametrul mai mare sau egal de 3 m vor fi de tip cheson executat in sapatura
deschisa, din beton armat (in numar de 3 bucati). Toate statiile de pompare ape uzate vor fi cu camera
umeda, pompele fiind montate in bazinul de acumulare . ·

Toate statiile de pompare si conductele de refulare sunt pe teritoriul comunei Mosoaia.
Pe conductele de refulare aferente statiilor de pompare s-au prevăzut cămine de aerisire, golire,

curatire, curatire si golire, de vane , de vane si golire.

3.9.3. AIimentare cu energie electrică

Alimentarea cu energie electrica a consumatorilor se va realiza prin retele electrice aeriene si
subterane, functionand la tensiunea de 220V si 380V (LEA j.t. si LES j.t.), racordate la posturi de
transformare 20/0,4KV existente, sau, amplasate in zonele in care apar constructii noi.

În cazul constructiilor noi, pentru care nu se poate asigura puterea din posturile de transformare
existente, se vor realiza racorduri electrice subterane din ax LEA 20 kV. Racordurile electrice vor
asigura alimentarea cu energie electrica a noi posturi de transformare 20/0.4 kV, montate aerian pe
stalpi.

Reglementarile generale privind sistemul de alimentare cu energie electrica vizeaza activitatea
de proiectare si de executie, acestea constand din:
- se recomanda ca documentatiile de proiectare sa cuprinda solutii bazate pe retele electrice j.t. si
bransamente, realizate preponderant subteran si mai putin aerian ;
- se va evita pe cat posibil, solutiile bazate pe variante de bransamente provizorii punandu-se
accent pe variantele definitive ;
- vor fi executate in timp, pe masura ce constructii si investitii noi vor fi realizate, posturi de
transformare aeriane pentru acoperirea puterilor instalate.

In comuna Mosoaia, iluminatul public este deficitar atat din punct de vedere al gradului de
acoperire a tramei stradale existente cat si din punct de vedere al performantelor la nivelul planului util
(nivelul structurii rutiere).

Este recomandat ca stalpii de iluminat prevazuti sa fie din categoria “Stalpilor de folosinta
comuna” pentru a permite amplasarea aeriana pe acesti stalpi la inaltimi de peste 6m, a unor cabluri de
alta natura (telefonie + internet, cablu T.V.)

Se va extinde reteaua existenta de iluminat public, marindu-se gradul de acoperire al tramei
stradale si a altor zone de interes public
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Execuţia tronsoanelor zonale de iluminat public aferente zonelor nou construite este recomandat
sa se facă concomitent cu realizarea structurii rutiere şi a celorlalte tipuri de utilităţi subterane, pentru a
se evita stările de avarii ce pot apare in cazul unor execuţii necoordonate intre activităţi ;

Traseul reţelelor de iluminat public va trebui sa fie judicios ales, in aşa fel incat sa fie respectate
distanţele şi normele de protejare al celorlalte tipuri de utilităţi cu care se invecinează.

De asemenea, se vor prevedea, in funcţie de terenul liber existent si expunerea la soare
necesara, loturi de panouri solare pentru producerea de energie electrica si livrarea acesteia in sistemul
local de alimentare cu energie electrica.

Pentru iluminatul public se propune un sistem de iluminat cu unitati independente solare.
Sistemul de iluminat proiectat va asigura orientarea în zonă, pe alei a pietonilor,

corespunzătoare clasei P7 (sistem de iluminat pentru ghidare vizuală), conform normativului NP 062-02.
La proiectarea sistemelor de iluminat se vor avea in vedere criteriile de calitate obiective şi subiective

ca:
- nivelul de iluminare corespunzător
- distribuţia iluminării în câmpul vizual al pietonului şi evitarea orbirii
- redarea tridimensională
- culoarea aparentă a surselor de lumină adecvată şi redarea necesară a culorilor
- ghidajul vizual realizat printr-un ambient luminos corespunzător
- evitarea poluării luminoasa generata de sistemul de iluminat pietonal, care ar putea avea
efecte dăunătoare asupra pietonilor şi a participanţilor la traficul rutier, precum şi asupra
locuitorilor comunei

La alegerea tipului de aparat de iluminat se va tine cont de:
- utilizarea resurselor regenerabile, fără alimentare externă cu energie electrică şi reducerea
emisiilor de dioxid de carbon
- curba de distribuţie a intensităţii luminoase
- randament ridicat
- unghiul de protecţie vizuală
- factorul de menţinere
- securitatea utilizatorului din punct de vedere electric
- protecţia împotriva izbucnirii incendiilor
- corelarea gradului de protecţie al corpului de iluminat cu caracteristicile mediului
- rezistenţa la şocuri mecanice, pentru a asigura protecţia împotriva actelor de vandalism
- rezistenţa la agenţii biologici (rozatoare, insecte, pasari etc...)

Pentru realizarea sistemului de iluminat proiectat, se vor utiliza aparate de iluminat independente, cu
panouri solare fotovoltaice, cu surse LED-uri de mare putere, montate pe stâlpi metalici ornamentali, în fundaţii
de beton.

Avantajele acestor aparate de iluminat sunt:
- sunt realizate să funcţioneze fără alimentare externă cu energie electrică
- funcţionează tot timpul anului, în orice condiţii de climă
- emisie zero de CO2
- nu necesită întreţinere curentă
- sunt echipate cu stâlpi de susţinere şi cu tehnologie LED de mare putere
- sunt sisteme complet automatizate şi independente
- nu necesită lucrări de săpături pentru cabluri
- componentele sunt integral reciclabile, fără elemente chimice cu potenţial negativ asupra mediului

Din punct de vedere al coridoarelor de protecţie ale reţelelor de transport a energiei electrice, apar
restricţii de amplasare a unor obiective de investiţii în vecinatatea acestor reţele, reglementate de Standardele
in vigoare după cum urmează:

a) distanţa de amplasare a unor obiective de investiţii faţa de liniile aeriene de înaltă tensiune (220KV
şi 110KV) care aparţin SISTEMULUI ENERGETIC NAŢIONAL (SEN) va fi de 25m stânga, respectiv dreapta,
faţa de proiecţia pe sol a conductorilor aerieni, marginali, amplasaţi pe stâlpii din ferme metalice.
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b) distanţa de amplasare a unor obiective de investiţii faţă de liniile aeriene de medie tensiune (20KV
şi 6KV) va fi de 10 m stânga, respectiv dreapta, faţa de proiecţia pe sol a conductorilor aerieni, marginali,
amplasaţi pe stâlpii din beton armat precomprimat.

c) distanţa de amplasare a unor obiective de investiţii fata de cablurile electrice subterane de medie
tensiune (20KV si 6KV) va fi de 1m stânga respectiv dreapta, faţa de axul reţelei electrice

d) nu se vor monta in aceeasi transee de cabluri electrice de medie tensiune (20KV si 6KV) sau
cabluri electrice de joasa tensiune (0,4KV) alte tipuri de utilitati constand din cabluri pentru curenti slabi, cabluri
T.V., cabluri de telefonie, conducte magistrale de gaze, conducte de distributie gaze.

3.9.4. Telefonie

În comuna Mosoaia, dezvoltarea telecomunicaţiilor se va face în conformitate cu planurile de
dezvoltare ale Telekom Romania Communications SA şi a altor firme ce deţin reţele de telecomunicaţii.

Telefonia mobilă, având acoperire prin prezenţa în zona comunei Mosoaia a statiilor de emisie –
recepţie aparţinând societăţilor comerciale Telekom Romania Mobile Communications, VODAFONE şi
ORANGE, dispune practic de posibilităţi nelimitate pentru conectarea celor interesaţi în oricare din aceste
reţele.

Pentru captarea programelor TV, locuitorii comunei Mosoaia pot opta pentru diverse posibilităţi :
-antene proprii;
-centru captare şi retransmisie prin cablu;
-televiziune digitală prin satelit.
Proiectarea şi execuţia lucrărilor de telecomunicaţii se va face numai de către specialişti autorizaţi în

domeniu.
Proiectele de dezvoltare şi modernizare în domeniul telecomunicaţiilor vor fi iniţiate şi finanţate de

societăţile comerciale deţinătoare, cu acordul Autorităţii administrative locale.
Pentru autorizarea oricărei construcţii sau extinderi, amplasată în apropierea instalaţiilor de

telecomunicaţii (cabluri, staţii emisie – recepţie, piloni antenă etc), Primăria maneciu va solicita AVIZUL de
amplasare emis de Telekom Romania Communications SA sau alte societăţi ce deţin respectivele instalaţii
de telecomunicaţii.

3.9.5. Alimentare cu caldură

In localitatea Mosoaia, incalzirea imobilelor se va realiza in continuare majoritar folosindu-se gaze
naturale, precum si alti combustibili de diverse tipuri (combustibili solizi – lemn si carbune, combustibili lichizi –
motorina si petrol, gaze petroliere lichefiate si energie electrica).

Incalzirea imobilelor se va realiza in continuare, pana la introducerea generala a distributiei de gaze
naturale, folosind combustibili de diverse tipuri iar dupa racordarea la reteaua de gaze naturale se va
generaliza folosirea acestora.

Dezvoltarea durabilă a comunei Mosoaia, presupune utilizarea cu cât mai multă grijă a combustibililor
pentru asigurarea unui confort optim cu un cost cât mai redus atât pentru utilizatorii clădirilor particulare, cât şi
pentru cei ai clădirilor de utilitate publică.

In variantă maximală debitele estimate de gaze naturale pentru eventuale extinderi a reţelelor de
distribuţie a gazelor naturale în localitatea Mosoaia, sunt:

S-a considerat că gospodăriile vor fi alimentate cu centrale termice murale sau cu sobe folosind drept
combustibil gazele naturale, care vor fi folosite şi pentru prepararea hranei. Dotările de interes public aferente
zonelor de dezvoltare vor fi prevăzute cu surse de încălzire funcţionând tot pe gaze naturale.

Pentru calculul aproximativ, debitele instalate de gaze naturale pentru o gospodǎrie au fost estimate
astfel:

Pentru încǎlzirea cu sobe, debitul instalat de gaze g1 = 3,60 m3N/h*gospodǎrie, defalcat astfel:
 2,04 m3N/h - încǎlzire - 3 focuri x 0,68 m3N/h*foc
 0,68 m3N/h – cazan de baie pentru preparare apǎ caldǎ menajerǎ
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 0,67 m3N/h - maşinǎ de gǎtit tip aragaz pentru prepararea hranei
 0,21 m3N/h - cotǎ parte dotǎri publice (≈6%)

Pentru încǎlzirea cu microcentrale termice, debitul instalat de gaze g2 = 3,70 m3N/h*gospodǎrie, defalcat
astfel:

 2,73 m3N/h – microcentralǎ termicǎ pentru încǎlzire şi preparare a.c.m.
 0,67 m3N/h - maşinǎ de gǎtit tip aragaz pentru prepararea hranei
 0,30 m3N/h - cotǎ parte dotǎri publice (≈6%)

Deoarece debitele sunt aproximativ egale, se va considera un debit de calcul de 3,70 m3N/h*gospodǎrie.
Pentru clădirile industriale şi de depozitare, caracteristica termică pentru încălzire
q1 = 10 W / m3,
iar pentru ventilare
q2 = 5 W / m3

Pentru alimentarea cu apă caldă menajeră se aproximează un debit de 10% din debitul pentru
încălzire.

Urmează ca, în momentul calculării exacte a debitului instalat pe baza căruia să se facă
dimensionarea elementelor reţelei de distribuţie, să se ţină seama de simultaneitatea în funcţionare.

In cazul în care locuitorii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomandă montarea de
arzătoare automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic, care respectă Norma europeană 90/396/EEC.
Aceste arzătoare utilizează plăci ceramice radiante care asigură ardere completă în sistem turbojet,
dezvoltând temperaturi de cca. 1000ºC. Această ardere reduce nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, în
comparaţie cu arzătoarele utilizate în prezent.

Utilizarea combustibilului solid se poate face, ca şi până acum, în sobe clasice de teracotă cu
acumulare de căldură, precum şi în alte surse de energie termică care pot alimenta mai multe încăperi, unele
dintre ele fiind cazanele care funcţionează pe principiul gazeificării lemnului.

Un alt tip de cazan care poate fi utilizat poate fi acela care foloseşte drept combustibil peleţii
(peletele) de lemn rezultaţi din compactarea (sinterizarea) rumeguşului de lemn. Este un sistem care, pe de o
parte, găseşte o utilizare rumeguşului rezultat de la exploatările forestiere şi care, aruncat în râuri ar distruge
fauna şi flora prin consumarea oxigenului şi, pe de altă parte, evită pericolul de explozie pe care îl poate avea
arderea ca atare a rumeguşului în cazane.

Alimentarea locală cu energie termică pentru încălzire folosind combustibilii solizi prezintă şi o
serie de avantaje, dintre care cele mai importante sunt:

 Posibilitatea stocării pe durate rezonabile de timp a combustibililor fără pierderea puterii calorifice
 Posibilitatea încălzirii numai în spaţiile utilizate
 Prin utilizarea unor sobe de teracotă cu inerţie termică medie sau mare este posibilă

compensarea efectului suprafeţelor reci adiacente încăperii încălzite, precum păstrarea temperaturii de confort
prin utilizarea inerţiei termice a sobelor

 Utilizarea drept combustibil a tuturor deşeurilor combustibile, micşorându-se astfel volumul
deşeurilor care trebuie stocate în gospodărie şi, dacă este posibil, evacuate la groapa de gunoi

 Utilizarea plitelor din zidărie pentru prepararea hranei, a apei calde menajere, dar şi pentru
încălzirea bucătăriei, dar şi a unei alte încăperi vecine.

 Posibilitatea stocării cenuşii cu efecte negative minime asupra mediului
Este important ca aceste avantaje să fie maximizate prin utilizarea unor sobe cu randament ridicat,

realizate corect (atât sobele, cât şi coşurile aferente) şi care să nu prezinte pericol de incendiu, intoxicaţii sau
degradare în condiţiile utilizării corecte.

Pentru toate clădirile, dar mai ales pentru locuinţele individuale, trebuie studiată şi soluţia
preparării apei calde menajere utilizând energia solară prin intermediul panourilor solare înglobate în /
montate pe acoperişul clădirilor sau pe terase în concordanţă cu adoptarea unei orientări şi unui unghi
favorabile captării cu maximum de eficienţă a energiei solare.

La clădirile noi în special elementele anvelopei clădirilor (opace şi vitrate) trebuie să asigure
respectarea prevederilor Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor Mc 001/1,2,3 –
2006, în conformitate cu Legea nr. 372 / 2005 privind performanţa energetică a clădirilor, obţinându-se un
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consum scăzut de combustibil, un confort termic corespunzător şi reducerea poluării datorită arderii
combustibililor.

Pentru îmbunătăţirea gradului de confort al locatarilor din clădirile de locuit unde se va monta
tâmplărie etanşă cu geam termoizolant tip termopan este recomandabilă montarea unor sisteme de
ventilaţie higroreglabile pentru păstrarea în încăperi a unei umidităţi corespunzătoare (φ = 45…60%),
cuplată cu instalaţii de evacuare mecanică din bucătării şi băi, eventual cu montarea de recuperatoare de
căldură.

3.9.6. Alimentare cu gaze naturale

Reteaua de distributie gaze naturale va deservi toti potentialii consumatori ai comunei Mosoaia, va
urmări trama stradală (atat drumurile existente cat si cele propuse prin PUG), va avea o configuratie
telescopică, se va pozitiona ingropat si va fi prevăzută cu robineti de sectorizare.

La proiectarea si executia retelei de distributie gaze naturale se vor respecta atat prevederile
normativului NTPE-2008, cat si SR 8951/1-97 privind distantele minim admise fară de clădiri si de alte retele
aeriene sau subterane.

Sistemul de alimentare cu gaze naturale se va executa in conformitate cu proiectele de specialitate
specifice.

Alimentarea cu gaze naturale a terenurilor nou introduse in intravilan se va face treptat, tinand cont de
necesitătile fiecărui trup in parte, de posibilitătile financiare ale beneficiarilor si de solutiile optime de
introducere a gazelor naturale in zonele respective.

In cazul in care utilizatorii doresc alimentarea cu gaze la sobe, se recomandă montarea de arzătoare
automatizate pentru gaze combustibile de uz casnic cu debite de 0,68 si 0,82 m3N/h, aprobate ISCIR CERT
care respectă Norma europeană 90/396/EEC. Aceste arzătoare utilizează plăci ceramice radiante care
asigură ardere completă in sistem turbojet, dezvoltand temperaturi de cca. 1000 oC. Această ardere reduce
nivelul noxelor la cel mai redus nivel posibil, in comparatie cu arzătoarele utilizate in prezent.

Sistemul complet de automatizare asigură intreruperea gazului atunci cand se detectează lipsa de
oxigen, lipsa tirajului la cos sau cand scade presiunea din reteaua de gaze; se asigură, de asemenea,
protectia la aprinderi accidentale, functionarea la presiune constantă, aprinderea piezoelectrică fără conectare
la priza electrică si posibilitatea reglării temperaturii ambiante.

In calcule curente, pentru incălzirea unei gospodării individuale (mediul rural) se are in vedere un debit
instalat de 2,47 Nmc/h, debit ce reprezintă: 0,67 Nmc/h pentru prepararea hranei si sobe de teracotă cu un
debit de 0,6 Nmc/h fiecare sau o centrală termică cu 2,8 Nmc/h, debit minim care poate fi majorat astfel incat
să fie asigurată sarcina termică necesară pentru incălzirea fiecărei locuinte.

Conductele retelei de distributie vor fi din teavă de polietilenă de inaltă densitate in conformitate cu
proiectele de specialitate ce se vor intocmi ulterior. Acestea se vor poza la o adancime de 0,9 m măsurată de
la generatoarea superioară a conductei la suprafata solului si vor fi amplasate in lungul străzilor numai pe
teritoriul domeniului public in următoarea ordine de preferintă: in zone verzi, sub trotuare, sub alei pietonale,
sub zona carosabilă.

In conformitate cu Normele tehnice privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de
alimentare cu gaze naturale NTPE-2008, diametrele minime admise pentru conducte subterane sunt:

- Conducte de distributie, minim Ф 2” pentru conducte de otel, respectiv Dn 40 mm pentru conducte de
polietilenă,

- Bransamente si instalatii de utilizare, minim Ф1” pentru conducte de otel, respectiv Dn 32 mm pentru
conducte de polietilenă.

Pe portiunile de drum care traversează canale de desecare, viroage, conductele de gaze naturale se
vor monta suprateran si vor fi realizate din otel.

La amplasarea conductelor de gaze se vor respecta prevederile NTPE-2008, cu privire la distantele
minime intre conductele de gaze si alte instalații, construcții, obstacole.

Pe străzile cu carosabil modernizat vor fi prevăzute două conducte, cate una pe fiecare parte a străzii,
această solutie prezentand avantajele:
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-se va reduce spargerea carosabilului atat pentru executia conductelor de distribuie, cat mai ales
pentru executia bransamentelor;

- elasticitate mai mare in exploatare, deoarece in caz de necesitate se poate separa (scoate din
functiune) numai jumătate din strada respectivă;

- realizarea de bransamente scurte si fără a stanjeni circulatia rutieră din zona de lucru, ceea ce
conduce la o exploatare mai sigură si costuri minime pentru abonat.

In vederea asigurării unei bune exploatări a sistemului de distributie se prevede ca acesta să aibă o
configuratie inelară ramificată, care va acoperi cu conducte toate străzile localitătii. Eventualele traversări de
drumuri se vor realiza prin foraje orizontale, conductele se vor monta in tuburi de protectie, iar eventualele
traversări de ape se vor executa in solutie supraterană.

Conductele de distributie a gazelor vor fi coordonate cu celelalte retele tehnico-edilitare existente sau
propuse, pe aceleasi trasee, direct in sol sau in galerii tehnice.

Detalierea retelelor de gaze, dimensionarea si amplasarea exactă a conductelor vor face obiectul
proiectelor de specialitate elaborate de specialistii agreati. Atat in faza de proiectare cat si la realizarea si
exploatarea retelelor de gaze naturale se vor respecta distantele minime de protectie dintre acestea si alte
instalatii sau constructii, zone in care se interzic orice fel de lucrări.

Este recomandabil ca majoritatea clădirilor de interes public si mai ales cele cu aglomerări de
persoane (grădinite, scoli, dispensar, cămin cultural, primărie etc.) să fie echipate cu incălzire centrală si cu
centrale termice proprii, realizandu-se astfel o crestere a confortului si sigurantei in exploatare, o micsorare a
numărului de puncte de foc si, deci, a pericolului de incendiu si accidente. De asemenea, există astfel
posibilitatea de a se prepara si apă caldă de consum menajer. Centralele termice vor fi realizate cu
respectarea normelor

PSI, ISCIR si cele de sigurantă in domeniul utilizării gazelor naturale. Aceste centrale vor fi corelate cu
o alimentare corectă cu apă pentru umplerea instalatiei si pentru prepararea apei calde menajere, precum si
cu o canalizare capabilă să preia debitele sporite de apă uzată.

Centralele termice vor fi alimentate de preferintă cu gaze naturale, pentru consumatorii importanti fiind
recomandată si realizarea de gospodării de combustibil lichid (păstrarea acestor gospodării acolo unde există)
pentru perioadele de varf de consum a gazelor, cand presiunea scade in retele.

Centralele termice vor fi echipate cu cazane cu randament de peste 90% dotate cu arzătoare
automate, cu grad redus de poluare.

Există, de asemenea, posibilitatea de a alimenta centralele termice, precum si masinile de gătit cu gaz
petrolier lichefiat (GPL) stocat in recipiente mic-vrac.

Instalatiile de utilizare a gazelor naturale se vor racorda la retelele de distributie printr-un bransament
la capătul căruia se montează postul de reglare echipat cu regulator de debit, imbinare electroizolantă si
armăturile respective, toate protejate intr-o firidă (metalică sau din zidărie) amplasată la limita proprietătii.

In scopul micsorării numărului de racorduri la conducte si de traversări ale străzilor se recomandă să
se execute un bransament pentru doi consumatori alăturati, numărul de posturi de reglare urmand a se stabili
de la caz la caz. In instalatiile de utilizare vor fi admise numai aparate de utilizare si arzătoare standardizate,
omologate sau cu agrement tehnic, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

3.9.7. Gospodarie comunala

Proiectul „Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges” are ca obiectiv general
implementarea unui sistem integrat de gestionare a deseurilor la nivelul judetului Arges, in conformitate cu
cerintele si prevederile directivelor Comunitatii Europene, in vederea conservarii, protejarii si imbunatatirii
calitatii mediului in judetul Arges.

Proiectul raspunde cerintelor impuse autoritatilor locale, prin:
 Planul National de Gestionare a Deseurilor - aprobat prin HG 1490/2004
 Planul Regional de Gestionare a Deseurilor – Regiunea 3 Sud Muntenia - aprobat prin Ordinul

Comun al Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor - actualmente Ministerul Mediului si Padurior - nr.
1364/14.12.2006 si al Ministerului Integrarii Europene - actualmente Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Locuintei - nr. 1499/21.12.2006)
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 Planul Judetean de Gestionarea Deseurilor – aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.
135/25.08.2009 de a derula programe de investitii si de a promova cooperarea intre autoritatile judetene si
cele locale in vederea infiintarii si dezvoltarii unui sistem de management integrat al deseurilor, care sa
inlocuiasca sistemul actual, ineficient atat din punct de vedere economic cat si al protectiei mediului, si care sa
includa toate etapele de implementare specifice managementului modern al deseurilor, respectiv: Prevenire,
Precolectare si Colectare Selectiva, Reutilizare, Reciclare, Valorificare energetica si Depozitare, in paralel cu
inchiderea depozitelor de deseuri neconforme

In acest context, pentru implementarea cu succes a proiectului, Consiliul Judetean Arges si consiliile
locale, municipale, orasenesti si comunale de la nivelul judetului Arges s-au constituit in cadrul unei Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitara „SERVSAL ARGES”

Se vor intensifica eforturile de implementare a standardelor europene în probleme legate de
colectarea, sortarea, transportul, tratarea şi depozitarea ecologică a deşeurilor din zona.

În anii următori se vor cauta soluţii de tratare a anumitor tipuri de deşeuri la sursa de generare. Scopul
acestei soluţii este de a reduce cantitatea de deşeuri ce urmează să fie colectate şi ulterior tratate şi eliminate.

Un exemplu de tratare a deşeurilor la sursa de generare îl reprezintă compostarea deşeurilor organice
în locuinţele populaţiei.

Colectarea şi stocarea provizorie a fost mult timp neglijată sau insuficient dezvoltată şi neunitară din
punct de vedere tehnic. Recipienţii de colectare trebuie să fie astfel construiţi încât să reprezinte accesorii ai
vehiculelor de transport.
Aceştia sunt umpluţi treptat şi eliminaţi cu o anumită periodicitate.
Recipienţii pentru colectare şi transport:
- confecţionaţi din materiale durabile în timp şi rezistente la intemperii;
- sistemul de închidere să fie uşor manevrabil;
- să permită o golire uşoară şi rapidă;
- manipularea transportului şi curăţirea să se facă rapid şi cu personal redus.
În ultima perioada colectarea deşeurilor a inceput sa se realizeze în saci de plastic şi hârtie care se
depozitează temporar în recipienţi speciali ce sunt utilizaţi şi la transport sau la încărcarea deşeurilor.
Colectarea preselectată

Deoarece o mare cantitate din materialele din deşeuri pot fi recuperate ca şi materiale refolosibile,
acestea – înainte de colectare – ar trebui să fie preselectate. Această preselecţie se impune în special în
domeniul în care de la o unitate se produc mai multe deşeuri. Un domeniu în care există foarte multe materiale
în deşeuri este cel al locuinţelor. Colectarea selectivă a deşeurilor permite reciclarea diferitelor tipuri de
materiale: hârtie, sticlă, aluminiu, metal. Colectarea selectată la sursa de generare impune utilizarea de saci
de diferite culori şi pubele pentru diferite tipuri de deşeuri. Se propun urmatoarele masuri pentru colectarea
preselectată:
- instalarea de microcontainere speciale pentru fiecare produs;
- pregătirea populaţiei pentru colectarea preselectată;
- amplasarea în zonele de colectare a deşeurilor sau la unităţile industriale de containere speciale cu inscripţia
pentru colectarea diferenţiată a materialelor.
Colectarea selectivă a deşeurilor se impune datorită următoarelor raţiuni:
- recuperarea mai uşoară a materialelor refolosibile;
- posibilitatea utilizării în agricultură a deşeurilor urbane fermentabile prin eliminarea elementelor
nefermentabile.

3.9.8. Reţele de transport produse petroliere

 Conform Ordinului 196/2006 al A.N.R.M., zona de protecție la conductele de gazolină este
de 15 m de o parte și de alta a conductei. Zona de siguranță este zona în care este interzisă efectuarea
oricăror lucrări de construcții și montaj, chiar cu caracter provizoriu. Este obligatorie obținerea avizului
CONPET S.A. pentru orice lucrare de introducere teren în intravilan, eliberări de Autorizații de construire,
avizări de P.U.Z.-uri, P.U.D.-uri, modernizări de drumuri, etc, amplasate în vecinătatea obiectivelor și
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conductelor administrate de CONPET S.A.. Se va menționa CONPET S.A. în Certificatele de Urbanism
necesare vânzării/cumpărării de terenuri aflate în vecinătatea conductei.

 Eliberarea Autorizației de Construire pentru edificarea de construcții sau obiective noi ori
pentru extinderea celor existente, situate în vecinătatea obiectivelor petroliere aflate în administratea S.C.
OMV Petrom S.A. – Zona de Producție III Muntenia Vest, se va face numai după emiterea Avizului de
specialitate favorabil din partea operatorului OMV Petrom S.A. – Zona de Producție III Muntenia Vest, aviz
menționat în Certificatul de urbanism.

3.10. PROTECTIA MEDIULUI

Diminuarea surselor de poluare aer:
Supravegherea factorului de mediu aer se face prin reţelele de prelevare, prin măsurători şi analize la

poluanţi gazoşi, pulberi în suspensie şi pulberi sedimentabile.
Problema traficului este aceeasi ca in toate localitatile: starea necorespunzatoare a drumurilor si a

unei mari parti a autovehiculelor care circula.
Reducerea emisiilor de gaze de esapament prin restrictie de viteza 30-50 km/ora si cresterea

suprefetelor plantate, formand perdele de protectie antifonica si de aliniament inspre zona destinata locuintelor
si pentru petrecerea timpului liber si organizarea circulatiei pentru masini grele pe o linie de centura sunt
obiective pentru
reducerea poluarii fonice.

Calculele emisiilor rezultate din circulaţia auto pe drum s-au efectuat pentru valorile de trafic
corespunzător anului 2020 folosind factorii de emisie din metodologia simplificată EEA/EMEP/CORINAIR 1999.

Emisii specifice (kg/km zi) de substante poluante in aer pentru traficul din anul 2020.
Carburant NOX CO COV N2O PULBERI Pb SO2 CH4 CONSUM
benzine 2,611596 18,12715 0,475444 0,017410637 0,0957 0,32678 0,248436 250,75
motorina 8,766111 2,006962 1,358113 0,03987342 0,543124 3,25632 0,080351 349,56
Total 11,37771 20,13411 1,833557 0,057284056 0,543124 0,0957 3,58311 0,328787 600,31

Pentru principala sursa de impurificare a atmosferei si anume traficul rutier pe drumuri nu se pune
problema unor instalatii pentru colectarea - epurarea - dispersia in atmosfera a gazelor reziduale.

Sistemele pentru reducerea emisiilor specifice autovehiculelor se afla in prezent inca intr-o proportie
redusa in Romania. Pe masura evolutiei tehnologiilor de fabricare a motoarelor autohtone si a legislatiei
nationale in domeniu aceste sisteme vor evolua, cu efecte benefice asupra calitatii mediului.

Mijloacele de transport vor fi verificate periodic in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon si
concentratiile de emisii in gazele de esapament si vor fi puse in functiune numai dupa remedierea eventualelor
defectiuni.

Diminuare surse poluare asezari umane:
Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei si Normele de protectia muncii

in vigoare.
Luand in considerare practicile curente din domeniul gestiunii deseurilor, este evident faptul ca

administratia locala se aliniaza la sistemul actual pentru imbunatatirea substantiala a acesteia , in vederea
conformarii cu cerintele noilor reglementari nationale si europene prin colectarea deseurilor menajere de pe
teritoriul localitatilor componete. Se va realiza imbunatatirea starii de curatenie a strazilor si spatiilor publice
conform HG-162/2000 privind depozitarea deseurilor.

Implementarea si realizarea obiectivelor de colectare selective, reducerea cantitatilor de deseuri
biodegradabile depozitate, alaturi de extinderea zonelor deservite de catre serviciile de salubritate, cere
implicarea tuturor factorilor responsabili si realizarea unei campanii sustinute de constientizare a populatiei.

Consiliul Judetean Arges monitorizeaza derularea proiectului ISPA “Managementul integrat al
deseurilor solide in judetul Arges”.

In prezent comuna MOSOAIA face parte din asociatia de dezvoltare SERVSAL, aderand la aceasta in anul
2011 prin adoptarea HCL nr. 7/2011.
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La nivelul comunei Mosoaia s-a incheiat contractul de concesiune pentru serviciile de colectare deseuri,
transport si operare nr.86/10.05.2012 dintre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA SERVSAL si
asocierea SCTDM ARGES. Iar comuna MOSOAIA a incheiat cu SC SALUBRITATE SA contractul nr.2/06.09.2012
pentru colectare, transport si depozitare.

De asemenea, in prezent la nivelul comunei Mosoaia prin programul de finantare ISPA au fost realizate
mai multe platforme de colectare a deseurilor dupa cum urmeaza:

18 bucati - 25 mp;
6 bucati - 50 mp;
2 bucati -100 mp;
1 bucata-150 mp;

In perioada 2014-2020 , Consiliul Local Mosoaia si-a propus urmatoarele obiective:
-modernizare si dotare serviciului de salubritate prin doatera cu euro pubele de diverse capacitati,

respectiv 80l, 120l, 240l, 1100l.
-construire de platforme de colectare de mici dimensiuni in zonele in care accesul mijloacelor de

transport si colectare deseuri este/nu se poate efectua.
Agricultura este puternic implicata in protectia mediului, ea fiind pe rand (uneori simultan) obiect al

poluarii si sursa de poluare.
In conformitate cu documentul de pozitie incheiat intre Romania si Comunitatea Europeana referitor la

capitolul de mediu, finalizat in decembrie 2004, tot teritoriul Romaniei este considerat zona sensibila la nitrati.
In ceea ce priveste delimitarea zonelor vulnerabile a fost analizat in primul rand vulnerabilitate

naturala, respectiv caracteristicile pedo-hidro climatice ale zonei din perspectiva transmiterii nitratilor catre
corpurile de apa.

Zonele vulnerabile la poluarea cu nitrati din spatiul hidrografic Arges - Vedea provin in principal din
surse de nitrati istorice.

Sursele de nitrati actuale din localitatile din spatiul hidrografic Arges - Vedea provin in principal din
complexele zootehnice in functiune si in secundar din contributia adusa de cresterea animalelor in
gospodariile individuale. Complexele zootehnice dezafectate, sau in care efectivele au fost reduse au
contribuit ca surse istorice de nitrati la poluarea corpurilor de apa subterane.

Aplicarea ingrasamintelor organice si a celor minerale se va face in zona vulnerabila pe baza Planului
de Management al Nutrientilor elaborat in acord cu prevederile Codului de Bune Practici Agricole.

3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE

Solutia adoptata prin prevederile P.U.G. se constituie in oferta urbanistica a autoritatilor locale, pentru
a se atrage investitori si populatie in zona, astfel crescand zestrea comunei, creandu-se premizele unei
dezvoltari durabile in teritoriu.

Noile configuratii formate prin completarea zonelor adiacente localitatilor comunei vor pastra
caracterul specific rezidential, urmand ca autoritatile locale, prin programele de aplicare a prevederilor P.U.G.
sa imbunatateasca locuirea prin atragerea de investitii si investitori pentru crearea de locuri de munca, dotarea
comunei cu spatii destinate invatamantului, culturii, dotari de sanatate, administratie si financiar bancare, culte,
si nu in ultimul rand realizarea de spatii verzi organizate, parcuri, plantatii de aliniament si de protectie, zone
de petrecere a timpului atat pentru populatia din localitate, cat si pentru cei din Pitesti sau Campulung
(petrecerea timpului la sfarsit de saptamana).

Reglementarile urbanistice si zonificarea teritoriului s-a materializat in plansa nr. 1 – Incadrare in
teritoriu, si in plansa nr. 3 – fiecare localitate – reglementari urbanistice. Modul de aplicare a prevederilor
P.U.G. s-au materializat in plansele ce stabilesc unitatile teritoriale de referinta pentru fiecare localitate si
plansele ce ilustreaza proprietatea asupra terenurilor.

3.11.1. Solutia generala de organizare si dezvoltare a localitatilor

- mentinerea elementelor definitorii ale structurii generale a asezarilor actuale
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- mentinerea zonificarilor actuale si intarirea fiecarei componente in parte (centrul, aria locuita, concentrarile de
unitati economice)
- amenajarea diversa a terenurilor degradate sau activarea celor libere din intravilane (consecinta va fi
disparitia acestor tipuri de teren in intravilan)
- protectia elementelor definitorii ale locuirii traditionale
- protectia unor ansambluri (inclusive a siturilor arheologice) si piese de arhitectura cu valoare istorica sau
ambientala

3.11.2. Organizarea cailor de comunicatie

Principalele reglementari vizează modernizarea si imbunatatirea sistemului actual rutier.

3.11.3. Destinatia terenurilor zonelor functionale rezultate

Reluand ideile principale care rezulta din bilantul teritorial al intravilanului, se propun urmatoarele modificari
privind noua destinatie a terenurilor si zonele functionale:
marirea suprafetelor centrale prin noi dotari si amenajari specifice
disparitia (prin amenajare) a terenurilor degradate si libere
marirea suprafetelor spatiilor verzi, a celor destinate loisirului si sportului
marirea zonei industriale cu scopul de a reactiva economia
propunerea unor noi cartiere rezidentiale pentru locuitorii zonelor urbane suprasaturate ce isi doresc o locuinta
intr-un mediu natural

3.11.4. Zonele protejate și limitele acestora
Zonele de protecţie ale monumentelor istorice sunt stabilite astfel:
În satul Moşoaia
ZP1 - zona de protecţie a monumentului AG-II-m-B-13746, Biserica ”Cuvioasa Paraschiva” delimitată

pe limite cadastrale, cursul râului Teleorman şi străzi. În prezent biserica se află într-un trup de intravilan
izolat, dar lotizările din jur vor putea duce, în viitor la apariția unor construcții în jurul bisericii, drept pentru
care s-a stabilit o zonă de protecție care să asigure un regim de constuire potrivit sitului.

RECOMANDĂRI PENTRU REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT PUG
 Funcţiuni admise: locuire şi anexe ale locuinţei, spatii plantate cu rol de agrement,

decorative si de protecţie, circulaţie carosabila si pietonala, reţele edilitare;
 Funcţiuni interzise: instituții, servicii, activităţi industriale si de depozitare, orice activitate

poluanta de tip industrial si agricol, construcţii provizorii de tip chioşc;
 Condiţionare la autorizare: descărcare de sarcina arheologică, aviz D.J.P.N.;
- Regim maxim de înălţime : P, h cornişă maxim – 3,00 m, h maxim coamă - 5,00 m.
- Module volumetrice maxime: 8 x 12
- POT maxim : 20 % ; CUT = 0,2 ; Nr. niv. = 1
- Acoperişurile : in patru ape
- Învelitoare : şită din lemn, ţigle ceramice sau tablă plană de zinc (culoare gri mat).
- Se recomandă volumetria caracteristică zonei: existenţa unui element de tip foişor, cerdacul

cu arcatură şi colonadă, raportul plin gol specific (a se vedea şi repertoriul de modele anexă la prezentul
studiu).

- Se interzice utilizarea PVC pentru tâmplărie; tâmplăria se va realiza exclusiv din lemn sau
lemn stratificat;

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanţe pastelate, calde, deschise; de
preferat zugrăvirea faţadelor în alb.

- Se interzice divizarea parcelelor.
Pentru zonele protejate – case și gospodării cu arhitectură tradițională/ valoare ambientală
Introducerea unor funcţiuni noi se va face, cu precădere, prin re-funcţionalizarea clădirilor existente.
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Fondul construit va fi supus unui studiu aprofundat şi unui program cu derulare multianuală de
restaurare, consolidare şi conservare.

Se va încuraja repararea caselor cu tehnici și materiale tradiționale, fiind permisă modernizarea
interiorului, în sensul adaptării la condiții de confort contemporane, dar fără modificarea volumetriei sau
aspectului exterior.

- In situaţia construirii ca urmare a demolării vreunei construcţii de pe parcelă, la autorizare se va
prezenta releveul şi fişa istorică a clădirii ce se demolează, întocmită de personal atestat şi avizul DJPN
Argeş.

 Regim maxim de înălţime : P, h cornişă maxim – 3,00 m, h maxim coamă - 5,00 m.
 Module volumetrice maxime: 8 x 12
 POT maxim : 20 % ; CUT = 0,2 ; Nr. niv. = 1
 Acoperişurile : in patru ape
 Învelitoare : şită de lemn, ţigle ceramice sau tablă plană de zinc (culoare gri mat).
 Se recomandă volumetria caracteristică zonei: existenţa unui element de tip foişor, cerdacul cu

arcatură şi colonadă, raportul plin gol specific (a se vedea şi repertoriul de modele anexă la prezentul
studiu).

 Se interzice utilizarea PVC pentru tâmplărie; tâmplăria se va realiza exclusiv din lemn sau lemn
stratificat;

 Se recomandă utilizarea decorației traforate la fruntarii, și parmalâcul cerdacului, sau re-interpretarea
acestor motive decorative, chiar la clădirile nou construite.

 Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanţe pastelate, calde, deschise; de preferat
zugrăvirea faţadelor în alb.

 Se interzice divizarea și comasarea parcelelor.

În satul Ciocănăi
ZP2 - zona de protecţie a monumentului AG-II-m-A-13595, Biserica ”Sf. Nicolae” delimitată pe limite

cadastrale şi pe străzi.
RECOMANDĂRI PENTRU REGULAMENTUL DE URBANISM AFERENT PUG
 Funcţiuni admise: locuire şi anexe ale locuinţei, spatii plantate cu rol de agrement,

decorative si de protecţie, circulaţie carosabila si pietonala, reţele edilitare, lucrări de amenajare a albiei
pârâului;

 Funcţiuni interzise: instituții, servicii, activităţi industriale si de depozitare, orice activitate
poluanta de tip industrial si agricol, construcţii provizorii de tip chioşc;

 Condiţionare la autorizare: descărcare de sarcina arheologică, aviz D.J.P.N.;
- Regim maxim de înălţime : P, h cornişă maxim – 3,00 m, h maxim coamă - 5,00 m.
- Module volumetrice maxime: 8 x 12
- POT maxim : 20 % ; CUT = 0,2 ; Nr. niv. = 1
- Acoperişurile : in patru ape
- Învelitoare : şită de lemn, ţigle ceramice sau tablă plană de zinc (culoare gri mat).
- Se recomandă volumetria caracteristică zonei: existenţa unui element de tip foişor, cerdacul

cu arcatură şi colonadă, raportul plin gol specific (a se vedea şi repertoriul de modele anexă la prezentul
studiu).

- Se interzice utilizarea PVC pentru tâmplărie; tâmplăria se va realiza exclusiv din lemn sau
lemn stratificat;

- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanţe pastelate, calde, deschise, din
paleta cromatică existentă în zonă, unde predomină nuanțele de ocru și verde (culori apărute pe parcursul
secolului XX), dar albul rămâne principala opțiune de zugrăvire a fațadelor.

- Se interzice divizarea parcelelor.

În satele Smeura, Hinţeşti, Lăzăreşti
Pentru zona protejată – case și gospodării cu arhitectură tradițională/ valoare ambientală
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Introducerea unor funcţiuni noi se va face, cu precădere, prin re-funcţionalizarea clădirilor existente.
Fondul construit va fi supus unui studiu aprofundat şi unui program cu derulare multianuală de

restaurare, consolidare şi conservare.
Se va încuraja repararea caselor cu tehnici și materiale tradiționale, fiind permisă modernizarea

interiorului, în sensul adaptării la condiții de confort contemporane, dar fără modificarea volumetriei sau
aspectului exterior.

- In situaţia construirii ca urmare a demolării vreunei construcţii de pe parcelă, la autorizare se va
prezenta releveul şi fişa istorică a clădirii ce se demolează, întocmită de personal atestat şi avizul DJPN
Argeş.

 Regim maxim de înălţime : P, h cornişă maxim – 3,00 m, h maxim coamă - 5,00 m.
 Module volumetrice maxime: 8 x 12
 POT maxim : 20 % ; CUT = 0,2 ; Nr. niv. = 1
 Acoperişurile : in patru ape
 Învelitoare : ţigle ceramice sau tablă plană de zinc (culoare gri mat).
 Se recomandă volumetria caracteristică zonei: existenţa unui element de tip foişor, cerdacul cu

arcatură şi colonadă, raportul plin gol specific (a se vedea şi repertoriul de modele anexă la prezentul
studiu).

 Se recomandă utilizarea decorației traforate la fruntarii, și parmalâcul cerdacului, sau re-interpretarea
acestor motive decorative, chiar la clădirile nou construite.

 Se interzice utilizarea PVC pentru tâmplărie; tâmplăria se va realiza exclusiv din lemn sau lemn
stratificat;
- Se interzice utilizarea culorilor stridente; se vor folosi nuanţe pastelate, calde, deschise, din

paleta cromatică existentă în zonă, unde predomină nuanțele de ocru și verde (culori apărute pe parcursul
secolului XX), dar albul rămâne principala opțiune de zugrăvire a fațadelor.

 Se interzice divizarea și comasarea parcelelor.

Se propune spre clasare categoria -IV-B- crucea de piatră pe care este scris textul hotărârii
domnitorului Constantin Mavrocordat, care le recunoaşte statutul de ţărani liberi, moşneni, locuitorilor din
Moşoaia. Crucea se găsește în pridvorul bisericii din Moșoaia și are atât o mare importanță istorică pentru
locuitori, cât și o valoare artistică ridicată.

Siturile arheologice identificate în studiul arheologic au fost preluate în planurile P.U.G. în
coordonatele furnizate prin studiul arheologic. Limitele zonelor de protecţie au fost trasate pe limite cadastrale,
cursuri de ape sau străzi (ZP3, ZP4, ZP5 şi ZP6).

Propuneri: În cazul tumulului mare din necropola de la Moșoaia, din cauza săpăturilor moderne, care
au afectat mantaua acestuia, se recomandă împrejmuirea monumentului până la o eventuală, viitoare
săpătură arheologică de salvare şi înscrierea în Lista Monumentelor Istorice.

Toate siturile sunt propuse pentru înscrierea în Repertoriul Arheologic Naţional.

3.11.5. Protectia unor suprafete in extravilan

Aceste prevederi sunt determinate de prezenta unor situri cu valoare peisagera ce trebuie puse in
valoare prin mentinerea elementelor si crearea unor culoare de directionare spre acestea.

3.11.6. Interdictii temporare de construire

In zonele cu valori de patrimoniu cultural construit listate sau identificate - pana la obtinerea
avizelor legale. In zonele ce cuprind valori de patrimoniu cultural construit de interes local, atat in
imediata vecinatate a monumentului (in interiorul parcelei delimitate topografic) precum si in zonele de
protectie, autorizarea constructiilor se face cu respectarea stricta a avizelor serviciilor publice specializate
(avizul Direcţiei Judetene pentru Cultură Prahova).
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In zonele functionale in care se desfasoara activitati ce prezinta riscuri sanitare si produc
disconfort - pana la elaborarea Studiului de impact asupra mediului si obtinerea Acordului de mediu
si/sau Autorizatiei de mediu conform prevederilor in vigoare.

In zonele cu riscuri naturale, pana la disparitia factorilor de risc ce au generat interdictia sau
elaborarea unui studiu geo aprofundat.

In toate celelalte zone in care exista utilizari permise cu conditii si pentru care Administratia
publica locala nu are suficiente elemente pentru a-si asuma autorizarea directa a construirii - pana la
elaborarea si aprobarea altei documentatii de urbanism (PUZ si regulament, PUD).

3.11.7. Interdictii definitive de construire

Interdictia definitiva de construire se regaseste in zonele echipamentelor edilitare.

3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Identificarea tipului de proprietate a terenurilor este materializata in plansele „5. Proprietatea asupra
terenurilor„:
-terenuri apartinand domeniului public pe cele trei categorii: de interes national, judetean, local.
-terenuri apartinand domeniului privat al statului;
-terenuri proprietate privata apartinand persoanelor fizice sau juridice;
OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ:

DOMENII
CATEGORIA DE

INTERES DIMENSIUNI

NATIONAL JUDETEAN LOCAL SUPR.
mp

LUNG.
ml

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
Local sediu Primărie Moşoaia 493
Teren aferent sediu primărie 2950
Local sediu vechi Primăria Moşoaia 80
Teren aferent local sediu vechi primăria Moşoaia 890
Local sediu vechi Primăria Smeura 100
Teren aferent local sediu vechi Primăria Smeura 310
Local vechi grădiniţa Smeura 52
Teren aferent local vechi grădiniţa Smeura 100
Local vechi grădiniţa Hintesti 84
Teren aferent local vechi grădiniţa Hintesti 1020
Cămin cultural Moşoaia şi bibliotecă 122
Teren aferent cămin cultural Moşoaia şi bibliotecă 505
Cămin cultural Hintesti 234
Teren aferent cămin cultural Hintesti 334
Cămin cultural Smeura 200
Teren aferent cămin cultural Smeura 285
Clădire dispensar veterinar sat Smeura 80
Teren aferent clădire dispensar veterinar sat Smeura 1200
Şcoala generala clasele I-X sat Moşoaia, centru 930
Teren aferent şcoală sat Moşoaia, centru 6800
Şcoala generală clasele I-IV şi grădiniţa sat Moşoaia 210
Teren aferent şcoala generală clasele I-IV şi grădiniţa
sat Moşoaia

2200

Şcoala generală nouă şi grădiniţa Hintesti 710
Teren aferent școala generală nouă şi grădiniţa 1908
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Hintesti
Școala generală veche Hintesti 208
Teren aferent școala generală veche Hintesti 330
Școala generală clasele I-IV și grădinița Ciocănăi 306
Teren aferent scoala generală clasele I-IV și grădinița
Ciocănăi

2074

Școala generală clasele I-IV, grădinița și magazine sat
Smeura

234

Teren aferent școala generală clasele I-IV, grădinița și
magazine sat Smeura

2550

Școala generală clasele I-IV, grădinița și magazine sat
Lăzărești

206

Teren aferent școala generală clasele I-IV, grădinița și
magazine sat Lăzărești

3000

Școala generală Bătrâni (dezafectată) 60
Teren aferent școala generală Bătrâni (dezafectată) 1800
Local fost grajd comunal Hintesti 120
Teren aferent local fost grajd comunal Hintesti 2540
AGREMENT, SPORT, MONUMENTE
Teren de fotbal Moşoaia 7900
Teren de fotbal Hinteşti 3200
Monumentul eroilor sat Moșoaia
DRUMURI, STRĂZI
Drumuri comunale din pietriş 40800
Uliţe comunale 3700
Stații autobuz, 6 buc
ECHIPAMENTE TEHNICO-EDILITARE, GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Conductă distribuţie apă sat Moşoaia 2150
Conductă distribuţie apă sat Moşoaia 2100
Conductă distribuţie gaze 13979
Staţie reglare presiune gaze, sat Ciocănăi

Tot in aceasta plansa sunt marcate propunerile de circulatie a terenurilor:
-terenuri concesionate;
-terenuri propuse a fi trecute în domeniul public.

Urmare a analizei si situatiei existente, tinand cont de perspectivele dezvoltarii demografice si a
posibilitatilor de dezvoltare economica, se fac urmatoarele propuneri in domeniul obiectivelor de utilitate
publica:
Prima înfiintare sistem epurare ape uzate în toate satele comunei
Modernizare prin dotare cu echipamente a sistemului de alimentare cu apa
Extindere retea alimentare cu gaze in satele comunei
Modernizare si dotare serviciu salubritate prin achizitia de pubele gunoi si recipiente transport gunoi
Constructie si modernizare statii pentru transport calatori
Modernizare si reabilitare strazi si alei locale pietruite in comuna Mosoaia
Dotare camin cultural, sat Mosoaia, com Mosoaia
Prima infiintare after school, sat Mosoaia com. Mosoaia
Construire baza sportiva in sat Mosoaia, com Mosoaia
Construire teren de sport in sat Mosoaia com Mosoaia
Dotare auto pentru transport public scolar in comuna Mosoaia
Infiintare camin persoane varstnice in satul Hintesti, com Mosoaia
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3.13. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ, PROGRAM DE INVESTIŢII ŞI PLAN DE
ACŢIUNE

3.13.1. Obiective generale şi direcţii de acţiune

Obiective generale
Strategia locala de dezvoltare a comunei Mosoaia are următoarele obiective generale:
a) atingerea conformitatii cu prevederile legislaţiei UE aplicatiile serviciilor comunitare de utilităţi

publice;
b) respectarea angajamentelor asumate de România cu privire la implementarea acquis-ului

comunitar aplicabil serviciilor comunitare de utilităţi publice;
c) atingerea conformitatii cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea serviciilor

comunitare de utilităţi publice;
d) creşterea capacităţii de absortie a resurselor financiare alocate din fonduri comunitare şi de

atragere a fondurilor de investiţii;
e) creşterea capacităţii de elaborare, promovare şi finanţare a proiectelor de investiţii

aferente infrastructurii de interes local;
f) creşterea graduala a capacităţii de autofinanţare a serviciilor comunitare de utilităţi publice

şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, corespunzător nivelelor acceptate în Uniunea Europeană;
g) satisfacerea cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale şi creşterea bunastarii populaţiei;

Direcţii de acţiune
Strategia locala de dezvoltare a comunei Mosoaia are la baza următoarele direcţii de acţiune:
- definirea şi stabilirea cadrul institutional şi organizatoric necesar îmbunătăţirii managementului

serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- stabilirea atribuţiilor, competentelor şi responsabilităţilor între factorii implicaţi în înfiinţarea,

organizarea, funcţionarea, gestionarea şi exploatarea serviciilor comunitare de utilităţi publice şi
partajarea acestora pe baza principiului descentralizării serviciilor publice, autonomiei locale, subsidiarităţii
şi proportionalitatii;

- crearea cadrului şi a instrumentelor necesare gestionării eficiente a fondurilor de investiţii necesare
modernizării şi dezvoltării infrastructurii tehnico-edilitare aferentă serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- popularizarea procedurilor specifice şi facilitarea accesului la resursele financiare necesare
accelerarii dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice;

- utilizarea eficienta a resurselor - umane, materiale, financiare - disponibile, proprii sau atrase;
- transferul gradual al componentei de protecţie socială din zona operationala în zona

exclusiva a administraţiei publice centrale şi locale; - susţinerea efectivă şi coerenta, prin programe şi
politici guvernamentale adecvate, a reabilitării, modernizării şi dezvoltării la standarde UE a serviciilor
comunitare de utilităţi publice, în special în zonele defavorizate, ca factor esenţial pentru menţinerea şi
întărirea coeziunii economico-sociale.

Direcţiile de acţiune adoptate trebuie avute în vedere, însuşite şi aplicate atât la nivel judetean cat
şi la nivel local - de către autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti, municipale sau
judeţene - în pregătirea şi adoptarea propriilor strategii de accelerare a dezvoltării serviciilor comunitare
de utilităţi publice.

3.13.2. Principalele proiecte de dezvoltare

Modernizare prin dotare cu echipamente a sistemului de alimentare cu apa sat Moşoaia, com Moşoaia.
Modernizare prin dotare cu echipamente a sistemului de alimentare cu apa sat Ciocănăi, com Moşoaia
Modernizare prin dotare cu echipamente a sistemului de alimentare cu apa sat Lăzăreşti, com Moşoaia
Modernizare prin dotare cu echipamente a sistemului de alimentare cu apa sat Bătrâni, com Moşoaia
Modernizare prin dotare cu echipamente a sistemului de alimentare cu apa punctul Lunga Lăzăreşti, com Moşoaia
Modernizare prin inlocuirea conductelor in sistemul de alimentare cu apa in satul Moşoaia, com Moşoaia
Modernizare prin inlocuirea conductelor in sistemul de alimentare cu apa in satul Ciocănăi, com Moşoaia
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Modernizare prin inlocuirea conductelor in sistemul de alimentare cu apa in satul Lăzăreşti, com Moşoaia
Modernizare prin inlocuirea conductelor in sistemul de alimentare cu apa in satul Bătrâni, com Moşoaia
Modernizare prin inlocuirea conductelor in sistemul de alimentare cu apa in punctul Lunga Lăzăreşti, com Moşoaia
Prima infiintare sistem epurare ape uzate in satul Moşoaia, com. Moşoaia, (punctele calea Dragasani - Tirdesti - Semicerc - Curaturi)
in lungime de 10 km
Prima infiintare sistem epurare ape uzate in satele Ciocănăi com Moşoaia.
Prima infiintare sistem epurare ape uzate in satul Bătrâni, com Moşoaia.
Prima infiintare sistem epurare ape uzate in satul Lăzăreşti, com Moşoaia.
Modernizare si dotare serviciu salubritate prin achizitia de pubele gunoi si recipiente transport gunoi
Dotare auto pentru transport public scolar in comuna Moşoaia
Constructie si modernizare statii pentru transport calatori.
Modernizare DC 161
Modernizare DC 163
Modernizare DC 156
Modernizare DC 154
Modernizare DC 155
Modernizare DC 156A
Modernizare DC 154A
Modernizare DC 163A (DC 154)
Modernizare si reabilitare strazi si alei locale pietruite in comuna Moşoaia
Modernizare si reabilitare trotuare, lungime 15 km in comuna Moşoaia
Dotare camin cultural, sat Moşoaia, com Moşoaia
Prima infiintare after school, sat Moşoaia com. Moşoaia.
Construire baza sportiva in sat Moşoaia, com Moşoaia
Construire teren de sport in sat Moşoaia com Moşoaia
Infiintare camin persoane varstnice in satul Hintesti, com Moşoaia
Modernizare iluminat public sistem ntegrat la nivelul comunei Moşoaia
Extindere retea alimentare cu gaze in satul Moşoaia, com Moşoaia
Extindere retea alimentare cu gaze in satul Lăzăreşti, com Moşoaia
Extindere retea alimentare cu gaze in satul Ciocănăi, com Moşoaia
Extindere retea alimentare cu gaze in satul Bătrâni, com Moşoaia
Producerea de energie electrica "verde" necesara consumului propriu al sediilor primariei Moşoaia si caminului cultural Moşoaia,
prin utilizarea de panouri fotovoltaice, asigurand independenta acestora fata de furnizorii de energie electrica;
Producerea de energie electrica "verde" necesara consumului propriu al sistemului de alimentare cu apa existent in satul Moşoaia,
prin utilizarea de panouri fotovoltaice, asigurand independenta acestora fata de furnizorii de energie electrica;
Producerea de energie electrica "verde" necesara consumului propriu al sistemului de alimentare cu apa existent in satul Lăzăreşti,
prin utilizarea de panouri fotovoltaice, asigurand independenta acestora fata de furnizorii de energie electrica;
Producerea de energie electrica "verde" necesara consumului propriu al sistemului de alimentare cu apa existent in satul Ciocănăi,
prin utilizarea de panouri fotovoltaice, asigurand independenta acestora fata de furnizorii de energie electrica;
Producerea de energie electrica "verde" necesara consumului propriu al sistemului de alimentare cu apa existent in satul Bătrâni,
prin utilizarea de panouri fotovoltaice, asigurand independenta acestora fata de furnizorii de energie electrica;
Extinderea retelei de iluminat pubic stradal in comuna Moşoaia prin utilizarea de panouri fotovoltaice ;
Infiintare retea iluminat cu sursa de energie regenerabila la scoala generala din satul Moşoaia, comuna Moşoaia.
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3.13.3. Planul local de acţiune pentru dezvoltare durabilă

NR.CRT. DENUMIREA INVESTITIEI STADIUL
LUCRARII

SURSA
FINANTARE RESPONSABIL TERMEN

0 1 2 3 4 5

1a
MODERNIZARE PRIN DOTARE CU ECHIPAMENTE A
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SAT MOŞOAIA, COM
MOŞOAIA.

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

1b
MODERNIZARE PRIN INLOCUIREA CONDUCTELOR IN
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL MOŞOAIA, COM
MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

2a
MODERNIZARE PRIN DOTARE CU ECHIPAMENTE A
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SAT CIOCĂNĂI, COM
MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

2b
MODERNIZARE PRIN INLOCUIREA CONDUCTELOR IN
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL CIOCĂNĂI, COM
MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

3a
MODERNIZARE PRIN DOTARE CU ECHIPAMENTE A
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SAT LĂZĂREŞTI, COM
MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

3b
MODERNIZARE PRIN INLOCUIREA CONDUCTELOR IN
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL LĂZĂREŞTI,
COM MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

4a
MODERNIZARE PRIN DOTARE CU ECHIPAMENTE A
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA SAT BĂTRÂNI, COM
MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

4b
MODERNIZARE PRIN INLOCUIREA CONDUCTELOR IN
SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA IN SATUL BĂTRÂNI, COM
MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

5a
MODERNIZARE PRIN DOTARE CU ECHIPAMENTE A
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APA PUNCTUL LUNGA
LĂZĂREŞTI, COM MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

5b
MODERNIZARE PRIN INLOCUIREA
CONDUCTELOR IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA IN
PUNCTUL LUNGA LĂZĂREŞTI, COM MOŞOAIA

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

6.
PRIMA INFIINTARE SISTEM EPURARE APE UZATE IN SATUL
MOŞOAIA, COM. MOŞOAIA, (PUNCTELE CALEA DRAGASANI -
TIRDESTI - SEMICERC - CURATURI) IN LUNGIME DE 10 KM

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028
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7. PRIMA INFIINTARE SISTEM EPURARE APE UZATE IN SATUL
CIOCĂNĂI COM MOŞOAIA. PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

8. PRIMA INFIINTARE SISTEM EPURARE APE UZATE IN SATUL
BĂTRÂNI, COM MOŞOAIA. PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

9. PRIMA INFIINTARE SISTEM EPURARE APE UZATE IN SATUL
LĂZĂREŞTI, COM MOŞOAIA. PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

10.
MODERNIZARE SI DOTARE SERVICIU SALUBRITATE PRIN
ACHIZITIA DE PUBELE GUNOI SI RECIPIENTE TRANSPORT
GUNOI

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

11. DOTARE AUTO PENTRU TRANSPORT PUBLIC SCOLAR IN
COMUNA MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

12. CONSTRUCTIE SI MODERNIZARE STATII PENTRU TRANSPORT
CALATORI. PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

13. MODERNIZARE DC 161 PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

14. MODERNIZARE DC 163 PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

15. MODERNIZARE DC 156 PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

16. MODERNIZARE DC 154 PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

17. MODERNIZARE DC 155 PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

18. MODERNIZARE DC 156A PROPUNERE BUGET CONSILIUL
JUDETEAN ARGES

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

19. MODERNIZARE DC 154A PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

20. MODERNIZARE DC 163A (DC 154) PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

21. MODERNIZARE SI REABILITARE STRAZI SI ALEI LOCALE
PIETRUITE IN COMUNA MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

22. MODERNIZARE SI REABILITARE TROTUARE , LUNGIME 15 KM
IN COMUNA MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

23. DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT MOŞOAIA, COM MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

24. PRIMA INFIINTARE AFTER SCHOOL, SAT MOŞOAIA COM.
MOŞOAIA. PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

25. CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA IN SAT MOŞOAIA, COM
MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028
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26. CONSTRUIRE TEREN DE SPORT IN SAT MOŞOAIA COM
MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

27. INFIINTARE CAMIN PERSOANE VARSTNICE IN SATUL
HINTESTI, COM MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

28. MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC SISTEM NTEGRAT LA
NIVELUL COMUNEI MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

29. EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU GAZE IN SATUL
MOŞOAIA, COM MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

30. EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU GAZE IN SATUL
LĂZĂREŞTI, COM MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

31. EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU GAZE IN SATUL
CIOCĂNĂI, COM MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

32. EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU GAZE IN SATUL
BĂTRÂNI, COM MOŞOAIA PROPUNERE BUGET LOCAL

BUGET FEADR
PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

33.

PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA "VERDE" NECESARA
CONSUMULUI PROPRIU AL SEDIILOR PRIMARIEI MOŞOAIA SI
CAMINULUI CULTURAL MOŞOAIA, PRIN UTILIZAREA DE
PANOURI FOTOVOLTAICE, ASIGURAND INDEPENDENTA
ACESTORA FATA DE FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICA;

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

34.

PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA "VERDE" NECESARA
CONSUMULUI PROPRIU AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU
APA EXISTENT IN SATUL MOŞOAIA, PRIN UTILIZAREA DE
PANOURI FOTOVOLTAICE, ASIGURAND INDEPENDENTA
ACESTORA FATA DE FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICA;

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

35.

PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA "VERDE" NECESARA
CONSUMULUI PROPRIU AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU
APA EXISTENT IN SATUL LĂZĂREŞTI, PRIN UTILIZAREA DE
PANOURI FOTOVOLTAICE, ASIGURAND INDEPENDENTA
ACESTORA FATA DE FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICA;

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

36.

PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA "VERDE" NECESARA
CONSUMULUI PROPRIU AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU
APA EXISTENT IN SATUL CIOCĂNĂI, PRIN UTILIZAREA DE
PANOURI FOTOVOLTAICE, ASIGURAND INDEPENDENTA
ACESTORA FATA DE FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICA;

PROPUNERE BUGET LOCAL
BUGET FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

37.

PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA "VERDE" NECESARA
CONSUMULUI PROPRIU AL SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU
APA EXISTENT IN SATUL BĂTRÂNI, PRIN UTILIZAREA DE
PANOURI FOTOVOLTAICE, ASIGURAND INDEPENDENTA
ACESTORA FATA DE FURNIZORII DE ENERGIE ELECTRICA;

PROPUNERE BUGET LOCAL BUGET
FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028
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38.
EXTINDEREA RETELEI DE ILUMINAT PUBIC STRADAL IN
COMUNA MOŞOAIA PRIN UTILIZAREA DE PANOURI
FOTOVOLTAICE ;

PROPUNERE BUGET LOCAL BUGET
FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

39.
INFIINTARE RETEA ILUMINAT CU SURSA DE ENERGIE
REGENERABILA LA SCOALA GENERALA DIN SATUL MOŞOAIA,
COMUNA MOŞOAIA.

PROPUNERE BUGET LOCAL BUGET
FEADR

PRIMAR
MANAGER PROIECTE EUROPENE 2014-2028

Pentru realizarea planului de acțiune, primăria comunei Moșoaia, ca autoritate publică locală, trebuie să-și întărească capacitatea instituțională la toate nivelele de
decizie și executie, aceasta presupunând atragerea si furnizarea de resurse financiare suficiente si mobilizarea resurselor umane, identificarea celor mai eficiente
mecanisme de comunicare, dar si analizarea cadrului administrativ de alocare a responsabilităților.

Rezolvarea problemelor curente, cat si a celor ce se vor ivi în viitor depinde in foarte mare masura de gradul de competenta al conducerii administratiei publice
locale.

Materializarea capacitatii institutionale este un proces de durata in care administratia publica trebuie sa actioneze pentru schimbarea radicala a atitudinii
functionarului public fata de accesul cetatenilor la activitatea administratiei.
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4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE

Concluziile generale ale prezentei documentatii sunt urmatoarele:
Comuna Moşoaia are sanse mari de relansare economica si de reglementare a diferitelor aspecte

sociale si de protectie a mediului natural si construit datorita investitiilor din zona.
Pentru ca propunerile sa capete contur, sa fie aplicabile si sa intre in legalitate, se impune ca pe viitor,

in functie de oportunitati si oferte investitionare, sa fie elaborate documentatii (de tip PUZ si PUD sau din
domeniul funciar) privitoare la:
*reglementarea situatiei juridice a terenurilor pentru zonele neclare
*reconversia platformelor economice abandonate
*construirea zonelor turistice
*zonele lotizabile corespunzatoare extinderilor intravilanelor
*amenajarea unor spatii verzi.

La acestea se adauga documentatiile necesare dotarii tehnico-edilitare a comunei si alte proiecte
avand drept scop diferite aspecte ale dezvoltarii.

Concluzia finala este ca, in Moşoaia cam ca in toate zonele judetului Arges, in scopul atingerii unei
durabilitati pe termen lung a structurii generale a teritoriului si asezarilor sale, toate proiectele dezvoltarii
trebuie insotite de masuri privind protectia mediului natural si a caracteristicilor traditionale a mediului construit.
Acest deziderat se va intoarce ca un factor favorizant asupra dezvoltarii insasi.

Obiectivele propuse prin tema program care ilustreaza solicitarile administratiei publice locale si
necesitatile populatiei au fost incluse in prevederile prezentei documentatii, dupa aprobare documentatia
P.U.G. urmand sa se constituie in act de autoritate publica in vederea operarii in teritoriul localitatilor si al
comunei, cu privire la abordarea politicilor de construire si dezvoltare urbanistica.

Se vor intocmi dupa aprobarea P.U.G. documentatiile urbanistice de genul planurilor urbanistice
zonale sau de detaliu, care dupa aprobare in conditiile legislatiei in vigoare vor scoate de sub interdictia
temporara de construire zonele materializate in plansele de relgementari urbanistice pentru fiecare localitate.

In situatia in care, sub presiunea investitorilor zone din teritoriul intravilanului propus si din teritoriul din
extravilan vor capata alte functiuni fata de prevederile P.U.G., zonele respective se vor supune intocmirii de
documentatii de urbanism cu caracter local P.U.Z. care vor urma traseul avizarilor in vederea aprobarii stabilit
de actele normative in vigoare, in baza certificatului de ubanism emis de autoritatea locala. Termenul de
valabilitate a planului urbanistic general este de cca 10 ani, odata cu realizarea documentatiilor stabilindu-se
noile criterii de dezvoltare urbanistica in ansamblu si zonal.

Sansele de relansare economica a comunei sunt legate de pozitia favorabila geografica. Proiectantul
considera ca prioritate investitionala pentru aceasta comuna cu mari sanse de dezvoltare realizarea unei zone
turistice reprezentative si amplasata adecvat punandu-se astfel bazele unui turism periodic.

*Prezenta documentatie serveste la fundamentarea in vederea obtinerii finantarilor pentru:
1. programe de urbanizare a zonelor construite in teritoriu
2. dotare cu echipamente edilitare,
3. intretinere si dezvoltare a infrastructurii,
4. luarea de masuri in vederea protejarii mediului natural si construit,
5. eliberarea certificatelor de urbanism
6. eliberarea autorizatiilor de construire
7. baza grafica de intocmire a cadastrului de specialitate imobiliar-edilitar si a bancii de date urbane

Intocmit de:
Urbanist Miruna Chiritescu
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