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MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
Denumirea lucrării: “Reactualizare plan urbanistic general comuna Corbi”;
Beneficiar: Consiliul Local Comuna Corbi;
Proiectant general: SC TOPING COMPANY SRL;
Proiectant de specialitate: SC AREAL DESIGN SRL;
Data elaborarii documentatiei: 2011;
1.2. OBIECTUL PUG
Prezenta documentatie s-a intocmit in baza comenzii Consiliului Local al comunei
Corbi 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 Corbi 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.
Documentatia P.U.G. va fi utilizata impreuna cu regulamentul de urbanism.
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1.3. SURSE DOCUMENTARE
La baza intocmirii prezentei documentatii au stat urmatoarele materiale
documentare:
• Studiu geotehnic de fundamentare PUG comuna Corbi judetul Arges – SC TOPING
SRL, 2010;
• Studiu istoric de fundamentare PUG comuna Corbi judetul Arges – SC TOPING SRL,
2010;
• Ridicari topografice sc. 1:5000, 1:25000 planuri intocmite de SC TOPING SRL, 2010;
• Strategia de dezvoltare a localitatii;
• Datele statistice sunt furnizate de Centrul Judetean de statistica Arges si de Primaria
comunei Corbi;
• Enciclopedia României;
• Anuar statistic al României;
• Lista agenţilor economici de pe raza comunei Corbi;
• Informaţii furnizate de organismele teritoriale în ceea ce priveşte cadastrul funciar
al intravilanului şi extravilanului comunei Corbi;
• Cartea „Corbi-Argeş. Album de suflet”, Ion I. Ilinescu şi Iuliana-Alina I. Ştefan,
Editura Paralela 45, 2008;
• www.primariacorbi.com;
• Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnicoedilitara.
La baza elaborarii memoriului general pentru comuna Corbi, stau in principal:
• Legea privind amenajarea teritoriului si urbanismul nr. 350 /2001 cu modificarile
ulterioare;
• Ghidul privind elaborarea si aprobarea regulamentelor locale de urbanism
Reglementare tehnica (Indicativ GM 007 - 2000) aprobata cu Ordinul MPLAT nr.
21/N/10.04.2000;
• Ghidul privind metodologia de elaborare si continutul - cadru al Planului urbanistic
general (ORASE - Volumul 2 -Regulament local de urbanism) aprobat prin Ord.
MLPATnr. 13 N din 10.03.1999
• Ordinul nr.1430/2005 al MLPAT pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr.50/1991, actualizata;
• Legea 453/ 2001 - privind modificarea si completarea Legii nr. 50 /1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea
locuintelor ;
• Legea nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare(OUG nr. 214/2008)
privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea
locuintelor si completari.
• Legea fondului funciar nr. 18/1991, versiunea actualizata la 13.12.2007 care cuprinde
ultima modificare adusa de Legea nr. 340/2007.
• Legea 401 /2003 pentru completarea si modificarea Legii 50 / 1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea
locuintelor;
• Legea 50/ 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii din 13.10.2004 (
cu anexele 1 si 2)
• Legea nr. 98/1994 modificata prin O.G. nr.18/2005; lege privind stabilirea si
sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica.
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii..Consolidata 2007
• Legea privind protejarea monumentelor istorice ( 422 / 2001 );
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OG 43/ 2000 privind siturile arheologice modificata si completata prin Legea
378/2001 respectiv Legea 258/2006.
Regulamentul General de Urbanism, aprobat prin H.G. nr. 525 / 1996 cu completarile
ulterioare;
Hotararea de Guvern nr. 101 din 03.04.1997 cu modificarile si completarile ulterioare
pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie
sanitara in jurul surselor de apa, si lucrarilor de captare, a constructiilor si instalatiilor
de alimentare cu apa potabila;
Legea nr. 7/1996 Actualizata prin Legea nr. 329/2009 O.U.G. nr. 64/2010; lege
privind cadastrul si publicitatea imobiliara.
L. nr.46/2008 - Codul silvic
O.U.G. nr.3/2010 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996
Legea nr. 33/1994 exproprierea pentru cauza de utilitate publica.
Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor.
Legea nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43-1997 privind regimul juridic al
drumurilor.
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536 din 23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de
igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;
Legea privind protectia mediului 137 / 1995, republicata, OUG 195 / 2005;
Ordonanta guvernului nr. 43 din 28.08.1997 privind regimul juridic al drumurilor;
Legea nr. 82 din 15.04.1998 pentru aprobarea Ordonantei Guvenului nr. 43 / 1997
privind regimul juridic al drumurilor;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 44 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
privind protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 45 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 46 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice;
Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 47 din 27.01.1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind amplasarea lucrarilor edilitare, a stalpilor pentru instalatii si a pomilor
in localitatile urbane si rurale;
Legea 575 / 2001 privind aprobarea PATN – sectiunea a V-a – zone de risc natural;
Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea PATN – sectiunea a III –a – zone protejate;
Legea 351 / 2001 privind aprobarea PATN – seciunea a IV – a – reteaua de localitati;
Celelalte legi de aprobare a sectiunilor PATN, legislatia actuala complementara
domeniului urbanismului si amenajarii teritoriului si Codul Civil;
Ordinul Ministerului Culturi si Patrimoniului national nr. 2361/2010 pentru
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturi si cultelor nr.2341/2004 privind
aprobarea listei monumetelor istorice, actualizata si a listei monumetelor istorice
disparute, publicate in M.O. al Romaniei nr. 670 bis / 01. 10 2010.
Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la
Florenta la 20 octombrie 2000.
Legea nr. 13 din 2007: „ Legea energiei electrice” ACTUALIZATA
H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor
OUG nr.12/1998 privind transportul pe caile ferate române, modificata prin Ordonanta
de Urgenta nr.111 din 14 iulie 2005
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII
2.1. EVOLUTIE
Denumirea satului Corbi (numele vechi fiind Corbii de Piatra) provine de la corbii
(pasari semirapitoare, omnivore, cu penele negre si ciocul puternic) care populau stancile de
gresie si piatra friabila existente pe versantii ce delimiteaza, la est si la vest, localitatea. Prin
filiera traditiei orale, corbul va deveni un autentic simbol heraldic local.
O motivatie de ordin toponimic, perpetuata in folclor si preluata de autorii “Marelui
dictionar geografic al Romaniei” (volumul II, 1899), este: “Numele satului provine de la
vechea familie Corvin, a carei proprietate a fost aceasta mosie”.
Date privind evolutia in timp a unitatii teritorial-administrative ce face obiectul PUG
Atestarea documentara initiala a satului Corbi dateaza din 15 aprilie 1456, cand
voievodul Tarii Romanesti, Vladislav al II-lea, „intareste” jupanului Mogos satul Corbii de
Piatra.
Cu o populatie de 4161 de locuitori, 1516 de gospodarii, 1778 de locuinte si o
suprafata de 5652 ha (din care: 400 ha intravilan si 5252 ha extravilan), comuna Corbi este
formata, in prezent, din satele: Corbi-resedinta, Jgheaburi, Poienarei, Corbsori, Stanesti si
Poduri.
Reorganizate administrativ-teritorial in anul 1968, satele actuale Corbi, Poienarei,
Corbsori si Stanesti erau deja. in sec XIX-lea, comune de sine statatoare.
In fapt comuna Corbi este formata din patru sate istorice: Jgheaburi cuprinzand si
Corbi, Corbisori, Poenarei si Stanesti. Exista toponimii diverse pentru multiplele dezvoltari si
nuclee ale satelor, determinate de relieful foarte variat pe arii relativ reduse : paduri, poeni,
rape, platouri luminoase, stanci etc. Sintagma sate «risipite» este foarte potrivita locului, insa
exista clar centrele satesti determinate de cladiri administrative, conace si bineinteles
bisericile parohiale. Este remarcabil ca in monografia locului se vorbeste adesea de
«sate» care apar si dispar de-a lungul Raului Doamnei, probabil locuiri tranzitorii
disparute din «roirea» taranilor in diverse perioade. Insa entitatile istorice satesti de care
vom vorbi in continuare sunt prezente in harta Specht (1789) si se regasesc in tesutul actual
al satelor.
Satul Corbi-Jgheaburi este format din doua corpuri satesti istorice. Pe malul
drept al Raului Doamnei este corpul denumit Corbi. Pe malul stang al Raului Doamnei
se afla probabil cel mai vechi nucleu al zonei denumit Jgheaburi, in cadrul caruia se afla
parohia istorica Alexandria si mai vechiul Schit Corbii de Piatra sapat in stanca cu jgheaburi
naturale, de unde si denumirea dezvoltarii satesti. Ambele parti se dezvolta liniar cu
albia Raului Doamnei si Jgeaburile sunt legate la ora actuala doar printr-un pod de
drumul judetean care trece prin Corbi. In anul 1789 nu este figurat nici un pod peste rau ci
doar o trecere de vad in dreptul manastirii.
Satul Corbisori se dezvolta de-a lungul malului stang al Raului Doamnei. Drumul judetean
trece prin satul Corbi.
Satul Poenarei are o pozitionare aparte, pe partea dreapta a Raului Doamnei, dar urcat
mult intre dealuri. Drumul de acces spre sat, din drumul judetean, este impracticabil in
anumite perioade ale anului din cauza pantei abrupte.
In satul Stanesti, aflat pe malul stang al Raului Doamnei, se diferentiaza fata de vatra
satului parohia istorica Paraesti aflata pe malul stang al Raului Doamnei insa urcata pe
dealurile de deasupra raului si care la anul 1789 era figurata complet separata de vatra
satului Stanesti. Cea mai noua dezvoltare a comunei, probabil in jurul anului 1850, parohia
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Poduri, este aflata pe malul drept fata de Stanesti. Drumul judetean trece prin vatra satului
Stanesti, in Poduri ajungandu-se pe un pod.
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, farmacie sau punct farmaceutic;
•
poştă, servicii telefonice;
•
sediu de poliţie şi de jandarmerie;
•
cămin cultural cu bibliotecă;
•
magazin general, spaţii pentru servicii;
•
teren de sport amenajat;
•
parohie;
•
cimitir;
•
dispensar veterinar;
•
sediu al serviciului de pompieri;
•
alimentare cu apă in satele Corbi si Jgheaburi.
Comuna Corbi dispune de toate dotările necesare unei bune funcţionări.
In lista monumentelor istorice, comuna Corbi figureaza cu 21 pozitii cu ansambluri si
monumente de arhitectura (detaliate la 3.11.4. Zonele protejate si limitele acestora).
Evolutia localitatilor dupa 1990
La sfarsitul sec XX, Comuna Corbi s-a dezvoltat pe aceleasi componente traditionale,
functiunea economica predominanta fiind agricultura relationata cu zootehnia. Sectorul
primar s-a dezvoltat dupa 1990 in sistem privat. Dupa 1990 s-au construit si s-au modernizat
sedii pentru principalele servicii necesare pentru o buna dezvoltare a unei localitati: magazine,
scoli, asezaminte de cultura si asistenta medicala.
Municipiul Curtea de Arges a ramas principalul furnizor de servicii si locuri de munca
pentru localitatea Corbi.
Functiunea economica dominanta este cea agro-zootehnica si linia directoare prin care
incearca localitatea sa activeze economia locala este agricultura la care se adauga si turismul.
Actualmente, in comuna sunt cinci scoli, cinci gradinite de copii, opt biserici, trei
camine culturale, cinci biblioteci scolare, doua biblioteci satesti, trei cabinete medicale
individuale, un cabinet veterinar, farmacie, ghiseu postal, telefonie digitala, sistem
informational in Primarie (calculatoare moderne pentru fiecare compartiment de specialitate),
telecentru cu acces la internet si telefonie internationala, televiziune prin cablu, agentie CEC,
agentie Loto, Post de Politie, magazine ale cooperatiei de consum, societati comerciale
private, mori pentru macinarea cerealelor, brutarie, centre de achizitie si procesare a laptelui,
sectii de prelucrare a lemnului, poverne traditionale cu cazane de cupru pentru fabricarea
tuicii de prune.
In proiectele de investitii ale localitatii au fost prevazute extinderea retelei de
alimentare cu apa potabila, pietruirea, reabilitarea si modernizarea drumurilor satesti,
constructia unui pod cu pilorni din beton si grinzi metalice, peste Raul Doamnei, amenajarea
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unor zone ale albiei Raului Doamnei, realizarea unei anexe moderne la Caminul Cultural
Corbi, pentru desfasurarea nuntilor traditionale si crearea de noi spatii necesare activitatii
Primariei si Consiliului Local precum si asfaltarea in perspectiva a drumului satesc din
Jgheaburi ce duce la Manastirea Corbii de Piatra.
Datorita intensei activitati edilitar-gospodaresti din anul 2006, comuna Corbi, la
concursul „Comuna argeseana-comuna europeana”, s-a clasat, la nivel judetean, pe locul III,
castigand suma de 40000 RON, in cadrul Sectiunii Urbanism, Protectia Mediului si
Gospodarirea Apelor.
2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Caracteristicile reliefului
Teritoriul administrativ al comunei Corbi se desfasoara pe terasele raului Doamnei
(intre depresiunea intracolinară Nucsoara-Corbi si depresiunea Domnesti) in dealurile
Subcarpaţilor Argeşului (Muscelele Argesului).
Denumirea de „muscele’’ a fost dată de I.P, Voineşti în 1908. Vârfurile cele mai
înalte, cutate în boltă, sunt alcătuite din fliş grezo-marnos, gresii, argile, pe alocuri
conglomerate.
Relieful reprezintă o îmbinare complexă de forme variate ca geneză şi vârstă.
Interfluviile, includ nivele de eroziune, terase, şi lunci, pe care se dezvoltă o gamă largă de
procese de modelare.
Sectorul subcarpatic cunoscut sub numele de „muscele” corespunde în cea mai mare
parte unei structuri atipice, monoclinale, de sedimente paleogene, miocene şi pliocene, depuse
în marginea nordică a Depresiunii Getice, transgresiv faţă de cristalinul getic al M.Făgăraş.
Stiva de depozite monoclinale este dispusă în benzi paralele, din ce în ce mai noi spre sud şi
din ce în ce mai puternic redresate spre nord, la contactul cu munţii.
Caracteristicile structurale şi litofaciale atipic subcarpatice se regăsesc şi la nivelul
resurselor minerale, între care lipsesc petrolul şi gazele naturale. În schimb în sedimentele
ponţiene şi daciene din molasa recentă există acumulări de cărbune inferior dar în strate
subţiri şi frecvent foarte umede.
Zona are o motivaţie genetică dublă, structurală (subsecventă) şi litologică (selectivă):
afluenţii (subsecvenţi) ai reţelei principale de râuri (consecventă) au sculptat în sedimente
mai slabe, marno-argiloase, greso-nisipoase etc. sectoare de vale mai largi (de regulă la
confluenţe) şi asimetrice, cu versanţii sudici scurţi şi puternic înclinaţi (cuestiformi) iar cei
nordici prelungi şi mai domoli. În depresiune interfluviile şi înşeuările sunt mai înalte, ele
fiind numai nişte lărgiri ale văilor principale în sedimentarul pliocen friabil.
Modelarea fluvială, stimulată atât de nivelul de bază mai coborât, pe care îl reprezintă
raul Doamnei, cât şi de subsidenţele locale, combinată cu procesele de pe versanţii despăduriţi
a generat un relief extrem de complex, fragmentat „în culise”, cu acumulări bogate, forme de
eroziune selectivă.
Relieful teritoriului administrativ este rezultatul eroziunii fluviale in structura
monoclinala si este reprezentat prin urmatoarele zone:
-zona de terase si lunca a raului Doamnei
-zona deluroasa
Zona de lunca si terase a raului Doamnei
Raul Doamnei strabate teritoriul administrativ in partea centrala de la nord la sud si
are un complex de terase cu 4 nivele pe partea dreaptă şi 3 pe stânga, altitudinea acestora
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variază între 630 şi 725 metri, dar gradul de fragmentare este deosebit de intens, uneori
apărând doar fragmente.

RAUL DOAMNEI ZONA DE LUNCA SI TERASA INFERIOARA
Cea mai mare dezvoltare o are terasa a treia de pe partea dreaptă, aceasta poate fi
urmărită pe un traseu continuu încă de la nord. Terasa inferioară (de luncă) de pe partea
stângă are lăţimea de 100-200 metri, prezintă numeroase zone depresionare cu apa freatică la
adâncime mică şi este parazitată de un brâu de glacisuri pe care este situată mare parte din
aşezări. Fruntea care face trecerea la următorul nivel este înclinată până la 30% şi este foarte
îngustă.
Conurile de împrăştiere sunt definitorii pentru întreaga zonă, ele sunt remodelate la
fiecare ploaie puternică.
Lunca are o dezvoltare inegala si apare ca petice in zonele de intensa meandrare,
variaza de la 50m la 100 m avand o panta foarte mica in medie de 0,7 m/km.Din punct de
vedere litologic este formata din depozite aluviale de grosimi variabile de la 2-4m la 5-8m cu
slaba stabilitate litologica.
Zona este destinata in mare majoritate culturilor agricole.
Zona deluroasa
Zona se prezinta sub forma de culmi deluroase cu inaltimi variabile si de vai inguste in
est si mai largi in vest.
Pe teritoriul administrativ al comunei Corbi 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.
Partea de vest este dominata de culmile dealurilor: Pe Feregi (761,00) Seciuri (823,94)
si in sud vest de Varful Toaca (896,90), iar cea de Plaiul Mare, Plaiul din Mijloc, Plaiul Mic,
Piscul Stanii (1072), Dealul Danului (752,1), Dealul Lui Bran (661,5) si in sud-est Varful
Ureanului (664,6).

DEALURILE DIN ZONA DE VEST A TERITORIULUI
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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.

VERSANTI CU PANTE ACCENTUATE
Fragmentarea reliefului, 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), ravenarea este deosebit
de accentuata pe versanti, unde de asemenea, exista alunecari de teren, datorate substratului
argilo -nisipos; toate acestea reflectându-se într-o mobilitate accentuata a reliefului.

EROZIUNE DE SUPRAFATA
Altitudinea intravilanului este cuprins între 425 m şi 477 m. Inălţimea medie în vatra
comunei este de 432 m, iar cele mai mari cote a dealurilor ce inmarcheaza teritoriul sunt la
est (in zona central estica- Râpa cu Brazi- 772 m). Cota cea mai scazuta este in sudul
teritoriului administrativ in lunca raului Doamnei de 465 m. Altitudinea medie a teritoriului
administrativ este de 581 m.
Reteaua hidrografica
Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei Corbi apartine sistemului hidrografic
Arges-Vedea prin raul Doamnei afluent de ordinul I (stanga) al raului Arges si este alcatuita
din:
• cursuri permanente de apa
• cursuri temporare de apa (torenti)
• izvoare
Analiza elementelor hidrografice in stransa dependenta cu ceilalti factori fizicogeografici prezinta o deosebita importanta atat din punct de vedere teoretic deoarece ajuta la
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descifrarea evolutiei regiunii, cat si din punct de vedere practic, prin masurile ce pot fi luate
pentru amenajarea si valorificarea potentialului hidrografic in diferite domenii ale economiei.
Cursuri permanente si temporare de apa
Cursul principal, ce strabate teritoriul administrativ de la nord la sud si dreneaza
zona, este raul Doamnei. Are obârşiile în două văi glaciare situate pe versantul sudic al
Masivului Făgăraş la circa 2190 metri, prin văile Valea Rea-izvorul principal, 20 km, din
lacul Viştea) şi Zârna, 17 km, din lacul omonim, sub vârful Dara. O parte din apele din cursul
său superior este captată şi condusă printr-un tunel de aducţiune în lacul de acumulare Vidraru
(Ghinea, 2002).

RAUL DOAMNEI
Raul Doamnei este cel mai mare afluent al Argeşului (la Piteşti), are o suprafaţă
bazinală de 600 kmp şi curge pe o direcţie generală nord-sud pe o distanţă de 96 km. Bazinul
se desfăşoară pe o diferenţă de nivel de 2252 m, între cota maximă de 2544 m (Vârful
Moldoveanu) şi cea minimă de 292m (la confluenţa), suprapunându-se unor unităţi
morfostructurale distincte (montană, subcarpatică şi piemontană), fapt ce imprimă o etajare a
proceselor geomorfologice şi a componentelor biopedoclimatice.
Din punct de vedere morfografic, bazinul Râului Doamnei este bine dezvoltat în zona
montană dar alungit şi îngust în zona subcarpatică şi piemontană (suprafaţa bazinului este
însă considerabilă, 224kmp).
Cursul râului este orientat Nord-Sud valea îşi păstreaza caracterul transversal din
bazinul superior şi în muscelele Argeşului unde intersectează perpendicular direcţia stratelor
dispuse moniclin. Valea este o vale consecvanta cursul lui având sensul înclinarii stratelor.
Pe teritoriul adminstrativ al comunei Corbi lungimea cursului acestuia este de 14,20
km si are un debit variabil toamna –primavara,debitul multianual fiind de 12,32 m /s ,
coeficientul de variaţie al scurgerii anuale este Cv=0,27 iar debitul minim cu asigurarea de
95% este de 7,2 mc/sec. Panta medie a raului este de 0,7% in zona.

RAUL DOAMNEI ACUMULARI DE ALUVIUNI IN ALBIE
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Scurgerea solidă a aluviunilor în albie depinde de o serie de factori naturali şi antropici
(structura geologică şi tipurile de sol din cadrul bazinului hidrografic, gradul de acoperire cu
vegetaţie, tipul de agricultură, scurgerea medie lichidă, etc), aceasta fiind maximă în
perioadele cu debite lichide mari ale anului şi minimă în intervalul cu debite lichide mici.
Valorile medii ale debitului solid sunt de cca. 10,2 kg/s iar ale turbidităţii apei de cca. 300 450 g/m . Scurgerea medie de aluviuni în suspensie este de 0.7 -1.0 t/ha/an.Pe suprafata totala
(intravilan si extravilan) se inregistreaza o densitate hidrografica de 0,42 km/km p.
Afluentii raului Doamnei
In teritoriu raul Doamnei primeste afluenti pe partea stanga si dreapta,o parte din agentii
hidrografici sunt dezvoltati si activi cu un caracter permanent . Ploile mari si de durata si mai
ales aversele scurte si puternice ofera bazinelor mari cantitati de apa ce depasesc cu mult
capacitatea de albie. In aceste cazuri, pe lungimea lor se produc inundatii si mari depuneri
aluviale.O parte din cursurile a afluentilor sunt amenajate si debitele sunt controlate mai ales
in zona confluentei cu raul Doamnei.
- Afluentii de stanga sunt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paraul Apa Mare
Paraul intre Plaiuri
Paraul Foitu
Paraul lui Cojocareu
Paraul Badoiu
Paraul Bisericii
Paraul Mihailoiu
Paraul Jgheabului cu afluentii sai
-Paraul Dealu Mare
-Paraul Valea Godoasa
Paraul lui Suhat
Paraul Valea Strejii
Paraul Valea Lupului
Paraul Valea Boasei
Paraul Valea Mare cu afluentul sau Paraul Valea Ureanului ce are ca
afluent Paraului Valea Patulului

- Afluentii de dreapta sunt :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paraul Valea lui Tudose
Paraul Olteanu
Paraul Valea Aldestilor
Paraul Sitului
Paraul Budurau
Paraul Valea lui Saroi
Paraul Valea lui Carste
Paraul Zgaii
Paraul Valea Morii
Paraul Valea lui Carstei
Paraul Valea lui Roman
Paraul Valea Dracului
Paraul Valea Naibii
Paraul Valea Tocii
Paraul Valea Ghinii
Paraul Valea lui Boret

In conditiile unor manifestari climatice specifice si a unor dereglari naturale: excesul
de precipitatii in aria locala si in partile din amonte, zapezile abundente neciclate din timpul
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iernii, dezgheturile timpurii de aici, superficialitatea vegetatiei la sol, dezechilibre in
exploatarea padurilor, pasunatul irational, saturarea atmosferei cu noxe, invazia fronturilor
foehnale de advectie sunt cauze majore care pot produce inundatii. 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 frecventa mare in sezonul de primăvara - inceputul verii si cu o
frecventa minima toamna si iama.
• Ape freatice
Din punct de vedere litologic, depozitele aluvionare cuaternare (Pleistocen
mediu – Holocen) ce alcătuiesc lunca şi terasele raului Doamnei, principalul curs de apă din
zona , sunt alcătuite din nisipuri cu pietrişuri şi bolovănişuri, nisipuri cu pietrişuri, nisipuri de
la fine la grosiere, uneori argiloase, cu intercalaţii de argile şi argile nisipoase cu dezvoltare
lenticulară. Grosimea acestor depozite creşte de la nord la sud, de la cursul superior către
cursul mediu al raului Doamnei.
În zona dealurilor subcarpatice, nivelul piezometric al acviferului freatic din lunca
şi teraselor râului Argeş variază între 0,2 – 2,5 m.Valorile mai mici se înregistrează în zona de
luncă, iar valorile mai mari în terase.
Coeficientul de filtraţie (K) variază între 10 – 50 m/zi, iar valorile pentru
transmisivitate (T) şi debit specific (q), între 150 - 600 m2/ zi, respectiv 2 - 4 l/s/m. Infiltraţia
eficace are valoarea de aproximativ 94 mm/an.
Variaţia nivelurilor apelor subterane freatice a fost studiată pe baza observaţiilor
de nivel efectuate,în forajele reţelei hidrogeologice naţionale din această regiune, în perioada
1975-2005.
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.
Pe versanţi, apele freatice apar în funcţie de natura rocii, dând naştere unor
izvoare de apă dulce sau uşor mineralizată.

FANTANA DIN CARPENI-IZVOR
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Pe versanţii formaţi din roci maron-argiloase afectate de alunecări, pânzele freatice
prezintă întreruperi sau apar linii de izvoare ce alimentează acumulări sub formă de lacuri sau
bălţi.
In muscelele comunei Corbi, întâlnim asemenea lacuri care s-au format în micile
depresiuni din spatele valurilor (treptelor) de alunecare.
Lacurile permanente sunt amplasate in nord-vestul satului Corbsori, in extravilan
,la cca 3 km de acesta, pe fanetele proprietarilor particulari:
-Lacul cu Bani ,neamenajat este populat cu pesti si are o suprafata de cca 0,15 ha.
-Lacul lui Mihai amplasat in aceeasi zona are o suprafata de cca 0,12 ha.

Clima
Caracteristicile elementelor climatice sunt determinate de catre un complex de factori,
intre care se distinge pozitia comunei Corbi 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
Comuna Corbi se inscrie in climatul continental moderat cu o temperature medie
anuala a aerului de 8,6°C. Cifra este deosebit de semnificativa. Media termica multianuala de
peste 8°C reprezinta pentru comuna, un bilant termic radiativ care favorizeaza cultivarea
deopotriva a leguminoaselor, plantelor tehnice, cerealelor pentru boabe, vitei de vie, pomilor
fructiferi, etc., in conditii climatice optime.
Temperaturile extreme care se inregistreaza in zona sunt obisnuite regiunilor
deluroase din Romania(-17 ;-24°C, iarna ) si (28-32°C , vara). Primul inghet se inregistreaza
in jurul datei de 8 octombrie, iar ultimul in jurul datei de 21 aprilie. Ingheturile timpurii de
toamna si cele tarzii de primavera, apar cu un decalaj de 1-2 saptamani fata de datele madii.
Durata medie a intervalului fara inghet este de aproximativ 170de zile. Zilele cu temperaturi
medii pozitive sunt numeroase, 300-310 zile, si numai 30-45 zile pe an valori sub 0°C (zile de
iarna).
Precipitatiile medii anuale variaza, de asemenea, in functie de relief in depresiuni si
podisuri. De exemplu, cantitatea medie de precipitatii este de 778mm.
Cantitatea medie de precipitatii a fost in anul1998 de 919,0 mm/an, mai ridicata decat
in anii precedenti, cu o valoare corespunzatoare lunii iunie de 222,9 mm, din care 180mm in
intervalul 17-22 iunie. Distributia spatiala si cantitativa a precipitatiilor respecta cele doua
perioade pluviometrice: mai-iunie si respectiv octombrie-noiembrie, cand cad majoritatea
ploilor mai consistente. Precipitatiile sub forma de zapada, cu o freventa de aproximativ 3040 de zile pe an, au o pondere mai mare in prima parte a iernii. Rezistenta stratului alb, in
medie de 48 de zile/an variaza in functie de relieful local: o durata mai mare are pe inltimile
din jur si in zona forestiera si una foarte scazuta in perimetrul urban si in culoar.
Caracteristicile geotehnice
Functie de conditiile geologice si morfologice, respectiv a riscurilor naturale
identificate pe teritoriul municipiului au fost conturate urmatoarele zone:
• Zone improprii de construit reprezentate prin zonele de curs ale retelei
hidrografice, zonele cu alunecari de teren si zonele de risc la alunecari de
teren
• Zone bune de construit cu amenajari speciale in care sunt cuprinse
zonele de culme deluroasa si versantii cu panta medie precum si zonele
inundabile datorita stagnarii temporare a apelor dupa precipitatii abundente.
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Zone bune de construit fara amenajari reprezentate prin lunca si terasa
joasa 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, fiind accesul dificil in anumite zone.
Conform normativului privind principiile, exigentele si metodele cercetarii geotehnice,
indicativ NP 074/2002, functie de relieful zonei, pe baza prospectiunii geologo – geotehnice
de detaliu s-au identificat preliminar urmatoarele conditii geotehnice si a fost evaluat nivelul
riscului geotehnic la executarea unor constructii de categoria de importanta redusa.
Culmi deluroase
Terenul prezinta o panta mica si prezinta urmatoarea succesiune litologica:
- in suprafata depozite eluvial – deluviale constituite din argile, argile nisipoase,
nisipuri, cu structura neomogena
- roca de baza constituita din argile cu intercalatii de marne argiloase, nisipuri si
pietrisuri marunte in strate cu inclinari variate de 20 - 30°, motiv pentru care parametrii
fizico – mecanici au valori reduse.
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 20 %.
Zonele de versant se caracterizeaza prin urmatoarele depozite:
-in suprafata depozite deluviale neomogene constituite din sol vegetal in amestec cu
argile-prafuri-nisipuri.
-urmeaza roca de argile cenusii galbui, nisipuri fine intercalatii de marne argiloase si
strate de pietrisuri slab cimentate
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
Pentru constructii cu categoria de importanta redusa, riscul geotehnic al executiei
lucrarilor pe aceste zone este de nivel ridicat.
Zona de terasa
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 proluvial cu grosimea de constituit din argile prafoase cafenii
galbui si argile nisipoase cu rar pietris;
-in continuare pâna la adâncimi de apar depozite aluvionare constituite din
pietrisuri cu nisip, argilos la partea superioara.
•
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Nivelul hidrostatic apare la adâncimi cuprinse intre 1 – 2.00 m pe terasa.
Riscuri naturale
Exista 3 tipuri de riscuri naturale in teritoriu:
-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 Corbi este
situata in zona central-nordica a judetului Arges, la 55 km de
municipiul Pitesti, 34 km de Campulung si 31 km de Curtea de
Arges.Din punct de vedere geografic comuna Corbi se situeaza
la 45° 28' Nord, 24° 8' Est. Cele 6 sate componente ale comunei
Corbi sunt dispuse de-o parte si de alta a raului Doamnei,
accesul facandu-se din DN 73C Campulung Muscel – Curtea de
Arges, pe DJ 731 Pascani – Sboghitesti.

Pozitia comunei fata de municipii

Teritoriul are un ax principal, DJ 731, ce strabate
localitatea Corbi din care pleaca axe ce strabat satele
http://www.judeteonline.ro
apartinatoare: DC 270A, DC 4A, DC 271A, DC 272A, DC
272B.
Incadrarea in reteaua de localitati
Comuna Corbi este situata in zona central-nordica a judetului Arges, pe cursul
mijlociu al Raului Doamnei, la 55 km de municipiul Pitesti, 34 km de Campulung si 31 km de
Curtea de Arges.
Fata de satul resedinta Corbi, celelalte localitati componente sunt dispuse la
urmatoarele distante:
- Stanesti
- 7 km
- Poduri
- 7,5 km
- Corbsori
- 3,5 km
- Poienarei
- 4,5 km
- Jgheaburi
- 1,0 km
Vecinatatile conform planului de incadrare sunt:
- Nord - comuna Nucsoara
- Vest - comunele Bradulet si Musatesti
- Sud - Domnesti
- Est - Aninoasa
18

Accesul in teritoriu se face prin:
Drumuri
• Drumuri nationale:
- DN 73C Campulung Muscel – Domnesti: limita teritoriu administrativ Corbi (in sud)
– Curtea de Arges – Ramnicu Valcea
• Drumuri judetene:
- DJ 731 Piscani - Domneşti
• Drumuri comunale:
- DC 270A Corbi – Budurău – Alexandria
- DC 4A Corbi – Piua
- DC 271A Mal – Scoală – Muscel
- DC 272A Poduri – Lunca – Mal – Rugina
- DC 272B Stăneşti – Ungureni – Pârâieşti – Scoală – Valea Ureanului
Comuna Corbi este străbătută de DJ 731 Piscani - Domneşti.
Reţeaua de drumuri a comunei este compusă din 10,7 km de drumuri judetene si 20,3
km de drumuri comunale din care aproximativ 65% sunt asfaltate.
Transportul în comun în comuna Corbi este asigurat de 3 firme de transport calători.
Incadrarea localitatilor in teritoriul administrativ
Ca mărime comuna se încadrează în categoria localităţilor mici cu un teritoriu
administrativ de 5652 ha şi o populaţie de 4161 locuitori.
Localitati componente
Cod SIRUTA1
CORBI
CORBI
JGHEABURI
POIENAREI
CORBSORI
STANESTI
PODURI

15830
15849
15867
15885
15858
15894
15876

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)

SITUATIA TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITORIU
CORBI
T1
153.619
CORBSORI
T2
121.34
PODURI
T3
52.098
POIENAREI
T4
38.244
JGHEABURI
T5
49.847
STANESTI
T6
148.681
TRUP IZOLAT
T7
0.03
TRUP IZOLAT
T8
0.01
TRUP IZOLAT
T9
0.009
TRUP IZOLAT
T10
0.09
TRUP IZOLAT
T11
0.106
TRUP IZOLAT
T12
0.04
TRUP IZOLAT
T13
0.03
TRUP IZOLAT
T14
0.102
564.246
1
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Relatia comunei cu zona de influenta
Comuna Corbi este situata in zona central-nordica a judetului Arges, la 55 km de
municipiul Pitesti, 34 km de Campulung si 31 km de Curtea de Arges.
Caracterul si rolul relatiilor dintre municipiul resedinta de judet Pitesti, municipiile
Campulung si Curtea de Arges si comuna Corbi 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).
Prevederi ale PATN cu privire la teritoriul comunei Corbi:
• Legea nr. 171/1997 – Sectiunea a II–a apa; localitate importanta alimentata cu apa;
• Legea 351/2001 – Reteaua de localitati: satul resedinta de comuna Corbi de rangul IV,
iar satele componente de rangul V, cu nivelurile de dotare corespunzatoare;
• Legea 575/2001 – Zone de risc natural: potentialul de producere a alunecarilor: risc
ridicat (foarte mare ), tipul alunecarilor: primara si reactivata
• Legea 5/2000 - Zone protejate: concentrarea in teritoriu a patrimoniului construit cu
valoare culturala de interes national este foarte mare
2.4. ACTIVITATI ECONOMICE
Functiile economice si sociale din teritoriul comunei Corbi sunt date de:
-

Pozitia fata de municipiul Pitesti si municipiul Curtea de Arges
Cadrul natural
Resursele solului
- fond forestier
- fond agricol
Resurse ale subsolului
- materiale de constructii

Activitatile economice ale comunei Corbi sunt intr-o stransa relatie cu resursele
naturale ale spatiului respectiv. In raport direct cu posibilităţile naturale ale zonei potenţialul
economic al comunei se bazează pe creşterea animalelor si pomicultura.
Comuna Corbi detine resurse care pot acţiona ca şi un motor generator de dezvoltare
locală: apropierea de municipiul Pitesti si de municipiul Curtea de Arges, existenta unor
produse traditionale specifice si mostenirea culturala importanta, accesul la căi de
comunicaţie şi transport. 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
In clasificarea actuala a solurilor, solurile din zona apartin urmatoarele clase:
•
Molisoluri – rendzinele
•
Argiuvisoluri – soluri brun roscate luvice – soluri cenusii
•
Hidro – halomorfe – lacovistele
•
Slab evoluate aluviale, erodisoluri
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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.
Resursele subsolului
In urma cercetărilor geologice din anii 1953-1956, prin deschiderea celor trei guri de
mină, s-au descoperit mari depozite de ghips, rocă de precipitaţie chimică (în punctele
„Coastă" şi „Dim") si alte substante minerale utile, care in persepectiva imediata ar putea sa
constituie baza unei mici industrii in adevaratul sens al cuvantului:
• Gipsuri
Constituie substanta minerala cu cea mai mare pondere din perimetru. Zacamantul se
dezvolta intre Nucsoara si Stanesti, cea mai mare parte apartinand comunei Corbi. De altfel
zacamantul este cunoscut sub denumirea Corbi-Corbsori-Stanesti. Este reprezentat printr-un
orizont de gipsuri, sub forma unor placi subtiri, pana la bancuri de 0,5 m sau chiar 1 m cu
intercalatii de marne de 0,05 – 0,30 m grosime. Zacamantul de gips are o grosime de 70 – 80
m, iar rezervele puse in evidenta sunt de ordinul a peste 200 milioane de tone.
Gipsurile prezinta destul de mari variatii in ceea ce priveste calitatea lor. Principalele
varietati sunt gipsurile albe, zaharoide, de cele mai multe ori sub forma de lentile sau cute
chimice, avnd forma unor circumvolutiuni cerebrale, localizate intr-o masa cenusiunegricioasa. Cele mai numeroase sunt insa stratele de gips de culoare alb-cenusie, datorata
impuritatilor marnoase.
La scara industriala, gipsurile din cadrul acestui zacamant pot fi utilizate pentru
obtinerea diverselor varietati de ipsos si de aici la obtinerea diverselor materiale de
constructii, precum si a unor materiale utilizate in industria farmaceutica.
• Gresii cuartitice
Gresia de Corbi, prezenta in multe aflorismente din perimetru, poate fi utilizata atat ca
material de constructie, pentru fundatii ale caselor sau pavaje, cat si ca material pentru
prelucrare in vederea obtinerii de diverse produse (monumente funerare, profile artistice
pentru placari de constructii, etc).
• Argile comune
In cadrul perimetrului sunt prezente in cantitate mare argile slab nisipoase, plastice,
care constituie o materie prima excelenta pentru obtinerea de caramizi si alte produse
ceramice (tigla, tuburi ceramice pentru transportul apei).
Alte resurse ce pot fi utilizate in constructii: nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri din albiile
vailor si raului.
Trebuie menţionate şi micile izvoare minerale cu sulf, localizate în punctele „Coasta
Morii" şi „Bulduri" numite „pâraie de leac" şi cel dintre Corbşori şi Poienărei, pe şoseaua
judeţeană, în punctul „Podul Băcioiu". Apele acestor izvoare au fost folosite în scopuri
curative.
Vegetatia
Comuna Corbi fiind o zona de veche si indelungata locuire, aceste componente ale
peisajului natural au suferit mari transformari. Astfel, padurea, care odinioara acoperea intreg
teritoriul in discutie s-a restrans treptat, locul ei fiind luat de vetrele asezarilor (in expansiune
mai ales in ultimii ani) de pasuni si culturi pomicole.
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Astazi padurea apare pe arii mai restranse si se incadreaza in etajului fagului si este
formata din fag (Fagus sylvastica) asociat cu carpen (Carpinus betulus), plop (Populus
tremula), mesteacan (Betula verricosa) etc.
Padurile de fag alterneaza cu cele de gorun (Quercus petrae) in amestec cu fag. Dintre
arbusti, se intalnesc alunul (Corylus avellana), cormul (Cormus mas), paducelul (Cvataegus
monogyna), socul negru (Sambucus nigra), macesul (Rosa canina).
In sectorul de defileu si in aval de acesta, se mai pastreaza zavoaiele, in care specia
dominanta este alunul negru (Alunus glutinosa) la care se adauga alunul alb (Alunus incana)
si salcia plesnitoare (Salix fragilis).

In cadrul pajistilor naturale secundare aparute prin inlocuirea vegetatiei forestiere, cea
mai mare raspandire o au specii ca: iarba vantului si paiusul rosu; la acestea se adauga speciile
insotitoare, precum si tufarisuri de catina, maces,porumbar, lemn cainesc.
Fauna
Fauna este destul de variata.dintre pasari apar: graurul (Sturnus vulgaris), pitigoiul
mare (Parus major), pitigoiul de livada (Parur lugubris), sturzul de iarna sau cocosarul
(Turdus pilaris), prepelita; iarna coboara aici o serie de specii ca sorecarul comun (Breteo
breteo), ciocanitoarea neagra (Dryocopus martius), fluerasul de munte, brumarita. In sezonul
estival urca caneparul (Cardullis canabina). In acest fel se realizeaza un schimb permanent de
indivizi intre formatiunile faunistice montane, subcarpatice si de campie. Accidental pot fi
intalnite si alte specii ca: bufnita, corbul (Corvus corax).
Dintre mamifere: rasul (Lynx lynx), vulpea (Vulpes vulpes), caprioara (Capreolus
capreolus), iepurele, jderul (Martes martes), veverita (Sciurus vulgaris).
Fauna acvatica este formata din scobar, mreana (Barbus barbus), pastrav (Salmo
truttafario), dintre pesti, la care se adauga racul (Astacus fluviatilis) etc. In sectorul suprapus
teritoriului studiat, se interfereaza zona pastravului cu cea a scobarului.
Amenajarile hidrotehnice si poluarea au influentat puternic viata acvatica.
FUNCTIUNI ECONOMICE
Din suprafata teritoriului administrativ mai mult de jumatate este formata din pasuni si
fanete iar suprafetele impadurite ocupa cca o treime. Aceasta distributie de terenuri dau
profilul economic al comunei. Functiunea economica dominanta este deci agricultura, prin
ramurile zootehnie si pomicultura.
Activitatea industriala este putin dezvoltata, unitatile industriale fiind de dimensiuni
reduse.
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Comuna Corbi detine resurse care pot acţiona ca şi un motor generator de dezvoltare
locală: apropierea de municipiul Pitesti si de municipiile Campulung si Curtea de Arges,
existenta unor produse traditionale specifice si mostenirea culturala importanta, accesul la căi
de comunicaţie şi transport. 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.
Ca urmare a analizei realizate asupra componentelor potentialului economic al
comunei, cu influenta directa asupra asezarilor sale, sunt dominante zootehnia, agricultura si
turismul.
Agricultura
Agricultura este o activitate de baza a locuitorilor comunei Corbi la nivel de
gospodarie individuala cultivându-se pomi fructiferi, inul, cânepa, grâul, secara, meiul, orzul,
porumbul.
Practicarea agriculturii in orice comunitate locala presupune existenta si utilizarea
urmatoarelor resurse:
• 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
Pentru o comuna cu un caracter zootehnic preponderent, utilizarea terenurilor
sugereaza foarte bine profilul economic al ei si localitatilor sale.
Evolutia fondului funciar in comuna Corbi dupa categoria de folosinta:
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Suprafata
agricola dupa
3286
3286
3286
3286
3286
3286
3286
3286
modul de
folosinta -ha
-arabila
198
198
198
198
198
198
198
198
-livezi
828
828
828
828
828
828
828
828
-pasuni
574
574
574
574
574
574
574
574
-fanete
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
1686
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
Intre anii 2002 si 2009
suprafetele agricole raman la
valori constante, suprafetele
ocupate de fanete ramanand
predominante.
La nivelul comunei
Corbi, in anul 2009, repartiţia
fondului
funciar
are

Repartiţia fondului funciar in comuna Corbi 2009

6%

25%

17%

52%

teren arabil
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pasuni

fanete

livezi

următoarea structură: suprafaţa arabilă măsoară 198 ha (6,03%), livezi - 828 ha (25,20%),
fâneţe - 1686 ha (51,31%), păşuni – 574 ha (17,47%).
Numărul de locuinte din comună fiind de 1790 rezultă în medie o suprafaţă agricolă
de 1,84 ha/gospodărie, suprafaţă ce depaseste media pe ţară de 1,79 ha/gosp.
2008
Romania
Arges
Corbi
8328663
263320
1790
Locuinte
14702279
344565
3286
Suprafata agricola
1,77
1,31
1,84
Media suprafetei agricole raportata la o gospodarie
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

Suprafata totala din care:
Suprafata agricola incluzand:
- Arabil
- Livezi si pepiniere
pomicole
- Pasuni
- Fanete
Suprafata neagricola
- Luciu cu apa
- Paduri si vegetatie
forestiera
- Drum, teren degradat

Suprafata
hectare
5625
3286
198
828

Suprafata neagricola

2366

Suprafata agricola

574
1686
2366
59
2079
148

3286

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Sursa : Primaria localitatii
Suprafata toatala a comunei
Corbi este de 5625 hectare. Suprafata
incadrata in intravilan este de 400 ha

iar in extravilan se afla 5252 hectare.
Terenul agricol reprezinta 58,42%, din suprafata totala iar diferenta este reprezentata
de teren neagricol (constructii, infrastructura, etc.) - in suprafata de 2339 hectare (41,58%).
Din structura fondului funciar rezulta ca suprafata ocupata de livezi reprezinta 14,64%
din teritoriu, fanetele 29,83% iar terenul arabil 3,50%, de unde reiese caracterul agricol al
localitatii.
Culturi vegetale
In prezent, in comuna Corbi, pomicultura este ramura predominanta.
Evolutia suprafetelor culturilor agricole corelata cu evolutia productiei agricole

Suprafete cultivate - ha
-grau si secara
-porumb boabe
-cartofi
-floarea soarelui
-legume
-pepiniere pomicole
Productii obtinute - tone
-grau si secara
-porumb boabe
-cartofi

1992

2002

98
60

98
60

10
914

10
828

198
360

294
720
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3500

-floarea soarelui
-legume
51
95
-fructe
1114
337
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
Evolutia suprafetelor culturilor agricole
1000
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-porumb boabe
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-cartofi

-legume

-pepiniere pomicole

Evolutia productiei agricole
1200
1000
800
600
400
200
0
1992
-porumb boabe

2002
-cartofi

-legume

-fructe

Productia de porumb inregistreaza o crestere, ca si cea de cartofi, in acelasi timp cu o
scadere dramatica a productiei de fructe.
Activitatea agricolă se desfăşoară în cadrul gospodăriilor individuale si a asociaţiilor
agricole. Fiind un bazin pomicol important al judetului s-au infiintat doua asociatii pomicole
unde predomina plantatii cu mar, prun, par, nuc, cires, visin, etc.:
- Horticola Corbi 2009
- Argesul de Nord.
Suprafata productiva de primavara in gospodariile populatiei
Culturi de camp in ogor propriu ( hectare):
Cereale pentru boabe – porumb: 100
Fasole boabe: Cartofi total: 58
Legume de camp si in solarii: 10
Plante de nutret – total: 30
Livezi si pepiniere pomicole: 828 (livezi pe rod)
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VALORIFICAREA SUPRAFETELOR AGRICOLE
Printre obiectivele imediate ce vizeaza cresterea productiei si productivitatii agricole
se afla obtinerea de fonduri externe pentru dotarea parcului de utilaje agricole cu masini
agricole de ultima generatie.
Zootehnia
În comuna Corbi, creşterea animalelor reprezinta una din ocupaţiile de baza ale
locuitorilor. Dispunand de un sector zootehnic dezvoltat (peste 35000 de oi), fanete si pasuni
in pondere importanta in suprafata terenurilor agricole, locuitorii comunei Corbi au o
experienta indelungata in activitatea de procesare si obtinere a unor importante produse
alimentare traditionale: branza de burduf, urda, telemea de oaie si cascaval afumat.
1992

2002

2009

Efective de animale -numar
-bovine
961
1850
1462
-porcine
694
850
1270
-ovine
11005
14000
30620
-pasari
13124
14000
19410
Productia animala
-carne (sacrificari) -tone gr. vie
449
534
1180
-lapte de vaca si bivolita -hl fizic
12420
20575
24585
-lana -kg fizic
34000
31100
78400
-oua -mii buc.
1212
930
1500
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges, Primaria Corbi
Prin comparatie cu anii de recensamant, in prezent toti indicatorii productiei cunosc
cresteri importante. Datorită creşterii efectivelor de ovine şi bovine, începând cu anul 1996,
locuitorii comunei au devenit furnizori importanţi de brânză şi carne, în sistemul organizat al
pieţelor agroalimentare din localităţile Domneşti, Câmpulung, Curtea de Argeş, Piteşti şi
Bucureşti.
Pentru a-si desfăşura activităţile în cele mai bune şi organizate condiţii, crescătorii de ovine au
înfiinţat ”ASOCIATIA "FLOARE DE COLT" a crescatorilor de ovine si utilizatorilor de
pajisti si pasuni comunale din comuna CORBI”. În aceasta asociaţie sunt înregistrate 16.000
de capete de ovine.
Efectivul de animale existent in anul 2010 (capete):
BOVINE - total: 1462
din care:
- vaci si bivolite: 641
- junici gestante: 77
- tineret femel: 430
din care:
- sub 6 luni: 300
- tineret mascul: 310
din care:
- sub 6 luni: 88
PORCINE – total: 1270
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din care:
- scroafe de prasila: 200
- tineret femel de prasila: 40
OVINE – total: 30620
din care:
- oi fatatoare: 18665
- mioare montate: 2500
- tineret sub 1 an: 5137
CAPRINE – total: 3184
din care:
- capre: 2120
CABALINE – total: 320
din care:
- cabaline de munca: 270
PASARI – TOTAL: 19410
din care:
- pasari ouatoare: 9100
ALBINE FAMILII: 320
Productia animala obtinuta de gospodariile populatiei
Productia de carne (sacrificari)
Nr. Specificatie
Nr. animale
sacrificate(capete)
1
2
3
4

Bovine
Porcine
Ovine
Caprine

490
3105
19320
2900

Greutatea medie
la sacrificare(kg)
347
136
27
21,3

Productia de lapte (fizic)
Nr.
Specificatie
Lapte de vaca si bivolita
1
Numarul mediu de vaci si bivolite
2
Productia medie
– muls
de lapte :
- inclusiv consumul viteilor
3
Productia totala de lapte muls
4
Productia totala de lapte, inclusiv consumul
viteilor
Lapte de oaie
5
Numarul de oi mulse
6
Productia medie de lapte obtinuta de la o oaie mulsa
7
Productia totala de lapte
Lapte de capra
8
Numarul de capre mulse
9
Productia medie de lapte obtinuta de la o capra mulsa
10
Productia totala de lapte
Productia de lana (fizic)
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Greutatea totala a
animalelor
sacrificate(tone)
170
424,6
524
61,9

UM

Cantit.

capete
litri
litri
hl
hl

641
3800
21380
24585

capete
litri
hl

19900
44,11
8779

capete
litri
hl

2014
252
5075

Nr.
1
2
3

Specificatie
Numarul de ovine tunse
Productia medie de lana obtinuta de la o oaie
tunsa
Productia totala de lana

Productia de oua
Nr.
Specificatie
1
Nr.pasarilor care au ouat in cursul anului-total
2
Productia medie de oua de la o pasare- total
3

UM
capete

Cantitatea
28000
2,8

kg
tone

78,4

UM
capete

Cantitatea
9100
165

bucati
mii bucati

Productia totala de oua

Productia de miere
Nr.
Specificatie
1
Nr.familii de albine de la care s-a extras miere
2
Productia medie de miere obtinuta de la o familie
de albine
3
Productia totala de miere extrasa

UM
familii
kg
tone

1500

Cantitatea
320
18,75
6

Industrie, servicii si comert
Pe raza comunei Corbi funcţionează 25 agenti economici, dintre care o activitate
importanta desfasoara:
Nr. Crt.
1
2
3
4
5

Denumirea Firmei
FITADEM INTER SRL
PREMARCOS LEMN SRL
GITA IMPEX SRL
DELTA COMPANY SRL
BUCIUM PROD

Numărul de angajati
25
7
4
6
6

Domeniul de activitate
Croitorie
Tâmplărie
Brutărie
Comerţ
Industria lemnului

Turismul
Nu exista turism in cadrul comunei, ca unitati de cazare dar exista obiective turistice
care sunt vizitate ocazional dar care pot genera turism de weekend. Datorita reliefului si a
caracterului agricol localitatea poate sa genereze agroturism.
TURISM
1992 2002 2003 2004 2005 2006
Unitati de cazare
1
1
1
1
1
1
(total)
Locuri in unitati de
8
8
8
8
8
8
cazare
Pensiuni agroturistice
1
1
1
1
1
1
Locuri in pensiuni
8
8
8
8
8
8
agroturistice
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
.
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2.5. POPULATIE. ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE
Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica in luna iulie 2009
populatia comunei Corbi era de 4161 locuitori ceea ce reprezinta 0,65% din totalul populatiei
judetului Arges si 0,019% din totalul populatiei Romaniei. Pentru o mai buna intelegere a
problemelor sociale cu care se confrunta comuna Corbi, trebuie relevate cateva aspecte
precum: evolutia populatiei, structura populatiei dupa diverse criterii, problemele legate de
resursele si piata fortei de munca.
Evolutia populatiei
Analiza se va face cu populatia inregistrata la recensaminte si date statistice. La 1 iulie
2009, populatia cu domiciliul stabil in comuna este de 4161, din care 2130 femei si 2031
barbati.
Distributia populatiei pe sate la
recensamantul din 2002, conform datelor
statistice, arata ca populatia satului resedinta
de comuna este cea mai numeroasa, iar in
satul Poienarei populatia este de numai
3,25% din totalul populatiei comunei.
Conform datelor obţinute de la
Direcţia de Statistică a judeţului Argeş, în
anul 2007, comuna Corbi număra 4240
locuitori. Desi populatia scade, procentele
raman constante, cu o usoara crestere in
localitatea Corbi.
judeteana Arges

Satul

Nr. locuitori

%

Corbi

1674

38,09

Jgheaburi

506

11,51

Poienarei

143

3,25

Corbsori

934

21,25

Stanesti

771

17,54

Poduri

367

8,35

Sursa :

sat ul Jgheaburi

satul Poienarei

sat ul Corbsori

sat ul Stanesti

satul Poduri

Directia

de

statistica

Impartirea populatiei comunei Corbi pe sate (2007)

Impartirea populatiei comunei Corbi pe sate (2002)

sat ul Corbi

INS,

satul Corbi

satul Jgheaburi

satul Poienarei

satul Corbsori

satul Stanesti

satul Poduri

Evolutia populatiei in comuna Corbi, judetul Arges, Romania la recensaminte:
RegiuneaSudRomânia
Arges
Corbi
Muntenia
Numărul
Numărul
Numărul
Numărul
locuitorilor
locuitorilor
locuitorilor locuitorilor
05.ian.77 21559910
3457915
631918
5438
07.ian.92

22810035

3559737

681206

18.mar.02 21680974
3379406
652625
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
29

4809
4395

Evolutia populatiei in comuna Corbi
4500
4450
4400
4350
4300
4250
4200
4150
4100
4050
4000
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

total populatie

Populatia totala -la 1 iulie (stabila)
POPULATIA
TOTALA
1992
2002
2003
2004
2005
LA 1 IULIE
(STABILA)
4457
4433
4379
4338
Total
4953
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

Se poate observa atat la nivelul
tarii, al regiunii, judetului cat si al
comunei aceeasi tendinta demografica
negativa. Astfel de la un numar de
4953 locuitori in 1992, in 2009 sunt
4161, ceea ce inseamna o pierdere de
792 locuitori, iar in perioada recenta
2002-2009 se inregistreaza o scadere cu
243 locuitori.
Aceasta scadere se datoreaza
sporului natural negativ al populatiei,
cat si imposibilitatii comunei de a
absorbi forta de munca existenta si
resursele de munca potentiale.

2006

2007

2008

2009

4307

4240

4214

4161

Romania Arges
2002 21794793 652950
2003 21733556 650502

Corbi
4457
4433

2004 21673328 647437
4379
2005 21623849 646320
4338
2006 21584365 644590
4307
21537563
2007
644236
4240
2008 21504442 643762
4214
Diferenta
-290351
-9188
-243
absoluta
-1.33% -1.41% -5.45%
Diferenta relativa
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
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Densitatea populatiei

07.ian.9
2
18.mar.
02

România
Numărul Locuit
locuitoril
ori
or
/km2
2281003
95,7
5
2168097
4
90,9

Reg. SudMuntenia
Numărul Locuit
locuitoril
ori
or
/km2
3559737

103,3

Arges
Numărul Locuit
locuitoril
ori
or
/km2
681206

99,8

Corbi
Numărul Locuit
locuitoril
ori
or
/km2
4809

85,08

3379406
98,1
652625
95,6
4395
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

77,76

Se observa ca densitatea populatiei este mai scazuta decat la nivelul tarii si a judetului,
aflandu-se in scadere datorita descresterii numarului de locuitori ai comunei.
Densitatea populatiei la recensamantul din 2002

77.76

90.9

95.6
98.1

Romania

Regiunea Sud-Muntenia

Arges

Corbi

Din impartirea populatiei pe sate rezulta ca 3 din cele 6 sate ale comunei, Corbi,
Corbsori si Stanesti insumeaza 76,88% din totalul populatiei.
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Structura pe sexe
Structura pe sexe a populatiei comunei Corbi este aceeasi cu cea la nivel national si judetean, ponderea populatiei feminine fiind mai mare decat
ponderea populatiei masculine, ramanand constant proportionala in anii de analiza.
Structura pe sexe in Romania , Arges si Corbi
Romania
Ambele
%
Masc.
% Feminin
sexe

Arges

Corbi

%

Ambele
sexe

%

Masc.

%

Feminin

%

Ambele
sexe

%

Masc.

%

Feminin

%

2003
2004
2005
2006
2007
2008

21733556
21673328
21623849
21584365
21537563
21504442

100
100
100
100
100
100

10606245
10571606
10543518
10521189
10496720
10477611

48.80
48.78
48.76
48.74
48.74
48.72

11127311
11101722
11080331
11063176
11040843
11026831

51.20
51.22
51.24
51.26
51.26
51.28

650502
647437
646320
644590
644236
643762

100
100
100
100
100
100

316783
315007
314318
313384
313491
313991

48.70
48.65
48.63
48.62
48.66
48.77

333719
332430
332002
331206
330745
329771

51.30
51.35
51.37
51.38
51.34
51.23

4433
4379
4338
4307
4240
4214

100
100
100
100
100
100

2280
2278
2251
2231
2192
2161

48.57
47.98
48.11
48.20
48.30
48.72

2153
2101
2087
2076
2048
2053

51.43
52.02
51.89
51.80
51.70
51.28

2009

21469959

100

10457219

48.71

11012740

51.29

640871

100

311955

48.68

328916

51.32

4161

100

2130

48.81

2031

51.19

Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
Populatia stabila structurata pe sexe

ani

Structura pe sexe in comuna Corbi la recensaminte
POPULATIA TOTALA
1992
2002
LA 1 IULIE
(STABILA)
Total
4953
4457
femei
2531
2306
barbati
2422
2151
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

2009

2031
2130

2008

2053
2161

2007

2048
2192

2006

2076
2231

2005

2087
2251

2004

2101

2153
2280

2002

2151
2306
2422
2531

1992

Structura pe sexe a populatiei comunei Corbi este sensibil diferita fata de cea
la nivel national (in 2009 avem 51,19% populatie feminina si 48,81% populatie
masculine). Se remarca tendinta de descrestere aproape constanta a populatiei de sex
feminin, spre deosebire de tendinta nationala de usoara crestere a acesteia.
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Structura pe varste
Piramida varstelor are baza ingustata, ceea ce înseamna ca potentialul de inlocuire a populatiei (prin nastere) se reduce, iar raportul de dependenta
va creste in timp. Generatiile cu un volum foarte mic de copii vor trebui sa sustina economic generatiile actuale de adulti, mult mai numeroase.
Piramida varstelor comuna Corbi – 1 iulie 2009

Populatia feminina

Populatia masculina

25
43
62
111
95
107
91
143
113
147
163
167
149
162
151
107
104
91

->85 ani

->8 5 ani
-80- 84 ani

-80-84 ani

-75- 79 ani

-75-79 ani

-70- 74 ani

-70-74 ani

-65- 69 ani

-65-69 ani

-60- 64 ani

-60-64 ani

-55- 59 ani

-55-59 ani

-50- 54 ani

-50-54 ani

-45- 49 ani

-45-49 ani

-40- 44 ani

-40-44 ani

-35- 39 ani

-35-39 ani

-30- 34 ani

-30-34 ani

-25- 29 ani

-25-29 ani

-20- 24 ani

-20-24 ani

-15- 19 ani

-15-19 ani

-10- 14 ani

-10-14 ani

- 5 - 9 ani

- 5 - 9 ani

- 0 - 4 ani

- 0 - 4 ani

35
59
111
151
145
139
157
112
101
120
170
140
142
140
126
108
106
68

Se identifica o generatie cu un volum mai ridicat: pentru grupa de varsta 30-34 ani, respectiv 35-39 (ca efect al politicilor pronataliste din timpul
perioadei comuniste-Decretul din 1967 privind cresterea natalitatii). Apoi natalitatea a scazut, numarul copiilor cu varsta cuprinsa între 5-9 si 0-4 ani
fiind din ce în ce mai mic.
Un numar mare de locuitori se regaseste si in grupa de varsta 70-74, atat in populatia masculina cat si in cea feminina, ceea ce evidentiaza
prezenta unui proces de imbatrinire a populatiei.
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Populatia pe grupe de varsta si sexe:
Populatia pe
grupe de
1992
varsta
si sexe
Total

Masculin

Feminin

2002
Total

Masculin

Total
4953 2422
2531
4457
2151
din care:
- 0 - 4 ani
309
153
156
201
115
- 5 - 9 ani
289
141
148
241
113
-10-14 ani
338
165
173
328
170
-15-19 ani
513
258
255
294
145
-20-24 ani
487
253
234
310
151
-25-29 ani
259
169
90
361
187
-30-34 ani
204
114
90
393
198
-35-39 ani
256
132
124
214
134
-40-44 ani
280
121
159
218
120
-45-49 ani
287
136
151
245
121
-50-54 ani
312
155
157
284
118
-55-59 ani
368
177
191
263
123
-60-64 ani
331
151
180
280
122
-65-69 ani
268
126
142
296
129
-70-74 ani
170
62
108
227
83
-75-79 ani
134
54
80
173
74
-80-84 ani
100
37
18
79
31
->85 ani
48
18
30
50
17
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

2009
Feminin

Total

Masculin

Feminin

2306

4161

2031

2130

86
128
158
149
159
174
195
80
98
124
166
140
158
167
144
99
48
33

159
210
215
277
302
291
307
333
267
214
255
248
246
240
262
173
102
60

91
104
107
151
162
149
167
163
147
113
143
91
107
95
111
62
43
25

68
106
108
126
140
142
140
170
120
101
112
157
139
145
151
111
59
35

Populatia stabila
Corbi
Arges
Romania
pe grupe de
2002
1992
1992
2002
1992
2002
varsta
936
792
147670
109278
5102253
3779298
nr
0-14 ani
18.90
18.02
21.74
16.74
22.39
17.34
%
2966
2483
425314
422329
13908563 13832084
nr
15-59 ani
59.88
62.61
64.68
61.03
63.47
56.50
%
1120
1051
106376
121343
3778153
4183411
nr
60 ani si
25.48
18.58
21.22
15.66
16.58
19.19
peste
%
Sursa: Primaria comunei Corbi si Directia de statistica judeteana Arges
Conventional, se considera ca o populatie este tanara, daca proportia populatiei varstnice
este mai mica de 7%; procesul de imbatranire demografica este în desfasurare daca ponderea
populatiei varstnice este cuprinsa între 7% si 12%, iar o pondere mai mare de 12% corespunde unei
populatii imbatranite demografic (ponderea populatiei adulte prezinta o stabilitate relativa în timp).
La nivelul comunei Corbi, ponderea populatiei varstnice este de 25,48% la recensamantul din 2002
(26,03% in 2009) ceea ce înseamna ca in acel moment se poate vorbi de o populatie imbatranita la
nivelul comunei, tendinta de imbatrinire urmand o linie ascendenta.
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Structura dupa starea civila
Structura dupa starea civila 2002

Structura dupa starea civila - 2002

%
Populatia stabila

4395

100

Necasatorit

1600

36.41

Casatorit

2178

49.56

Divortat

99

2.25

518

11.79

numar persoane

Numar

2500

2178

2000

1600

1500
1000
518
500
99
0

Vaduv

Necasatorit

Casatorit

Divortat

Vaduv

Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
Predomina persoanele casatorite, familia fiind una
traditionala. Numarul divorturilor in 2009 a fost 8, ceea ce
reprezinta o rata a divorturilor scazuta.

Structura etnica
Populaţia este majoritar de etnie română, minoritatea rromă ajungand in 2010 la un procent
de 0.26% din totalul populaţiei comunei.
Populatia pe nationalitati la Recensamantul populatiei si
locuintelor din 1992-2002
1992
2002
2010
Total
4809
4395
4161
Romani
4803
4392
4100
Maghiari
1
Rromi
1
2
50
Alte nationalitati 4
1
11
Populatia pe nationalitati la recensamintele din 1992 si 2002
4803
5000

4392

4000
3000

nascuti

1992

2000

2002

1000

1

1

2

4

1

0
Romani

Maghiari

Rromi

Alte nationalitati

Sursa: Primaria comunei Corbi
Structura populaţiei dupā religie
Majoritatea populatiei apartine de religia ortodoxa, caracteristica si la nivel national si
judetean.
Populatia pe religii la Recensamintele populatiei si locuintelor
din 1992 si 2002
Religia

1992

2002
35

2010

Total
-ortodoxa
-romano-catolica
-adventista
-alte religii

4809
4802
2

4395
4383
2
8
2

5

4161
4155

6

Miscarea naturala a populatiei
Miscarea naturala a populatiei este una din componentele care determina cresterea
populatiei, alaturi de miscarea migratorie. Miscarea naturala surprinde doua fenomene demografice:
natalitatea si mortalitatea.
Rata natalitatii reprezinta numarul de copii nascuti intr-o perioada de timp determinata (1
an) la 1000 de locuitori. Natalitatea este un fenomen demografic supus transformarilor mediului
economic si social. Astfel, aceasta este influentata de declinul economic care afecteaza familia si
relatiile între membrii familiei.
POPULATIA
TOTALA LA 1 IULIE
(STABILA)

1992

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

4953

4457

4433

4379

4338

4307

4240

4214

4161

femei

2531

2306

2280

2278

2251

2231

2192

2161

2130

barbati

2422

2151

2153

2101

2087

2076

2048

2053

2031

67

41

40

47

25

40

24

42

34

-

1

-

2

-

1

1

-

-

Decedati - total

69

69

74

76

65

77

72

53

63

Decedati sub un an

2

1

1

-

2

-

-

-

-

Spor natural

-2

-28

-34

-29

-40

-37

-48

-11

-29

Casatorii

33

38

12

42

15

26

20

28

17

Divorturi
PROPORTII LA
1000 LOCUITORI

2

4

1

4

5

3

6

6

11

Nascuti vii

13.5

9.2

9.0

10.7

5.8

9.3

5.7

10.0

8.2

Decedati - total

13.9

15.5

16.7

17.4

15.0

17.9

17.0

12.6

15.1

Casatorii

6.7

8.5

2.7

9.6

3.5

6.0

4.7

6.6

4.1

0.4
0.9
0.2
0.9
Divorturi
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

1.2

0.7

1.4

1.4

2.6

MISCAREA
NATURALA
Nascuti vii
Nascuti morti

Miscarea naturala a populatiei
2006-2008
2006

nascuti vii

nr
‰ loc.

Comuna
Corbi

Judetul
Arges

Romania

40
9.29

7367
11.43

219483
10.17

36

nr
77
‰ loc.
17.88
decedati sub 1
nr
an
la ‰ nascuti vii
nr
24
nascuti vii
‰ loc.
5.66
nr
72
2007
decedati
‰ loc.
16.98
decedati sub 1
nr
an
la ‰ nascuti vii
nr
42
nascuti vii
‰ loc.
9.97
nr
53
2008
decedati
‰ loc.
12.58
decedati sub 1
nr
an
la ‰ nascuti vii
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

7367
11.43
101
13.71
5884
9.13
7268
11.28
85
14.45
5797
9.00
7290
11.32
72
12.42

decedati

258094
11.96
3052
13.91
214728
9.97
251965
11.70
2574
11.99
221900
10.32
253202
11.77
2434
10.97

Valorile inregistrate in comuna Corbi sunt diferite de media nationala. Natalitatea este mai
scazuta decat media nationala si judeteana. Sporul natural (+/- Sn = Nascuti vii - Decese) este
negativ.

Proportii la 1000 locuitorii

Evolutia natalitatii si mortalitatii
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
2002

2003

2004

2005

2006

Nascuti vii

2007

2008

2009

2010

Decedati

Evolutia sporului natural
0
-10

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

-20
-30
-40
-50
-60
sporul natural

Dupa ce urmeaza o linie descendenta urmata de o crestere in 2008, se poate observa o
scădere a sporului natural în comuna Corbi, scădere ce indică o tendinţă de îmbătrânire a populaţiei.
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Miscarea migratorie
Migratia interna, la nivel national, chiar daca nu influenteaza volumul total al populatiei,
provoaca importante mutatii in structurile dupa varste si sexe ale populatiei, dar si in profil
teritorial-administrativ, la nivelul judetelor si al localitatilor.
Migratia poate fi cuantificata prin soldul migratoriu, calculat ca diferenta intre stabilirile de
domiciliu in localitate si plecarile cu domiciliu din localitate.
200 200 200 200 200 Diferenta 20096
7
8
9 2005
5
relativa
MISCAREA
absoluta
%
MIGRATORIE
Stabiliri de domiciliu in
46
55
61
69
22
46.8
localitate
47
Plecari cu domiciliul din
57
68
64
65
21
47.7
localitate
44
Spor al migratiei
3 -11 -13
-3
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

4

1

33.3

Din analiza datelor de mai sus reiese ca stabilirile si plecarile din localitate au valori
apropiate. Scaderea populatiei in comuna se poate datora atat scăderii natalităţii cât şi mişcarii
migratorii a populaţei.
Evolutia sporului migratiei in perioada 2005-2009

sporul migratiei

5
0
2005

2006

2007

2008

2009

-5
-10
-15
Spor al migratiei

Comuna Corbi

2005

2006

2007

2008

1

1

3

2009

MISCAREA
MIGRATORIE
Emigranti
Imigranti

1

2010

In
perioada
2005-2009
fluctuatiile
privind
sporul
migrator in Corbi – diferenta
intre numarul celor ce s-au
stabilit in Corbi si al celor care
au plecat – oscileaza, avand
valori predominant negative,
ceea ce a condus la scaderea
numarului de locuitori ai
comunei.

Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
Numarul populatiei care pleaca in strainatate ramane constant, la valori scazute in ponderea
populatiei totale.
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Resurse umane
Resursele de munca ale comunei constau in populatia feminina din grupele de varsta 16-54
ani, populatia masculina 16-59 ani si persoanele active peste aceste grupe de varsta.
Studiind distribuirea populatiei ocupate pe domeniile de activitate se observă că un procent
substanţial din totalul forţei de muncă lucrează în agricultură (peste 70%), industrie (8%) şi comerţ
(3%), restul de 18% fiind împărţit între construcţii, învăţământ, sănătate, administraţie publică,
domeniul bancar.
FORTA DE MUNCA
Comuna Corbi
1992
%
2002
%
Populatia activa ocupata in:
2309
100
2035
100
-agricultura, vanatoare si silvicultura
1438
62.28
1546
75.97
-industrie
368
15.94
177
8.70
-constructii
37
1.60
16
0.79
-comert
84
3.64
67
3.29
-transport si comunicatii
54
2.34
19
0.93
-activitati financiare, bancare si de
2
0.09
6
0.29
asigurari
-administratie publica si aparare
52
2.25
26
1.28
-invatamant
68
2.94
62
3.05
-sanatate si asistenta sociala
21
0.91
23
1.13
-alte ramuri
26
1.13
93
4.57
Sursa : Primaria comunei Corbi, jud Arges
Populatia ocupata in comuna Corbi (2002)

-agricultura, vanatoare si silvicultura

-industrie

-constructii

-comert

-transport si comunicatii

-activitati financiare, bancare si de asigurari

-administratie publica si aparare

-invatamant

-sanatate si asistenta sociala

-alte ramuri

Se constata dependenta populatiei active de ramura agricultura, cu un procent mare
(75,97%) si aflat in crestere (fata de 62,28%), corelata cu o scadere a populatiei active ocupate in
industrie (8,70% fata de 15,94%). Aceasta distributie este ineficienta pentru o dezvoltare ulterioara
a comunei, alte sectoare din structura analizata fiind deasemenea neofertante (procente mici) sau in
scadere (transport si comunicatii, constructii).
O buna redistribuire a populatiei active s-ar putea face in special spre sectorul turism si
cultura populara. Comuna Corbi are o bogata traditie in ceea ce priveste cultura populara, iar acest
lucru corelat cu pozitia geografica si cu posibilitatile unui agro-turism montan eficient pot
reprezenta sansele unei dezvoltari economico-sociale reale.
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La nivelul comunei Corbi, populaţia activă reprezintă 48,10% (2114 persoane) din care 4%
sunt şomeri. La nivel judeţean, în anul 2002, rata şomajului a atins valoarea de 6,6%, valoare mai
mare cu 2 puncte procentuale decât la nivelul comunei Corbi (Primaria comunei Corbi).
Impartirea populatiei active in comuna Corbi (2002)

4%

Populatia activa ocupata
96%

Populatia activa
neocupata

In ceea ce priveşte populatia inactivă (51,90%), aceasta se compune din pensionari (32%) şi
elevi şi studenţi (29%). Restul de 39% se gasesc în alte situatii decât cele menţionate.
Impartirea populatiei inactive in comuna Corbi
(2002)

29%
39%

Elevi si studenti
Pensionari
Alte situatii
32%

Conform datelor Institutului National de Statistica pentru perioada 1992-2009 evolutia
numarului de salariati in comuna Corbi este cea ilustrata mai jos:
Evolutia numarului mediu de salariati
40
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2
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40

2009

Migraţia populaţiei active între principalele medii urbane
Populatia activa din comuna practică naveta în vederea desfăşurării muncii şi a studiilor în
municipiul reşedinţa de judeţ, Curtea de Arges si campulung, lucru încurajat în primul rând datorită
dezvoltării urbane şi a distantei mici dintre cele două localităţi.
DISFUNCTIONALITATI
Principalele disfunctionalitati ale structurii urbane-analiza si diagnosticare
• Dezechilibre sociale si demografice:
• Feminizarea populatiei
• Imbatranirea populatiei
• Spor natural negativ
• Somaj ridicat.
Scaderea numarului de locuitori se datoreaza sporului natural negativ al populatiei, cat si
imposibilitatii comunei de a absorbi forta de munca existenta si resursele de munca potentiale.
Daca aceste evolutii vor continua, iar economia nu va creste, pentru perioada urmatoare se
estimeaza o continuare a procesului de scadere a numarului populatiei comunei Corbi.
2.6. CIRCULATIA
Circulatia rutiera
Accesul in comuna se realizeaza prin drumul judetean DJ 731 Piscani – Domneşti, care
strabate comuna pe o lungime de 12 km, partea carosabila fiind modernizata intreg teritoriul.
Alte drumuri comunale ce leaga satele comunei sunt:
DC4; DC4A; DC270; DC270C;DC271;DC271A;DC272;DC272A;DC272B

Nr.
Crt
.

Denumirea drumului
conf. HG 540/2000
cu modificarile si
completarile ulterioare

DRUMURI JUDETENE
DomnestiCorbi1 DJ 731
Nucsoara
TOTAL DRUMURI JUDETENE

Lungimea
drumului
pe
teritoriul
C.L. (km)

Pozitia km
de la-in

9.800

33+50043+300

9.800

Viabilitate 2010
(km)
asfalt

9.800
33+50043+300
9.800

Asocieri

pietruit

pamant

0.000

0.000

DRUMURI COMUNALE
2.000

0+000-2+000

1.500

0+000-1+500

2 DC 4A

CorbiJghiaburi
CorbiBudurauAlexandria
BraduletCorbi

2.800

0+400-3+200

3 DC 270

1.300

0+000-1+300

4 DC 270C

Corbi-Piua

1 DC 4
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1.000
0+0001+000

1.000
1+0002+000
1.500
0+0001+500
2.800
0+4003+200
1.300
0+0001+300

Da
L=1,5
km

5 DC 271

6 DC 271A

7 DC 272

CorbsoriPoienari-Gales

3.500

0+000-3+500

Mai-ScoalaMuscel
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Comuna Corbi are in componenta 6 sate, accesul la ele facandu-se dupa cum urmeaza:
Satele Corbi, Jgheaburi, Corbsori si Stanesti se dezvolta de-a lungul drumului judetean 731.
Satele Poienarei si Poduri se dezvolta pe dumurile comunale DC 271, respectiv DC 272.
Satele comunei Corbi mai sunt strabatute de drumuri neclasificate, de ulite pietruite si de
pamant.

Lungimea totala a drumurilor in comuna este 61 km, din care:
- drumuri judetene
10,7 km
- drumuri comunale 20,3 km
- drumuri vicinale
30,0 km
Lungimea totala a strazilor din comuna este de 71,65 km, din care acoperite cu:
- asfalt
12,7 km
- piatra cubica 0,5 km
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- piatra
27,6 km
- pamant
31,65 km
Intersecţii de străzi
Intersecţiile atât de pe teritoriul comunei Corbi cât şi ale satelor componente sunt
nesistematizate.
Transportul în comun, de tranzit şi de marfă
Transportul de tranzit şi de marfă se face pe DJ 731.
Transportul în comun în comuna Corbi este asigurat de 3 firme de transport calători, cu
microbuze iar rutele sunt Nucsoara – Curtea de Arges, la fiecare ora si Piteşti – Nucşoara şi retur, la
fiecare 12 ore.
Exista doua statii de transport amenajate, in centrul satului Corbi si in satul Corbsori.
Podeţe
Podeţele de pe teritoriul satelor componente ale comunei Corbi sunt în stare bună.
Parcaje
Nu a existat necesitatea amenajarii de parcaje deoarece parcarea la domiciliu se face in
principal in curti.
Disfuncţionalităţi:
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:
- 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;
2.7. INTRAVILANUL EXISTENT. ZONE FUNCTIONALE. BILANT TERITORIAL
Repartitia zonelor functionale se analizeaza pe doua trepte de teritoriu, in cadrul teritoriului
administrativ al comunei Corbi si in cadrul intravilanului localitatii.
Aceasta abordare este indispensabila deoarece partile ce compun intravilanul cuprind o
serie de trupuri raspandite in teritoriu.
Comuna Corbi se intinde pe o suprafata de 5652 ha din care intravilan cu o suprafata de
400 ha – intravilan aprobat.
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 Corbi si
trupurile apartinatoare.
Facem mentiunea ca bilantul teritorial s-a intocmit prin planimetrarea electronica a
intravilanului actual, transpus pe suport topografic nou si ca exista o diferenta in plus de 164,25 ha
intre suprafata totala cuprinsa in intravilanul aprobat in PUG anterior (400 ha ) si suprafata rezultata
acum (564,25 ha ).
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Prin digitizarea intravilanului existent, s-a constatat ca exista diferente de valoare intre
suprafata masurata pe limitele vectoriale si datele furnizate de primaria Corbi.
SITUATIA TRUPURILOR IZOLATE DISTRIBUITE IN TERITOIRU
CORBI
T1
153.62
CORBSORI
T2
121.34
PODURI
T3
52.10
POIENAREI
T4
38.24
JGHEABURI
T5
49.85
STANESTI
T6
148.68
TRUP IZOLAT
T7
0.03
TRUP IZOLAT
T8
0.01
TRUP IZOLAT
T9
0.01
TRUP IZOLAT
T10
0.09
TRUP IZOLAT
T11
0.11
TRUP IZOLAT
T12
0.04
TRUP IZOLAT
T13
0.03
TRUP IZOLAT
T14
0.10
564.25

SUPRAFATA OCUPATA DE APE PE TERITORIUL ADMINISTRATIV:
Raul Doamnei-43,85 ha
Afluenti-17,96 ha
Lacuri-0,27 ha
Total-62,08 ha
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL EXISTENT
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Locuintele
Locuinetele ocupa 260,43 ha, reprezentand 46,15% din suprafata intravilanului.
FOND LOCATIV
2005 2006 2007
Locuinte existente – total - numar
1806 1810 1828
Locuinte in proprietate majoritara de stat - numar
1
1
1
Locuinte in proprietate majoritar privata - numar
1805 1809 1827
Suprafata locuibila – total -mp
68294 68708 69834
Suprafata locuibila – prop. majoritara de stat
40
40
40
Suprafata locuibila – prop.majoritar privata
68254 68668 69794
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

2008
1842
1
1841
71003
40
70963

2009
1856
1
1855
72121
40
72081

Fondul de locuinte a crescut progresiv in perioada 2005-2009, cu 50 de locuinte, aceasta
reprezentand o crestere de 2,7%. Fondul de locuinte din comuna Corbi este compus din case.
2005 2006
2007 2008
2009
5
6
20
16
16
Locuinte terminate - total
-din fonduri publice
-din fondurile populatiei
5
6
20
16
16
(private)
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
Din tabelul de mai sus se observa ca nu se construiesc locuinte din fonduri publice si ritmul
de construire creste in ultima perioada.
Evolutia fondului de locuinte
1860
1850
1840
1830
1820
1810
1800
1790
1780
2005

2006

2007

2008

2009

locuinte

Ritmul de construire, numarul de autorizatii pe an pentru cladiri:
2005
2006
2007
AUTORIZATII DE
CONSTRUIRE
eliberate pentru:
nr
mp
nr
mp
nr
mp
cladiri rezidentiale (excl. pt
8
1256
10
1670
12
1791
colectivitati)
cladiri rezidential pentru
colectivitati
alte cladiri (hotel, cladiri pt
7
436
9
488
4
425
comert, etc)
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
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2008

2009

nr

mp

nr

mp

10

1335

17

2610

2

341

1

413

Conform datelor furnizate de Primaria comunei Corbi, numarul total de autorizatii eliberate
in ultimii 3 ani reiese din graficul de mai jos. Se mentine trendul crescator, in anul 2010 acesta
crescand cu 173,3% fata de 2005.
Evolutia numarului de autorizatii de construire eliberate
50

41

40
30

24

23

2008

2009

20
10
0
2010

numar autorizatii

Ca tip de locuinta predomina cea de tip rural. Regimul de inaltime majoritar este parter, iar
pentru constructiile realizate in ultimii 15 ani s-au ridicat doua niveluri.
Majoritatea locuintelor existente sunt realizate din materiale durabile si sunt in stare buna si
mediocra, un mic procent sunt locuinte din materiale nedurabile, in stare rea si insalubra.
Cai de comunicatie si transporturi rutiere
Suprafata ocupata de cai de comunicatie rutiera (strazi) ocupa 38,92 ha, reprezentand 6,9%
din suprafata intravilanului.
Spatii verzi si sport
Suprafata ocupata de spatii verzi si sport este de 0,89 ha, reprezentand 0,16% din suprafata
intravilanului.
Gospodarie comunala
Suprafata ocupata de activitati de gospodarie comunala este de 0,58 ha, ceea ce reprezinta
0,10% din suprafata intravilanului.
Echipare edilitara
Suprafata ocupata de echipamente de echipare edilitara este in prezent de 0,04 ha, 0,01% din
intravilan.
Alimentarea cu apa se face in sistem centralizat doar in satele Corbi si Jgheaburi, urmand sa
fie realizata extinderea reţelei de alimentare cu apa în satele Poienărei, Stăneşti, Poduri şi Corbşori.
Resursa de apa este asigurata din acviferul freatic alimentat, preponderent de raul Doamnei,
prin captarea acestuia in doua puturi.
In prezent comuna Corbi nu dispune de sistem centralizat de canalizare, infiinţarea reţelei de
canalizare menajeră şi construirea a cinci staţii de epurare aflandu-se printre proiectele din strategia de
dezvoltare a comunei.
Servicii
Prestarile de servicii se realizeaza in special pentru agricultura fiind asigurate prin societatile
agricole infiintate, celelalte servicii se asigura in procent scazut si la standarde scazute (croitorie,
tamplarie, brutarie, etc)
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Educatie
Infrastructura educationala este reprezentata in comuna Corbi de 5 şcoli generale în satele
Corbi, Corbişori, Stăneşti, Pârâieşti şi Poienărei şi 5 grădiniţe în satele Corbi, Jgheaburi, Corbişori,
Stăneşti şi Pârâiesti .
Evoluţia numărului de elevi pe fiecare ciclu de învăţământ intre anii 2004-2009:
Şcoala Generala Corbi
2004-2005 2005-2006 2006-2007
2007-2008
2008-2009
Cls I-IV
104
101
92
84
83
Cls V-VIII
115
116
102
113
102
Total
219
217
194
197
185
Şcoala Generala
Corbsori
Cls I-IV
Cls V-VIII
Total

2004-2005
41
43
84

2005-2006
41
41
82

2006-2007
41
39
80

2007-2008
42
39
81

2008-2009
36
41
77

Scoala Generala
Stanesti
Cls I-IV
Cls V-VIII
Total

2004-2005
36
43
79

2005-2006
33
38
71

2006-2007
31
34
65

2007-2008
29
41
70

2008-2009
25
42
67

Scoala Generala
Paraiesti
Cls I-IV
Cls V-VIII
Total

2004-2005
8
8

2005-2006
7
7

2006-2007
8
8

2007-2008
11
11

2008-2009
14
14

2005-2006
6
6

2006-2007
7
7

2007-2008
5
5

2008-2009
0
0

Scoala Generala
Poienarei
2004-2005
Cls I-IV
9
Cls V-VIII
Total
9
Sursa : Primaria comunei Corbi, jud
Arges
Din graficul alaturat, obţinut
în baza indicatorilor statistici
furnizaţi de Direcţia Judeţeană de
Statistică a judeţului Argeş, rezultă
că numărul elevilor înscrişi in
învăţământul primar şi gimnazial s-a
diminuat pe parcursul ultimilor 5 ani
cu 14%.

Evolutia numarului elevilor in comuna Corbi
410
400
390
380
370
360

Numar elevi

350
340
330
320
310
2004-2005
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2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

Evoluţia numărului de preşcolari înscrişi în cele 5 grădiniţe ale comunei Corbi:
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
Grădiniţa de
50
54
50
50
51
Copii Corbi
Grădiniţa de
24
20
20
23
17
Copii Jgheaburi
Grădiniţa de
35
35
35
32
31
Copii Corbsori
Grădiniţa de
27
22
24
34
24
Copii Stanesti
Grădiniţa de
16
17
15
13
12
Copii Paraiesti
Sursa : Primaria comunei Corbi, jud Arges

Şi în cazul învăţământului
preşcolar, în comuna Corbi s-a
Evolutia numarului de prescolari in comuna Corbi
înregistrat o scădere în numărul copiilor 155
înscrişi la grădiniţe.
Transportul
copiilor
către 150
instituţiile de învăţant este realizat cu
ajutorul uni microbuz care realizează 4 145
trasee pe zi.
Numar prescolari
140
În comuna Corbi activează 52
de cadre didactice din care 70% sunt 135
navetişti.
Rata
promovabilităţii
la 130
examenul de capacitate a fost in anul 125
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2008 de 70% în rândul elevilor din
clasa a VIII-a. La nivel judeţean, a fost
înregistrată o rată a promovabilităţii examenului de capacitate de 92.7% (www.edu.ro). Putem astfel
spune că, în comuna Corbi rata de promovabilitate la examenul de capacitate este scăzută, aflânduse sub media judeţeană.
SATUL CORBI:
- Scoala cu clasele I-VIII, constructie proprie, P+1 in stare buna, 10 sali de clasa cu
172 elevi
- Gradinita cu program normal, constructie proprie, P, in stare buna, cu 2 sali de
clasa, 48 prescolari
SATUL JGHEABURI
- Gradinita cu program normal, constructie proprie, P, in stare buna, cu 1 sala clasa
si 11 prescolari
SATUL CORBSORI
- Scoala cu clasele I-IV, constructie proprie, P, cladire veche in stare buna, cu 2 sali
de clasa si 32 elevi
- Scoala cu clasele V-VIII, constructie proprie, P, cladire noua in stare buna, cu 4
sali de clasa si 41 elevi
- Gradinita cu program normal, constructie proprie, P, in stare buna, cu 2 sali de
clasa si 34 prescolari
SATUL STANESTI
- Scoala cu clasele I-VIII, constructie proprie, P, in stare buna, cu 6 sali de clasa si
71 elevi
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-

Gradinita cu program normal, constructie proprie, P, in stare buna cu 1 sala de
clasa si 20 prescolari
Scoala cu clasele I-VI + Gradinita cu program normal, constructie proprie, P, in
stare mediocra cu 2 sali de clasa, 14 prescolari si 11 elevi

Localul scolii cu clasele I - VIII din satul Corbi
(P+1), edificiu de invatamant dat in folosinta in anul
1963, numara in prezent zece sali de clasa, trei
laboratoare (de informatica, fizica - chimie si biologie),
biblioteca, spatii proprii pentru cancelaria cadrelor
didactice, pentru conducerea scolii, secretariat si
arhiva.
In anul 2006, in scoala au fost montate o
centrala termica pe combustibil solid, geamuri si usi
de termopan, s-a introdus apa curenta si s-au realizat
un grup sanitar modern si o instalatie electrica noua,
in prezent aflandu-se in reabilitare totala.

Scoala Corbi

Scoala cu clasele I-VIII din satul Stanesti a fost
construita in1937, dupa proiectul renumitului
arhitect muscelean Dimitrie Ionescu-Berechet.
Este o unitate de invatamant moderna cu 6
sali de clasa, cabinet de informatica, cancelarie,
camera de arhiva, iar in fata cladirii un parc cu arbori
si arbusti dendrologici.
Scoala Stanesti

Sanatate si servicii sociale
Reteaua sanitara si cadrele medicale sunt prezentate in urmatorul tabel:
2005 2006 2007 2008 2009
Reteaua sanitara -numar
-spitale
-ambulatorii de spital
-dispensare medicale
2
2
2
-cabinete medicale si stomatologice
1
1
1
-laboratoare medicale si de tehnica
dentara
-farmacii ai puncte farmaceutice
1
Cadre medicale -persoane
-medici
2
2
2
-stomatologi
1
1
1
-farmacisti
1
-personal mediu sanitar
3
3
3
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges
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2
1

2
1

1

2

2
1
1
3

2
1
1
4

În comuna Corbi există 3 cabinete individuale medicină umană private, un cabinet
stomatologic privat, o farmacie privată si un cabinet veterinar, dotarea cabinetelor medicale fiind
medie.
Reteaua sanitara la nivelul comunei Corbi:
SATUL CORBI:
- 2 cabinete medicale medicina generala, ambele functioneaza intr-o cladire spatiu
propriu, P, in stare buna;
- Cabinet stomatologic, functioneaza intr-o cladire spatiu propriu, P, in stare buna;
- Farmacie, functioneaza intr-o cladire spatiu propriu, P, in stare buna.
SAT JGHEABURI:
- Cabinet veterinar, P+1, functioneaza intr-o cladire in stare buna.

Cadre medicale -persoane pe sectoare
2005 2006
Medici – sector public - persoane
2
2
Din care: Medici de familie - sector public
2
2
- pers
Stomatologi – sector public - persoane
1
1
Stomatologi – sector privat - persoane
Farmacisti – sector public - persoane
Farmacisti – sector privat – persoane
Personal mediu sanitar – sector public 3
3
persoane
Personal sanitar mediu – sector privat persoane
Sursa : INS, Directia de statistica judeteana Arges

2007
2

2008
2

2009
2

2

2

2

1

1
1

1

1

1

3

3

3
1

Reteaua sanitara si numarul cadrelor medicale raman constante in perioada de analiza.
In cadrul primăriei activează 1 asistent social, 1 asistent maternal şi 32 de asistenţi personali
pentru copii şi bătrâni.
Comuna are inregistrate 33 de persoane cu dizabilităţi.
Pe raza comunei Corbi nu există centre de plasament sau centre de tip familial.
Cultura
Camine culturale se afla in satele Corbi, Corbsori si Stanesti:
SATUL CORBI:
- Căminul cultural - funcţionează în construcţie parter în stare foarte bună pe o
suprafata de 1200 mp şi cuprinde o sală de festivităţi şi o bibliotecă
SATUL CORBSORI:
- Căminul cultural - funcţionează în construcţie parter în stare bună pe o suprafata
de 400 mp şi cuprinde o sală de festivităţi
SATUL STANESTI:
- Căminul cultural - funcţionează în construcţie parter în stare bună pe o suprafata de
487 mp şi cuprinde o sală de festivităţi
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Pe teritoriul comunei
Corbi se găsesc următoarele
monumente istorice:
• Biserica rupestră din
comuna Corbi – unicat în
spaţiul ortodox naţional,
având primul schit de
călugăriţe şi cel mai vechi
ansamblu de pictură din
Ţara Românească.
Săpat într-un masiv stâncos
înalt de peste 20 m şi lung de
circa 50 m, Biserica rupestră
din Corbi se compune dintr-un Biserica rupestra
naos dreptunghiular în plan şi
boltit în arc frânt (7,60 m x
6,10 m x 4 m), un altar bipartit şi un pronaos rectangular în boltă semicilindrică. în plan, altarul
prezintă două abside, cu mese liturgice rezervate în stâncă. Frecvent întâlnit la bisericile rupestre
din Capadocia, tipul arhitectonic al altarului bipartit pledează pentru datarea acestuia în perioada
secolelor X-XIV.Considerându-l cel mai vechi ansamblu de pictură cunoscut până în prezent din
Ţara Românească, databil prin stil, iconografia şi caracterul arhaic al programului altarului către
sfârşitul secolului al XIII-lea sau în primele decenii ale leacului al XIV-lea, se apreciază că acest
locaş de închinăciune argumentează existenţa unor centre ortodoxe monastice de tip anahoretic în
spaţiul geografic cuprins între Munţii Carpaţi şi Marea Neagră.
Străvechiul aşezământ monahal din Corbi este propus, în prezent,
să facă parte din patrimonial internaţional U.N.E.S.C.O.
•

Bisericile veche şi nouă cu hramul „Sfânta Treime" din satul
Corbi

In anul 1963, biserica veche „Sfanta Treime” a fost inchisa
slujirii litrugice, datorita sfintirii noului lacas din imediata apropiere. Din
1966, in interiorul monumentului ecleziastic a fost infiintat un muzeu
cuprinzand carti si publicatii bisericesti, icoane vechi, de lemn, obiecte
Biserica Sfanta Treime
de cult, vesminte preotesti, dar si expozitii de icoane noi, pictate pe
sticla, si de arta populara traditionala din Corbi.
In perspectiva, se impune restaurarea picturii originale din fresca a acestei biserici
monument istoric, avand in vedere valoarea sa importanta in cadrul patrimoniului cultural si
spiritual argesean.
•
•
•

Biserica cu hramurile „Naşterea Maicii
Domnului" şi „Sfântul Ioan Botezătorul" din
satul Jgheaburi
Biserica „Sfinţii Voievozi”
Căminul cultural Stăneşti – proiect al Casei
Regale din 1937. Căminul a fost construit de
echipele studenţeşti „Dimitrie Gusti”

Caminul cultural Stanesti
Caminul cultural din Stanesti a luat fiinta in
anul 1924 purtand denumirea de „Picior de plai”.
Prin indrumarea Fundatiei Culturale din Bucuresti,
condusa de Dimitrie Gusti, profesor universitar de sociologie, locuitorii satului au construit in
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perioada 1934-1936 actualul local de cultura cu o remarcabila arhitectura traditionala musceleana.
La inaugurarea din 1936, edificiul cultural a primit numele: „Marele Voievod Mihai”.
In 2006, localul caminului cultural a fost renovat, oferind in prezent conditii calitativ
superioare pentru desfasurarea activitatilor artistice si educative.
•

Şcoala Stăneşti – proiect al Casei Regale din 1939. Şcoala a fost construită de echipele
studenţeşti „Dimitrie Gusti”

Toate aceste lăcaşe de cult se găsesc într-o stare bună de conservare.
În comună funcţionează două biblioteci în satele Corbi şi Stăneşti. De asemenea, în
interiorul bisericii Sfânta Treime, funcţionează un muzeu de artă bisericească.
În Corbi mai poate fi vizitat şi Muzeul de Rezistenţă Anticomunistă din Poenărei unde în
2009 se vor comemora 50 de ani de la acele evenimente si un muzeu etnografic in satul Corbi.
Caminul cultural Corbi este locul de
pregatire a formatiilor muzical-coregrafice din
localitate: ansamblul folcloric de fluerasi, dansuri
populare, grupuri vocale, corul de copii al scolii; de
desfasurare a unor importante manifestari folclorice
legate
de
viata
pastoreasca:
„Rapsodia
ciobaneasca”, „Urcatul oilor la munte”; de realizare
a diverselor activitati educative de interes
comunitar: comunicari, simpozioane, aniversari
jubiliare, adunari generale ale crescatorilor de
animale, serbari scolare, etc. In prezent localul
Caminul cultural Corbi
dispune de o sala noua, moderna pentru nunti si
spatii necesare activitatii Primariei si Consiliului
Local Corbi.
Statuia lui Naum Ramniceanu, ridicata in
1995 in ata Caminului Cultural din Corbi. Clericul si
cronicarul roman Naum Ramniceanu s-a nascut la 27
noiembrie 1764, in satul Corbi (Corbii de Piatra), desi
in cateva lucrari monografice din comuna Jina, judetul
Sibiu, se consemneaza faptul ca locul de nastere al lui
Naum Ramniceanu este Jina.
Marele carturar corbean (1764-1838) a afirmat
ideea deosebit de importanta a latinitatii si continuitatii
poporului roman.
Statuia lui Naum Ramniceanu

Toponimia localitatilor componente:
Corbi – numele anterior „Corbii de Piatra” atestat documentar, provine din numele pasarilor (corbi)
care isi facusera uiburi in masivul de gresie din vestul localitatii.
Corbsori – diminutiv format pe baza toponimului „Corbi” indicand dimensiunile reduse ale asezarii
utilizandu-se uneori si „Corbii Mici”.
Jgheaburi – toponimul este format pe baza pluralului cuvantului „jgheab” denumind aspectul
stancilor masive de gresie, modelate de vant.
Poienarei – toponimul provine din apelativul „poiana” si determinantul „rele” indicand existenta
„mai multor poieni intrerupte de dealuri”.
Stanesti – toponimul are la origine numele propriu „Stan” si sufixul colectiv – „esti”, care indica
organizarea sociala pe baza de obste a asezarii.
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Administratia publica locala
-

Primăria - funcţionează într-o construcţie proprie, P+1, în stare bună,
corespunzătoare funcţiunii. In aceeasi cladire functioneaza si Caminul cultural.

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, magnitudine7,2;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.
Conform Normativ P100-1/2006 pentru protectia antiseismica a constructiilor, din punct de
vedere seismic zona se caracterizeaza prin urmatoarele elementele:
-Perioada de colt a spectrului de rasuns "Tc=0,70"
-Coeficient "ag"=0,20. Conform macrozonarii seismice dupa codul de proiectare seismic
privind zonarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure avand IMR (perioada medie a
intervaluilui de revenire de 100 ani").
Conform STAS 11 100/1993, se situeaza in interiorul izoliniei de intensitate macroseismica
I = 71 (sapte) pe scara MSK unde indicele 1 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,
mai ales a unor precipitatii cu caracter torential si activitatii antropice. Vulnerabilitatea versantilor
la alunecari de teren inscriu localitatea zona de risc.
Efectele acestora influenteaza pe termen lung asezarea de pe deal, capacitatea de locuire si
utilizarea optima a spatiului.Unele din alunecarile actuale reprezinta o recrudescenata a unor
alunecari mai vechi dar si alunecari produse recent.
Alunecarile, ca procese dezastruoase in timp, ce au avut ca rezultat pagube materiale
considerabile se diferentiaza dupa grosimea depozitelor deplasate si volumul de material antrenat in
miscare.
Tipurile de alunecari din localitate sunt alunecari superficiale si marea majoritate se
incadreaza in categoria de alunecari cu profunzime medie. Aceste alunecari, din observatiile de pe
teren, apar vicinal cu zona de meandrare a raului Doamnei unde eroziunea malurilor este intensa si
sunt alunecari regresive in trepte.
Caracteristicile litologiei formaţiunilor geologice care afloreaza pe teritoriul administrativ al
comunei Corbi, la care se adauga cele de ordin geomorfologic si particularitatile climatice - in
principal, regimul precipitaţiilor - include, in cazul unor areale cu dimensiuni variate, valori ridicate
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ale probabilitatii de alunecare, ceea ce conduce la incadrarea lor
hazardului la alunecari de teren.

in grupa zonelor expuse

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
Panta mare a versantilor si a talvegurilor vailor permit scurgerea rapida a apelor din
pecipitatii dar favorizeaza eroziunea malurilor. S-au executat lucrari de consolidare de mal a
paraurilor de pe versant dar acestea deja degradate iar ele trebuie sa cuprinda toate zonele unde
fenomenul persista.
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.
Scurgerea maxima este declansata in general de ploi in intervalul mai-noiembrie,de topirea
zapezilor(primavara) sau de suprapunerea celor doua fenomene (2005).
Viituri mari au avut loc în anii 1972, 1979, 2004, 2005 şi 2006, 2010 când albia majoră a
raului Doamnei a fost ocupată, iar râul a rupt malurile şi drumurile din apropiere.
In 2004 in localitatea Corbeni au fost afectate 3 gospodarii iar datorita avarierii podului satul
Stanesti a fost izolat.Cota de inundatii pe raul Doamnei a fost depasita cu 8 cm.
In 2005 au fost afectate 7 anexe gospodaresti iar malurile raului Doamnei au fost afectate de
eroziune de mal.
In octombrie 2009 au fost afectate 11 gospodarii ,1 km de drum si 1 ha de gradini.
La
statia
hidrometrica
Bahna-Rusului
se
monitorizeaza
debitele
marimile de aparare avand urmatoarele valori:
CA-170 m-46,5 mc/s
CI-200 m-77,5 mc/s
CP-250 m-147 mc/s
Gradul de asigurare in zona este :
Q 5℅=522 mc/s
Q 1℅=903 mc/s
Aceste valori au crescut foarte mult fata de cele din 1979 cand Q 1℅ a a fost de 325 mc/s.
Zonele inundabile a paraurilor de pe teritoriul administrativ sunt:
Paraul lui Cojocaru, sat Corbi, datorita cotei joase a terenului vicinal.

PARAUL LUI COJOCARU
Paraurile din zona sunt organisme torentiale debitul lor variind in functie de precipitatii
cuvertura vegetala si subsatrat.
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Relieful acţionează în mod direct prin gradul fragmentar şi pante în funcţie de care depind
forma viiturilor şi concentraţia scurgerii, care duc în final la creşterea debitelor maxime.
Viiturile degradeaza lucrarile de arta (poduri si podete) si favorizeaza eroziunea malurilor
precum si colmatarea albiilor prin antrenarea materialelor de pe versanti.
Se propune regularizarea afluentilor in zona de intravilan, recalibrarea albiilor si stabilizarea
malurilor, podurilor si podetelor prin lucrari de aparare de mal.
2.9. ECHIPARE EDILITARA
Gospodarirea apelor
Reteaua hidrografica de pe teritoriul comunei Corbi apartine sistemului hidrografic ArgesVedea prin raul Doamnei afluent de ordinul I (stanga) al raului Arges si este alcatuita din:
• cursuri permanente de apa
• cursuri temporare de apa (torenti)
• izvoare
Analiza elementelor hidrografice in stransa dependenta cu ceilalti factori fizico-geografici
prezinta o deosebita importanta atat din punct de vedere teoretic deoarece ajuta la descifrarea
evolutiei regiunii, cat si din punct de vedere practic, prin masurile ce pot fi luate pentru amenajarea
si valorificarea potentialului hidrografic in diferite domenii ale economiei.
Cursuri permanente si temporare de apa
Cursul principal, ce strabate teritoriul administrativ de la nord la sud si dreneaza zona, este
raul Doamnei. Are obârşiile în două văi glaciare situate pe versantul sudic al Masivului Făgăraş la
circa 2190 metri, prin văile Valea Rea-izvorul principal, 20 km, din lacul Viştea) şi Zârna, 17 km,
din lacul omonim, sub vârful Dara. O parte din apele din cursul său superior este captată şi condusă
printr-un tunel de aducţiune în lacul de acumulare Vidraru (Ghinea, 2002).
Raul Doamnei este cel mai mare afluent al Argeşului (la Piteşti), are o suprafaţă bazinală de
600 kmp şi curge pe o direcţie generală nord-sud pe o distanţă de 96 km. Bazinul se desfăşoară pe o
diferenţă de nivel de 2252m, între cota maximă de 2544m (Vârful Moldoveanu) şi cea minimă de
292m (la confluenţa), suprapunându-se unor unităţi morfostructurale distincte (montană,
subcarpatică şi piemontană), fapt ce imprimă o etajare a proceselor geomorfologice şi a
componentelor biopedoclimatice.
Din punct de vedere morfografic, bazinul Râului Doamnei este bine dezvoltat în zona
montană dar alungit şi îngust în zona subcarpatică şi piemontană (suprafaţa bazinului este însă
considerabilă, 224 kmp).
Cursul râului este orientat Nord-Sud valea îşi păstreaza caracterul transversal din bazinul
superior şi în muscelele Argeşului unde intersectează perpendicular direcţia stratelor dispuse
moniclin. Valea este o vale consecvanta cursul lui având sensul înclinarii stratelor.
Pe teritoriul adminstrativ al comunei Corbi lungimea cursului acestuia este de 14,20 km si
are un debit variabil toamna –primavara,debitul multianual fiind de 12,32 m /s, coeficientul de
variaţie al scurgerii anuale este Cv=0,27 iar debitul minim cu asigurarea de 95% este de 7,2
mc/sec.Panta medie a raului este de 0,7% in zona.
Scurgerea solidă a aluviunilor în albie depinde de o serie de factori naturali şi antropici
(structura geologică şi tipurile de sol din cadrul bazinului hidrografic, gradul de acoperire cu
vegetaţie, tipul de agricultură, scurgerea medie lichidă, etc), aceasta fiind maximă în perioadele cu
debite lichide mari ale anului şi minimă în intervalul cu debite lichide mici. Valorile medii ale
debitului solid sunt de cca. 10,2 kg/s iar ale turbidităţii apei de cca. 300 - 450 g/m. Scurgerea medie
de aluviuni în suspensie este de 0.7 -1.0 t/ha/an. Pe suprafata totala (intravilan si extravilan) se
inregistreaza o densitate hidrografica de 0,42 km/km p.
Afluentii raului Doamnei
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In teritoriu, raul Doamnei primeste afluenti pe partea stanga si dreapta, o parte din agentii
hidrografici sunt dezvoltati si activi cu un caracter permanent. Ploile mari si de durata si mai ales
aversele scurte si puternice ofera bazinelor mari cantitati de apa ce depasesc cu mult capacitatea de
albie. In aceste cazuri, pe lungimea lor se produc inundatii si mari depuneri aluviale. O parte din
cursurile afluentilor sunt amenajate si debitele sunt controlate mai ales in zona confluentei cu raul
Doamnei.
In conditiile unor manifestari climatice specifice si a unor dereglari naturale: excesul de
precipitatii in aria locala si in partile din amonte, zapezile abundente neciclate din timpul iernii,
dezgheturile timpurii de aici, superficialitatea vegetatiei la sol, dezechilibre in exploatarea
padurilor, pasunatul irational, saturarea atmosferei cu noxe, invazia fronturilor foehnale de advectie
sunt cauze majore care pot produce inundatii. 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
frecventa mare in sezonul de primăvara - inceputul verii si cu o frecventa minima toamna si iama.
Alimentarea cu apa
În prezent, comuna Corbi beneficiază de reţea de alimentare cu apa doar în satele Corbi şi
Jgheaburi, apa fiind extrasă din 2 puţuri tip cheson P1(H = 8 m, Dn. =3 m.) si P2 (H = 5 m, D = 3
m), neavând însă staţie de tratare a apei potabile. Apa este filtrată in două rezervoare de decantare.
Reţeaua de apă potabila necesită extindere şi în celelalte sate componente ale comunei.
Cele doua sate, Corbi si Jgheaburi au un numar total de locuitori de 2198 (Corbi-1498,
Jgheaburi-700) constituiti in 746 gospodarii (Corbi-500, Jgheaburi-246). Din totalul celor doua sate,
numai 1200 locuitori (Corbi-900, Jgheaburi-300) beneficiaza de racord prin cismele in curti, la
sistemul public de alimentare cu apa.
Sistemul public de alimentare cu apa al satelor Corbi si Jgheaburi are in componenta
urmatoarele constructii si instalatii:
- sursa de apa
- retea de aductiune
- constructii de inmagazinare a apei
- retea de distributie a apei
Necesarul de apa pentru nevoi gospodaresti al locuitorilor satelor este asigurat din acviferul
freatic alimentat, preponderent de raul Doamnei, prin captarea acestuia in doua puturi P1 si P2 de
tip cheson. Cele doua puturi sunt executate pe malul drept al raului Doamnei, in zona nordica a
satului Corbi, la cca 1,2 km de Primaria Corbi si la cca 120 m de DJ 731 Piscani-Sboghitesti.
Sursa de apa este compusa din 2 puţuri de apa forate la 8 respectiv 5 m adâncime, echipate
cu pompe submersibile având Q = 20,00 mc/h si Hp = 65 mCA), puţurile fiind prevăzute cu cate o
cabina din beton de forma circulara cu diametru 3 m si inaltimea de 1,75 m si un rezervor din
beton, semiingropat, situat la o diferenta de nivel de 45 m fata de cota celor doua puturi.
Aductiunea apei de la cele doua puturi catre rezervorul de inmagazinare se realizeaza prin
pompare directa, cu ajutorul celor doua pompe care echipeaza puturile, printr-o conducta metalica
cu diametrul de 127 mm si o lungime de 5,1 km.
Reteaua de distributie a apei este executata din conducta OL (L=12,1 km), fiind dispusa pe
diametre si lungimi astfel:
- retea principala de distributie (coloana aductiune) executata din otel: Dn=127 mm, L=5100
m
- tronsoane secundare din otel, care sunt racordate la reteaua principala: Dn=50 mm,
L=5300 m; Dn=32 mm, L=1000 m; Dn=25 mm, L=700 m. Conducta de aductiune urmareste trama
stradala a dumului judetean DJ 731, strabatand satul Corbi de la nord la sud pe aproape toata
lungimea sa.
Pe traseul sau reteaua de distributie supratraverseaza raul Doamnei in 2 puncte si traverseaza
5 viroage (3 supratraversari si 2 subtraversari).
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Apa captata din subteran este distribuita pentru satisfacerea nevoilor gospodaresti ale
populatiei si nevoile publice pentru unitatile social-culturale.
Volumul de apa pentru stingerea incendiilor este de 54 mc. Fiind asigurat de rezervorul de
beton semiingropat (V = 200 mc.).
Avand in vedere alimentarea partiala cu apa a comunei Corbi este necesara extinderea
reţelei de alimentare cu apa în satele Poienărei, Stăneşti, Poduri şi Corbşori.
Canalizare
In comuna Corbi nu exista canalizare menajera, infiinţarea reţelelor de canalizare menajeră şi
epurarea apelor uzate aflandu-se printre proiectele din strategia de dezvoltare a comunei.
In satele Corbi si Jgheaburi, unde exista sistem de alimentare cu apa prin cismele amplasate
in curti, nu exista retea de canalizare, pierderile de apa de la cismelele din curti scurgandu-se liber
la suprafata terenului.
Locuinţele individuale folosesc latrine uscate, iar unitatile social-culturale sunt dotate cu
fose septice vidanjabile.
Apele pluviale cazute in exces se scurg liber la suprafata terenului, sunt preluate de santurile
marginale ale drumurilor si sunt evacuate gravitational in raul Doamnei.
Alimentare cu energie electrică
Alimentarea cu energie electrică exista pe întreg teritoriul comunei.
Pe teritoriul comunei nu sunt statii de transformare ci numai posturi de transformare de
20/0,4 KW.
Teritoriul comunei nu este traversat de nici o linie electrica majora de: 110, 220 sau 400 KV.
Posturile de transformare din comuna Corbi au urmatoarea raspandire:
- sat Corbi: - P.T.l este amplasat pe drumul judetean in aval de zona centrala a satului;
- P.T.2 se gaseste pe drumul judetean in zona de nord a satului;
- sat Jgheaburi: - are un singur punct de transformare si este amplasat pe malul drept al raului
Doamnei;
- sat Corbsori - punctul de transformare din satul Corbsori este amplasat in apropiere de A.F.
Sumedrea,
- sat Poienarei
- Postul de transformare se gaseste in zona centrala a satului
- sat Stanesti
- P.T.l este amplasat pr grumul judetean in partea de nord a satului;
- P.T.2 este amplasat in apropiere de A.F. Moisescu;
- sat Poduri
- un singur punct de transformare, este amplasat langa magazinul COOP.
S-a propus extinderea retelei de alimentare cu energie electrica la cele cinci statii de
epurare prevazute a se realiza.
Reţeaua de iluminat public a comunei acopera doar anumite zone ale localitatii, necesitand,
insa, extinderi, reabilitari si modernizari.
Telefonie
Reţeaua de telefonie fixă - Romtelecom se regăseşte pe toată suprafaţa comunei, cât şi cea
de telefonie mobilă (operatori GSM), existand posibilitati de extindere in zonele nou introduse in
intravilan.
Alimentarea cu caldura
In comuna Corbi nu exista retea de gaze naturale.
Sistemul de incalzire, atat al locuintelor cat si al obiectivelor social- culturale existente in
comuna este sistemul de incalzire cu sobe de teracota care folosesc combustibili solizi(lemne).
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Prepararea hranei in bucatariile gospodariilor satesti individuale, se face prin intermediul
masinilor de gatit (aragaze) care folosesc butelii cu gaze lichefiate.
Alimentare cu gaze naturale
Pe raza comunei Corbi nu exista sistem de alimentare cu gaze naturale
In imediata apropriere a comunei Corbi, la cca. 300 m. de limita administrativa dintre
comuna Corbi si comuna Domnesti se afla traseul magistralei de trransport gaz metan inalta
presiune Dn 20”( 500 mm) MEDIAS- RUCAR- CAMPULUNG- SCHITU GOLESTIDOMNESTI- VALEA IASULUI-TIGVENI- GOVORA.
Aceasta magistrala de transport gaze inalta presiune constituie sursa existenta propusa
pentru alimenentarea cu gaze a comunei Corbi, judetul Arges.
In prezent locuintele (gospodariile) satesti cat obiectivele social - culturale ale comunei
sunt incalzite in sistemul de incalzire locala cu sobe de teracota in care arde combustibil solid –
lemne.
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.
Aceste probleme vor fi eliminate odata cu realizarea alimentari cu gaze naturale a comunei
Corbi, prin solutia propusa si prezentata in prezentul PUG.
Gospodaria comunala.
Localitatea Corbi se va incadra din punct de vedere al colectarii deseurilor in faza a II-a a
proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges“.
In momentul de fata depozite de deseuri nu exista, deseurile menajere fiind colectate de de o
societate comerciala specializata si transportate la depozitul de la Albota.
2.10. PROBLEME DE MEDIU
In functionarea unitatilor,anual se stabilesc indicii aprobati prin Acordul de Mediu
referitor la ocrotirea mediului ambiant,pe categorii de folosinta :
• Apa
• Aer
• Sol
• Asezari umane
Acestea se vor monitoriza conform legislatiei in vigoare.
Diminuare surse poluare apa:
Aceasta se datoreaza faptului ca apele deversate in rau Doamnei nu sunt epurate si
nu respecta indicatorii de calitate conform Ordinului M.M.G.A. nr.161/2006.Apele poluate provin
din evacuarea apelor uzate neepurate provenite din gospodariile.Pe agenda consiliului local sunt
proiecte, pentru infiintarea sistemului de canalizare menajera si pluviala precum si amplasarea unor
statii de epurare si extinderea sistemului de alimentare cu apa. In satul Corbi exista sistem
centralizat de alimentare cu apa de care beneficiaza cca 1000 de locuitori .
Calitatea apelor din judeţul Argeş a fost monitorizata, prin analize efectuate de
Agenţia de Protectia Mediului Piteşti şi prin analize trimestriale efectuate de agenţii economici cu
potenţial impact asupra calităţii mediului. Evaluarea calităţii apelor de suprafaţă constă în
monitorizarea parametrilor biologici, hidromorfologici, fizico-chimici, a poluanţilor prioritari şi
altor poluanti depositi in cantitati importante.Potrivit regelementarilor se disting 5 clase de calitate.
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Încadrarea tronsoanelor caracteristice pe clase de calitate în raport cu indicatorii fizicochimici, conform Ordinului MMGA nr. 161/2006

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.
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Poluanţi
specifici
origine
animala
nutrienţi

de

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.

DEPOZITARE NECONTROLATA A DESEURILOR
Serviciul de salubrizare este concesionat de operatorul privat SC TRANSARG CAG '98.
Consiliul Judetean Arges monitorizeaza derularea
proiectului ISPA “Managementul
integrat al deseurilor solide in judetul Arges”.
Proiectul se realizează in două etape si cuprinde tot judetul Arges.
Zona este cuprinsă in cea de-a doua etapă a proiectului, etapă care cuprinde construirea
celei de-a doua celule a noului depozit Albota-Pitesti si inchiderea depozitelor de la Curtea de
Arges, Domnesti, Costesti si din zonele rurale si construirea a două statii de transfer, una la Curtea
de Arges si alta la Costesti.
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.
2.11. DISFUNCTIONALITATI (LA NIVELUL TERITORIULUI SI LOCALITATII)

DOMENII
Fondul construit si
utilizarea terenurilor.

DISFUNCTIONALITATI
•
•

Existenţa unor zone destinate dezvoltării de locuinţe, care
nu sunt echipate edilitar.
Starea precară a dotărilor culturale, acestea necesitănd
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•
•

reabilitare.
Slaba dezvoltare a structurilor turistice (capacităţi de
cazare, unităţi de alimentaţie publică şi structuri de
agrement)
Cladiri de locuit construite in zone cu alunecari de teren
Cladiri cu functiunea de servicii in stare proasta

Spatii plantate, agrement
si sport

•
•

Lipsa unor spatii pentru agrement.
Insuficienta spatiilor verzi amenajate

Cai de comunicatie si
transport

•
•
•
•

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

Echipare edilitară

•
•
•

Neechiparea reţelei de distribuţie a apei potabile cu
hidranţi pentru incendiu exterior;
Izolarea termica necorespunzatoare a cladirilor de locuit
Retele nemodernizate

Protejarea zonelor cu
valoare de patrimoniu

•

Slaba protectie si intretinere a monumentelor istorice

Probleme de mediu

•
•

Depozitarea necontrolata a deseurilor menajere
Dintre componentele mediului supuse poluarii, afectate
sunt apa si solul.
Zone cu alunecari de teren

•

•

Dezvoltare economică

Evolutie demografica

•

Restructurarea unor unitati economice (activitati
productive).
Slaba dezvoltare a structurilor turistice si dotarilor aferente

•
•

Scaderea continua a volumului populatiei
Rata mica a populatiei ocupate

•

ZONE DE PROTECTIE CU INTERDICTIE PROVIZORIE DE CONSTRUIRE
ELECTRICE
Pentru linii electrice, conform legii energiei electrice nr. 13/2007 si NTE 003/04.00:
• Culoar de 24 m ( 12 m de o parte si alta din ax), pentru LEA 20 KV
• Culoar de 37 m ( 18,5 m de o parte si alta de ax), pentru LEA 110 KV
• Culoar de 55 m ( 27,5 m de o parte si alta de ax), pentru LEA 220 KV
• Culoar de 75 m ( 37,5 m de o parte si alta de ax), pentru LEA 400 KV
APA
Pentru lucrari de alimentare cu apa, conform HG 930/2005:
• Raza de 10 m din centrul forajului, pentru puturi forate de mare adancime
• Distanta de 20 m de la zidurile exterioare ale cosntructiei, pentru rezervoare
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•
•
•

Distanta de 20 m de la zidurile exterioare ale constructiei, pentru statia de tratare
Distanta de 10 m de la zidurile exterioare ale constructiei, pentru statia de pompare
Distanta de 10 m de o parte si alta a conductelor de aductiune apa

NORME DE IGIENA REFERITOARE LA ZONELE DE LOCUIT
Conform Ordinului 536/1997 al ministrului sanatatii:
• Raza de 100 m fata de ferma de cabaline
• Raza de 200 m fata de ferme de ingrasatorii de taurine, pana la 500 de capete
• Raza de 500 m fata de ferme de ingrasatorii de taurine, peste 500 de capete
• Raza de 500 m fata de de ferme de pasari, pana la 5000 de capete
• Raza de 1000 m fata de de ferme de pasari, cu peste 5000 de capete si complexe avicole
industriale
• Raza de 100 m fata de ferme de ovine
• Raza de 500 m fata de ferme de porci, pana la 2000 de capete
• Raza de 1000 m fata de ferme de porci intre 2000-10000 de capete
• Raza de 1500 m fata de complexe de porci cu peste 10000 de capete
• Raza de 30 m fata de spitale veterinare
• Raza de 100 m fata de grajduri de izolare si carantina pentru animale
• Raza de 500 m fata de abatoare, targuri de vite si baze de receptie a animalelor
• Raza de 300 m fata de depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala
• Raza de 500 m fata de platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd, in functie
de marimea unitatilor zootehnice deservite
• Raza de 1000 m fata de pltaforme pentru depozitarea gunoiului porcin
• Raza de 1000 m fata de statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10
000 de capete
• Raza de 200 m fata de cimitire de animale, crematorii
• Raza de 300 m fata de statii de epurare a apelor uzate orasenesti
• Raza de 200 m fata de statii de epurare a apelor uzate industriale
• Raza de 300 m fata de paturi de uscare a namolurilor
• Raza de 300 m fata de campuri de irigare cu ape uzate
• Raza de 500 m fata de campuri de infiltrare a apelor uzate si bazine deschise pentru
fermentarea namolurilor
• Raza de 1000 m fata de depozite controlate de reziduuri solide
• Raza de 100 m fata de camere de tratare biotermica a gunoaielor
• Raza de 1000 m fata de crematorii orasenesti de gunoi
• Raza de 200 m fata de autobazele serviciilor de salubritate
• Raza de 50 m fata de bazele d eutilaje ale intreprinderilor de transport
• Raza de 50 m fata de cimitire
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.

2.12. NECESITATI SI OPORTUNITATI ALE POPULATIEI
Necesitatile si optiunile populatiei sustinute de primarul orasului sunt :
Infrastructura de baza
• Modernizarea drumului comunal DC 270A Corbi (DJ731- km 39+600) – Budurău – Alexandria
• Modernizarea drumului comunal DC 4A Corbi (DJ731- km 39+400) – Piua
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modernizarea drumului comunal DC 271A Mal (DC272A- km 2+600) – Scoală – Muscel
Asfaltarea drumului comunal DC 272A Poduri (DC272- km 0+800) – Lunca – Mal – Rugina
Modernizarea drumului comunal DC 272B Stăneşti (DJ731- km 32+600) – Ungureni – Pârâieşti –
Scoală – Valea Ureanului
Modernizarea a 57 km drumuri de pământ vicinale şi de acces
Infiinţarea reţelei de canalizare menajeră şi construirea a cinci staţii de epurare
Extinderea reţelei de alimentare cu apa în satele Poienărei, Stăneşti, Poduri şi Corbşori.
Construirea a două staţii de clorinare;
Dotarea comunei cu containere şi pubele de colectare selectivă a deşeurilor;
Înfiinţarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;
Modernizarea reţelei de iluminat public prin construirea unei microhidrocentrale ce va alimenta noul
sistem

Dezvoltarea sociala si dezvoltarea capitalului uman
• Organizarea de cursuri de calificare pe ocupaţiile cerute de piaţa muncii
• Organizarea unor programe de reabilitare a imaginii grupurilor marginalizate, de promovare a
egalităţii de şanse, de integrare în viaţa socială a comunei.
Dezvoltarea teritoriala si urbanistica
• Identificarea cladirilor/obiectivelor care pot fi incluze in patrimoniul cultural al orasului
• Renovarea/ reabilitarea cladirilor cu respectarea cerintelor de eficienta energetica
• Împăduriri ale zonelor care sunt exploatate pentru biomasă.
• Amenajarea şi modernizarea stânelor de oi existente în comuna Corbi.
• Construcţia de noi stâne de oi în comuna Corbi
Turism
• Asigurarea infrastructurii necesare dezvoltarii activitatilor turistice
• Înfiinţarea de noi structuri de primire de agroturism sau pensiuni turistic
• Realizarea unui website de promovare a localităţii

3. PROPUNERI DE REGLEMENTARE URBANISTICA
3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE
Studiile ce au furnizat elemente de reper in ceea ce priveste dezvoltarea asezarilor comunei
Corbi au fost:
• Studiu geotehnic de fundamentare PUG comuna Corbi judetul Arges – SC TOPING SRL,
2010;
• Studiu istoric de fundamentare PUG comuna Corbi judetul Arges – SC TOPING SRL,
2010;
• Ridicari topografice sc. 1:5000, 1:25000 planuri intocmite de SC TOPING SRL, 2010;
• Strategia de dezvoltare a localitatii;
• Studii de fezabilitate si proiecte elaborate anterior pentru lucrari de echipare tehnicoedilitara.
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.
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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 Corbi. 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 Masuri de eliminare a riscurilor naturale – ziduri de sprijin sau
utilizarea terenurilor. 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 fucntionale in zona centrala si
dezvoltarii de servicii si activitati comerciale
Reabilitarea dotarilor culturale
Dezvoltarea structurilor turistice
Spatii plantate,
Crearea de spatii verzi si locuri de joc pentru copii
agrement si sport
Cai de comunicatie si Îmbunătăţirea infrastructurii de drumuri rutiere din comună
transport
Sistematizarea intersectiilor cu disfunctionalitati
Crearea de parcaje publice
Amenajarea prioritara a drumurilor de legatura intre Corbi si localitatile
componente
Echipare edilitară
Extinderea si modernizarea retelelor edilitare
Protejarea zonelor cu Protectia, conservarea si valorificarea monumentelor istorice
valoare
de
patrimoniu
Probleme de mediu
Lucrari de amenajare a albiilor si vailor torentiale
Infiinţarea reţelei de canalizare menajeră şi construirea a cinci staţii de epurare
Managementul durabil al deseurilor menajere.
Dezvoltare
Incurajarea dezvoltarii serviciilor si activitatilor comerciale
economică
Valorificarea potenţialului turistic
Dezvoltarea agriculturii ecologice
Evolutie demografica Incurajarea stabilirii familiilor de tineri
Cresterea ofertei de locuri de munca prin diversificarea activitatilor
economice existente
Consiliul Local Corbi isi propune următoarele obiective:
o Ridicarea calităţii vieţii locuitorilor comunei;
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o Protecţia mediului înconjurător si a naturii; dezvoltarea si reabilitarea infrastructurii de
mediu;
o Promovarea unei agriculturi performante, modernizarea infrastructurii fizice si de
utilităţi publice pentru revigorarea spaţiului rural in vederea creerii condiţiilor de viata
compatibile cu mediul urban;
o Promovarea parteneriatului public - privat si crearea de oportunităţi si facilitaţi pentru
potenţialii investitori autohtoni sau străini;
o Sporirea competitivităţii tuturor sectoarelor de activitate;
o Valorificarea potenţialului turistic local si zonal;
o Dezvoltarea infrastructurii de afaceri;
o Dezvoltarea infrastructurii de sănătate;
o Dezvoltarea infrastructurii educaţionale si culturale;
o Iniţierea unor masuri pentru dezvoltarea micii industrii
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI CORBI PENTRU PERIOADA PROGRAMATICĂ 2007 – 2013
Dezvoltarea şi diversificarea economiei comunei Corbi
Rezultate asteptate
Responsabili/Parteneri
Creşterea volumului de investiţii în comuna
Consiliul Local Corbi
Corbi
Consiliul Judeţean Argeş
Creşterea numărului de agenţi economici în zonă
Diversificarea domeniilor de activitate
Creşterea capacităţii profesionale a agenţilor
Consiliul Local Corbi
economici deja existenţi pe raza comunei
ONG-uri interesate în încheierea unor
Dezvoltarea unor noi domenii de activitate
parteneriate cu Consiliul Local.
pentru aceştia
Încurajarea iniţiativei antreprenoriale
Implementarea unui sistem de facilităţi la nivel
Creşterea numărului de agenţi economici în zonă Consiliul Local Corbi
Diversificarea domeniilor de activitate
Primarul comunei Corbi
local în vederea sprijinirii înfiinţării de
Creşterea numărului locurilor de muncă
Agenţii economici ce îşi desfăşoară
microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi nonagricole ( scutiri impozite, concesionare terenuri)
activitatea în comuna Corbi
Firme de consultanţă
Pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR în Promovarea produselor şi meşteşugurilor locale Consiliul Local Corbi
vederea încurajării înfiinţării de asociaţii de
Creşterea vizibilităţii comunei
Primarul comunei Corbi
Meşterii populari locali
producători, asociaţii ale breslelor, etc.
Agenţii economici din comună
Firme de consultanţă
Înfiinţarea de noi structuri de primire de
Creşterea capacităţii de cazare în zonă
Consiliul Local Corbi
Diversificarea serviciilor oferite turiştilor
Primarul comunei Corbi
agroturism sau pensiuni turistice
Firme de consultanţă
Potenţiali investitori
Realizarea unui website de promovare a
Sporirea vizibilităţii comunei Corbi
Consiliul Local Corbi
Primarul comunei Corbi
localităţii

Proiecte propuse
Crearea unui sistem de facilităţi precum
impozite mai scăzute, concesionare terenuri şi
clădiri, etc. in vederea atragerii de noi investitori
în comună
Organizarea unor cursuri de management de
proiect prin intermediul Consiliului Local sau în
parteneriat cu ONG-uri, pentru agenţii
economici din comună.
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Perioada
2009-2011

2009-2010

2009

2009-2011

2010-2012

2009

Organizarea de seminarii de informare pentru
sprijinirea fermierilor pentru pregătirea de
proiecte finanţabile prin PNDR

Implementare tehnici agricole moderne prin
perfecţionarea continuă a pregătirii profesionale
a fermierilor
Promovarea agriculturii ecologice la nivelul
comunei si informarea populaţiei prin campanii
de constientizare si informare

Firme de consultanţă
Firmă specializată IT
Îmbunătăţirea şi modernizarea dotărilor cu
Consiliul Local Corbi
maşini şi utilaje agricole pentru agricultorii locali Consiliul Judeţean Argeş
Cresterea calităţii produselor obţinute şi
Firme de consultanţă
diversificarea producţiei agricole
Dezvoltarea de noi produse, procese si
tehnologii;
Perfecţionarea continuă şi îmbunătăţirea
Consiliul Local Corbi
pregătirii profesionale a fermierilor
Firme de consultanţă
Promovarea şi implementarea agriculturii
ecologice
Informarea producătorilor agricoli privind
beneficiile agriculturii ecologice
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Consiliul Local Corbi
Consiliul Judeţean Argeş
Direcţia pentru Agricultură şi
Dezvoltare Rurală
Firme de consultanţă

2009-2011

2009-2010

2009-2011

Dezvoltarea sectoarelor de învăţământ şi cultură
Rezultate aşteptate
Responsabili/Parteneri

Proiecte propuse
Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei
de copii Jgheaburi

•

Modernizarea dotărilor existente în unităţile
de învăţământ

•

Consiliul Local Corbi

Perioada de
implementare
2009-2012

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei
de copii Corbi

•

Modernizarea dotărilor existente în unităţile
de învăţământ

•

Consiliul Local Corbi

2009-2012

Reabilitarea, modernizarea şi dotarea grădiniţei
de copii Stăneşti

•

Modernizarea dotărilor existente în unităţile
de învăţământ

•

Consiliul Local Corbi

2009-2012

Înfiinţarea unui teren de sport în satul Stăneşti.
Înfiinţarea unui parc comunal în satul Corbşori

•
•

•
•

Consiliul Local Corbi
Consiliul Local Corbi

2009-2011
2009-2012

Înfiinţarea unui parc comunal în satul Stăneşti

•

•

Consiliul Local Corbi

2009-2012

Realizarea unui Club al Tineretului care să se
implice activ în viaţa comunităţii, în satul Corbi

•

Crearea unui teren de sport
Crearea şi dezvoltarea de spaţii verzi pe
teritoriul comunei
Crearea şi dezvoltarea de spaţii verzi pe
teritoriul comunei
Înfiinţarea cel puţin a unei instituţii de profil

•

Consiliul Local Corbi

2009-2010

Înfiinţarea unui muzeu

•

Consiliul Local Corbi

2010

Organizarea festivalurilor si sărbătorilor
locale precum şi alte manifestări culturale.

•
•
•

Consiliul Local Corbi
Consiliul Local Curtea de Agreş
Alte consilii locale partenere în
organizarea evenimentelor

Înfiinţarea unui Muzeu al Activităţilor şi Portului •
Tradiţional în satul Corbi
Organizarea festivalurilor si sărbătorilor locale
•
precum şi alte manifestări culturale în vederea
extinderii şi diversificării activităţilor
desfăşurate în cadrul Festivalurilor în care
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2009-2012

comuna Corbi participă.: „Ziua Comunei”,
Festivalul „Rapsodia Păstorească”,
Festivalul „Florile Dalbe”, Festivalul
„Nopţile poeziei de la Curtea de Argeş”
Construirea şi amenajarea unui teatru de
•
vară în comuna Corbi
Organizarea unei competiţii anuale de ski pe •
iarbă în satul Corbi
Organizarea unor campanii de promovare a
•
grupurilor corale şi artistice din comună,
Corul de muzică religioasă, formaţia artistică
de dansuri populare cu 3 grupe de vârstă,
grupurile vocale de adulţi şi copii, grupul de
flueraşi, atât la nivel judeţean cât şi la nivel
naţional.

Construcţia şi amenajarea unui teatru de vară •

Consiliul Local Corbi

2010

Organizarea competiţiei anual.

Consiliul Local Corbi

2010-2011

Consiliul Local Corbi
Primarul comunei Corbi
Parteneri din societatea civilă
locală

2009-2011

•

Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din •
comună
•
•
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Îmbunătătirea infrastructurii locale şi a utilităţilor
Rezultate aşteptate
Responsabili/Parteneri

Proiecte propuse
Modernizarea drumului comunal DC 270A
Corbi (DJ731- km 39+600) – Budurău –
Alexandria

Perioada de
implementare



Modernizarea a 1.3 km drum comunal
asfaltat

Responsabili: Consiliul Local, primarul

2010-2013

Modernizarea drumului comunal DC 4A Corbi
(DJ731- km 39+400) – Piua



Modernizarea a 1.5 km drum comunal
asfaltat

Responsabili: Consiliul Local, primarul

2010-2013

Modernizarea drumului comunal DC 271A Mal
(DC272A- km 2+600) – Scoală - Muscel



Modernizarea a 1.2 km drum comunal
astfaltat

Responsabili: Consiliul Local, primarul

2010-2013



Asfaltarea a 3.7 km drum comunal

Responsabili: Consiliul Local, primarul

2010-2013



Modernizarea a 2.6 km drum comunal
asfaltat

Responsabili: Consiliul Local, primarul

2010-2013

Modernizarea a 57 km drumuri vicinale şi de
acces



Modernizarea a 57 km drumuri de pământ

Responsabili: Consiliul Local, primarul

2009-2013

Construire pod peste râul Doamnei (DC 272A)



1 pod construit

Responsabili: Consiliul Local, primarul

2010

Reabilitarea grajdului comunal din satul Stăneşti



Refacerea infrastructurii grajdului comunal

Responsabili: Consiliul Local, primarul

2010-2012

Realizarea a 33.75 km de canalizare menajeră



Posibilitate de racordare pentru toate cele

Responsabili: consiliul local, primarul

2009-2013

Asfaltarea drumului comunal DC 272A Poduri
(DC272- km 0+800) – Lunca – Mal - Rugina
Modernizarea drumului comunal DC 272B
Stăneşti (DJ731- km 32+600) – Ungureni –
Pârâieşti – Scoală – Valea Ureanului
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1790 gospodării


5 staţii de epurare construite

Responsabili: consiliul local, primarul

2009-2013

Extinderea reţelei cu apă potabilă cu 20.25 km în

satele Poienărei, Stăneşti, Poduri, Corbşori

20.25 km reţea apă potabilă

Responsabili: consiliul local, primarul

2009-2013

Realizarea a cinci staţii de epurare

Construirea a două staţii de clorinare



2 staţii de clorinare construite

Responsabili: consiliul local, primarul

2009-2013

Dotarea comunei cu containere şi pubele de
colectare selectivă a deşeurilor



Containere şi pubele de colectare selectivă



Maşină de transport

Responsabili: consiliul local, primarul
Parteneri: Consiliul Judeţean Argeş

2010-2013



Posibilitate de racordare pentru toate cele
1790 gospodării

Responsabili: consiliul local, primarul
Parteneri: Consiliul Judeţean Argeş

2009-2013



Inlocuirea lămpilor actuale cu lămpi
ecologice şi construirea unei
microhidrocentrale

Responsabili: consiliul local, primarul

2009



Amenajarea văilor şi torenţilor pe Râul
Doamnei în localitatea Corbi

Responsabili:
Direcţia Apelor Argeş Vedea Piteşti
Partener: consiliul local, primarul

2009-2010

Împăduriri ale zonelor care sunt exploatate
pentru biomasă



Menţinerea suprafeţelor forestiere

Proprietarii de păduri din localitate/
Consiliul Local

Permanent
începând cu
anul 2010

Amenajarea şi modernizarea stânelor de oi
existente în comuna Corbi



Cel puţin 10 stâne modernizate

Responsabili: consiliul local, primarul,
proprietarii stânelor

2009-2011

Construcţia de noi stâne de oi



Cel puţin 3 stâne nou construite

Responsabili: consiliul local, primarul,
proprietarii stânelor

2009-2011

Înfiinţarea sistemului de alimentare cu gaze
naturale
Modernizarea reţelei de iluminat public
Lucrări de amenajare a Râului Doamnei pentru
apărare împotriva inundaţiilor.
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Dezvoltarea resurselor umane (măsuri privind populaţia şi forţa de muncă)
Proiecte propuse

Rezultate aşteptate

Organizarea unor programe de reabilitare a
imaginii grupurilor marginalizate, de
promovare a egalităţii de şanse, de integrare în
viaţa socială a comunei.

Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor
autorităţii locale în ceea ce priveşte pregătirea de
proiecte cu finanţare nerambursabilă;

Consiliul Local Corbi
AJOFM Arges

Organizarea de cursuri de calificare pe
ocupaţiile cerute de piaţa muncii

Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din
comună.

Consiliul Local Corbi
AJOFM Arges
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Responsabili/Parteneri

Perioada de
implementare
2009-2013

2009-2013

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 Corbi 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 corelarea cu utilizarea lor
- extinderea intravilanelor cu lotizari destinate, caselor de vacanta si altor functiuni.
- activarea ponderii culturii plantelor industriale
- activarea viticulturii
- activarea pisciculturii
- masuri de recastigare pentru agricultura a unor terenuri degradate
In domeniul exploatarii materiilor prime, a micii industrii, serviciilor si turismului:
- activarea industriei prelucratoare a materiilor prime de pe teritoriul comunei si a produselor
agricole, inclusive prin concesiunarea unor terenuri ca trupuri izolate si extinderi ale
intravilanelor
- 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
Agricultura, silvicultura si piscicultura
Se prevede ca si in viitorii ani, agricultura sa fie practicata in cadrul gospodariilor
individuale si asociatiilor, cu orientarea spre dezvoltarea pomiculturii, a sectorului zootehnic si a
albinaritului.
Activitati industriale si de constructii
Datorita apropierii cu municipiul Pitesti apar oportunitati de dezvoltare a activitatilor
industriale.
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Serviciile
Este necesara dezvoltarea in localitate a serviciilor :
-reparatii aparatura casnica;
-reparatii radio – TV;
-reparatii incaltaminte ;
-croitorie , etc.
De asemenea, pot fi valorificate resursele locale :
-colectarea si valorificarea plantelor medicinale.
De altfel cresterea procentului de activi ocupati in servicii pana la niveluri comparabile cu
cele din tarile dezvoltate va fi semnul ca localitatea se afla pe drumul cel bun al integrarii.
3.5. EVOLUTIA POPULATIEI
În contextul societăţii contemporane, când dezvoltarea cunoaşte un ritm accelerat, nevoia
prognozelor demografice devine imperioasă datorită implicaţiilor evoluţiei populaţiei şi implicit ale
fenomenelor demografice în evoluţia vieţii socio-economice a societăţii. 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. Distingem două
mari tipuri de abordare a evoluţiei probabile:
1. Abordarea tendenţială - porneşte de la ipoteza că factorii care au determinat evoluţiile trecute şi
actuale vor acţiona şi în viitor în acelaşi sens.
2. Abordarea normativă - pleacă de la ipoteza că evoluţiile componentelor în societăţi mai puţin
dezvoltate din punct de vedere socio-economic şi cultural vor urma, cu un decalaj în timp şi cu
unele particularităţi, evoluţiile pe care le-au avut la acelaşi stadiu de dezvoltare populaţiile din
societăţile avansate.
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 orasului ca o consecinţă directă a numărului şi calităţii dotărilor publice,
condiţiilor de locuit, gradul de echipare edilitară a localităţii.
Prezumarea populatiei de perspectiva se poate face prin doua metode :
a) metoda de crestere biologica bazata pe cresterea naturala. Sporul natural al populatiei in
ultimii 7 ani, respectiv intervalul 2002-2009 este de -296 locuitori. Presupunând constant ritmul de
scadere al populaţiei cu -42 perosane pe an, aceasta va scadea în 2019 cu 420 locuitori, ajungând la
un efectiv de 3741 locuitori.
Anul 2009: 4161 locuitori
P=Po-n x St
P=populatia preliminata
Po=populatia existenta
n=numarul de ani pentru care se face calculul
St=spor total
Anul 2018: populatia 2009 + 10 ani x ( loc./an) =
4161 + 10 x (-42loc./an) =4161 -420 = 3741
ANUL 2019 – 3741 locuitori
Evolutia populatiei dupa metoda de crestere biologica in comuna Corbi, 2002-2019:
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Evolutia populatiei dupa metoda de crestere biologica in comuna
Corbi, 2002-2019
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b)metoda tendentionala prin proiectarea pentru perioada urmatoare a sporului mediu pentru o
perioada de 20 ani.
Anul 2009: 4 161 locuitori
Rata medie de crestere anuala – 0,002
Pi = Po (1 + r*n)
Pi = populatie prezumata
Po = populatie existenta
r = rata de crestere
n = numarul de ani pentru prognoza
Pi = 4 161 *(1+0,02*20) = 4 161 * 1,04 = 4 327 locuitori
ANUL 2029 – 4 327 locuitori
Evolutia populatiei dupa metoda de crestere tendentionala in comuna Corbi, 1977-2029:
Evolutia populatiei dupa metoda de crestere tendentionala in
comuna Corbi, 1977-2029
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Această tendinţă de crestere a volumului populaţiei trebuie susţinuta de orientarea politicilor locale
spre populaţia tânără prin măsuri care să sprijine creşterea natalităţii:
•
•

acordarea unor facilităţi de ordin economico-financiar şi privind locuirea orientate spre
tinerele familii,
stimularea încadrării în muncă a tinerilor, diversificarea ofertei privind locurile de muncă
prin atragerea de investiţii locale,
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•
•

•
•
•

•

creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor oferite familiilor cu copii – învăţământ,
sănătate, consiliere familială,
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;
dar şi spre populaţia vârstnică prin măsuri care să conducă la creşterea speranţei de viaţă a
populaţiei orasului şi la creşterea calităţii vieţii acestora, precum:
asigurarea accesului la servicii de sănătate de calitate şi dezvoltarea serviciilor de asistenţă
socială,
încurajarea persoanelor aflate în preajma vârstei de pensionare sau care au depăşit vârsta de
pensionare să rămână active, în câmpul muncii sau desfăşurând activităţi individuale,
suplinindu-şi astfel veniturile familiale,
creşterea cantitativă şi calitativă a serviciilor destinate persoanelor vârstnice.

3.6. ORGANIZAREA CIRCULATIEI
Prezenta documentaţie de specialitate urmăreşte alcătuirea structurii reţelei majore de
circulaţie, amplasarea principalelor intersecţii şi a parcajelor, organizarea desfăşurării traficului
rutier pentru diferitele categorii: tranzit greu, transport local şi interzonal, circulaţie generală
(autoturisme şi trafic de servicii şi intervenţii), dotările principale actuale de circulaţie, ţinând cont
de noile STAS-uri şi normative, precum şi de legislaţia în vigoare (Ordonanţa Guvernului nr.
43/1997 privind regimul drumurilor, aprobată prin Legea nr. 82/1998, republicată şi modificată prin
O.G. 79/2001, Ordinul M.T. nr. 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului
înconjurator ca urmare a impactului drum-mediu înconjurător, Ordinul M.T. nr. 45/1998 pentru
aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, Ordinul
M.T. nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice, Ordinul M.T. nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi
realizarea străzilor în localităţile rurale, Ordinul MT nr. 946/2005 privind Politicile sectoriale etc.).
În vederea stabilirii şi realizării strategiei de dezvoltare rurala şi regională, pentru
valorificarea la maximum a reţelei existente şi a potenţialelor de infrastructuri şi dotări, ca şi pentru
stabilirea posibilităţilor de intervenţie imediată, s-a urmărit modul în care sunt realizate legăturile
între penetraţii, cum sunt rezolvate principalele noduri rutiere, sistemul major de artere pentru
traficul greu etc., analizându-se, totodată, în ce măsură căile de comunicaţie aferente localităţii
corespund condiţiei majore de funcţionalitate individuală şi în corelare, având în vedere necesitatea
integrării în sistemul regional şi în normele europene.
Marea majoritate a străzilor necesită atât amenajări de profil, cât şi aplicarea de
îmbrăcăminţi.
Din punct de vedere al circulaţiei pietonale, disfuncţiile majore sunt constituite de lipsa
trotuarelor pe numeroase străzi, discontinuitatea trotuarelor, precum şi starea rea de viabilitate a
majorităţii trotuarelor. Printre obiectivele prioritare ale administraţiei publice locale în domeniul
drumurilor trebuie înscrise, pe lângă modernizarea străzilor, şi amenajarea corespunzătoare a
trotuarelor, cu lăţime de minim 1.00 m.
Principala problemă o constituie rezervarea spaţiilor necesare dezvoltării reţelei de
comunicaţie, cu interdicţii temporare sau chiar definitive de construire, astfel încât aceste terenuri să
rămână libere pentru a fi utilizate în diferite scopuri funcţionale (zonă de protecţie şi siguranţă,
spaţiu verde, platforme şi parcaje etc.). Traseele deficitare ca elemente geometrice, cu sinuozităţi,
curbe necorespunzătoare etc., împreună cu zonele adiacente, care se prevăd a fi îmbunătăţite în
diferite etape, trebuie să apară în măsurile restrictive pentru a se evita apariţia de construcţii noi
prost amplasate, care să împiedice optimizarea situaţiei.
Autoritatile locale vor urmari ca traficul sa nu fie ingreunat prin nerespectarea zonelor de
siguranta si de protectie (22m – drumul national, 20m drumul judetean si18 m drumul comunal din
ax de-o parte si alta) prin amplasarea de constructii, panouri, vegetatie inalta etc., asigurandu-se
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razele de curbura, invelitoarea strazilor in zonele de intersectie propunandu-se a se realiza cu
denivelari mici in suprafata premergatoare intersectiei, astfel incat viteza autovehicolelor sa se
reduca la intrarea in traficul de pe drumurile principale.
Sunt propuse mai multe reglementări, în conformitate cu disfuncţionalităţile semnalate în
partea anterioară a studiului (profiluri transversale ale străzilor, care nu corespund din punct de
vedere tehnic noilor STAS-uri; faptul că majoritatea străzilor sunt din pământ, discontinuitatea sau
lipsa, pe alocuri, a trotuarelor; iluminatul stradal insuficient; drumuri de legătură în teritoriu aflate
în stare de degradare accentuată; trafic eterogen: tractoare, căruţe, biciclişti, automobilişti şi pietoni,
care generează accidente rutiere în special pe timp de noapte; existenţa unor trasee sinuoase care
necesită corectare de elemente geometrice; străzi înguste care necesită lărgire; lipsa de parcaje
amenajate aferente principalelor dotări ale comunei, în zonele de interes social şi comercial.
a) 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, şi echiparea acestora cu
semafoare;
- 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 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.
-zone de protectie a drumurilor raportata la linia mediana:
- pana la 18 m in cazul drumurilor comunale.
- pana la 20 m in cazul drumurilor judetene,
- pana la 22 m in cazul drumurilor nationale
-terenurile cuprinse in zonele de protectie raman in gospodarirea persoanelor juridice
sau fizice care le au in administrare sau in proprietate cu obligatia ca acestea prin activitatea lor sa
nu aduca prejudicii drumului sau derularii in siguranta a traficului.
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b) reţeaua feroviara feroviara nu este prinsa in politicile sau strategiile de dezvoltare ale
comunei facand exclusiv obiectul de interes a zonei industriale.
Intrucât studiul căilor de comunicaţie şi transport are ca principal obiectiv fundamentarea
planului urbanistic general "PUG – Comuna Corbi", metodologia aplicată este adaptată acestui
scop, respectiv unele analize şi date de teren sunt limitate la strictul necesar. Rezolvările de
detaliu se vor stabili ulterior, prin elaborarea de studii la scări corespunzătoare: 1:2000... 1:500.
3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCTIONALA. BILANT TERITORIAL
Zonificarea generala a asezarilor ramane neschimbata.
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 Corbi de 564,25 ha, s-a propus
o marire cu 255,8 ha, intravilanul propus ajungand la o suprafata de 820,05 ha.
Situatia propusa pe trupuri in teritoriu:
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BILANTUL TERITORIAL AL SUPRAFETELOR CUPRINSE IN INTRAVILANUL PROPUS

Conform acestui tabel, marirea intravilanului cu 255,8 ha este perfect rezonabila, motivata
de realitatile existente in raport cu aspiratiile privind dezvoltarea comunei.
Excluderile din intravilan (41,2 ha) au vizat in special padurile, apele, pasunile si drumurile
aferente, sau terenuri aflate in imediata vecinatate a zonelor cu riscuri naturale.
Includerile in intravilan (297 ha), conform categoriilor de folosinta ale terenurilor, sunt
urmatoarele:
Categoria de
folosinta

CORBI
(ha)

CORBSORI
(ha)

JGHEABURI
(ha)

PODURI
(ha)

POIENAREI
(ha)

STANESTI
(ha)

Ape
Arabil
Curti
Constructii
Drum
Livada
Pasune
Terenuri
Neproductive
TOTAL

0,4
0,55

0
2,06

0
0,41

0,29
5,56

0
0

0,18
5,05

TRUPURI
IZOLATE
(ha)
0
0

2,15

4,6

2,35

3,46

3,06

9,17

3,73

28,52

4,47
60,57
32,87

1,94
14,86
24,12

1,02
2,39
4,14

1,72
13,86
6,17

1,61
28,72
1,32

1,32
21,49
12,81

0,57
5,39
10,63

12,65
147,28
92,06

0,01

0,43

0,25

0,1

0

1,2

0

1,99

101,02

48,01

10,56

31,16

34,71

51,22

20,32

297

TOTAL
(ha)
0,87
13,63

Extinderea intravilanelor existente vine in intampinarea unor cereri in acest sens (noi lotizari
pentru locuinte in zone interesante, noi zone industriale, turistice cu respectarea normelor de
protectie a mediului, noi dotari edilitare si de alta natura etc).
Bilantul final arata ca la intravilanul existent, prin amenajari functionale, vor creste
suprafetele destinate locuirii si cele ocupate de spatii verzi destinate agrementului.
3.8. MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Masuri pentru reducerea riscului seismic:
-Punerea in siguranta a constructiilor care prezinta pericol de instabilitate 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:
-constructiile executate intre 1950 si 1976, conform normelor de proiectare in vigoare
in aceea perioada, ce prevedeau forte seismice mai reduse. Unele din aceste construcii(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 prioritate absoluta la interventie. Diminuarea
vulnerabilitatii seismice a constructiilor 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,
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investigatii seimice) printr-o proiectare la standarde internationale, utilizare de materiale de calitate
si sisteme moderne, pot executa toate tipurile de constructii.
Masuri 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 redimensionata pe tot
teritoriul municipiului.
-Se recomanda inaltarea malurilor in zonele cu slaba incastrare a albiilor minore.
-De efectuat aparari de mal in zonele cu eroziune intensa
-Se recomanda efectuarea de curatire si decolmatare a albiilor pentru a permite scurgerea
in parametrii optimi.
-Regularizarea afluentilor
Masuri pentru zone afectate de alunecari de teren
Cele mai importante masuri de combatere a fenomenelor de instabilitate a masivelor de
pamant sunt:
Masuri de drenaj
- drenuri de suprafaja pentru prevenirea infiltrarii apei in zona de eroziune (santuri si tevi
colectoare)
Structuri de sprijin
- gabioane, casoaie, ziduri de sprijin de greutate sau pamant armat
Modificarea geometriei versantului
- indepartarea materialului din zona de punere in miscare a alunecarii (cu posibile substituiri
prin umpluturi usoare)
- reducerea pantei generate a versantului
Pentru zonele cu risc de alunecari active 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.
-Se vor executa lucrari de stabilizare pe zonele cu alunecari active, respectiv ziduri de
sprijin, drenaj, pentru a stopa fenomenul
-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.
-Pentru zonele cu risc alunecari active se recomanda sa nu se amplaseze constructii.
3.9. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
3.9.1. Gospodarirea apelor
Principalele lucrari de aparare impotriva inundatiilor, pe raul Doamnei sunt:
Aparare de mal r. Doamnei la Corbi
Hm = 545
Lungime = 230 m
Q calcul 1% = 325 mc/s
82

PIF : 1976
Descriere
- lucrări de apărare şi dirijare formate din 4 epiuri din gabioane
Deţinător : DAAV Piteşti
Amenajare r. Doamnei pentru apararea impotriva inundatiilor in localitatea Corbi
Lungime totala = 1057 m
- albie calibrată şi stabilizată cu 2 praguri de fund L = 380 m
- apărare de mal cu zid de sprijin L = 728 m
Clasa a IV-a de importanta
Q5%)=522 mc/s
Q1%=903 mc/s
Deţinător : DAAV Piteşti
Lucrarea in curs de executie
-aparare mal drept cu epiuri
Hm=498-501
L=60 m
Din terasamente
Detinator : Primaria Corbi
aparare mal drept cu epiuri
Hm=540
L=400 m
Din piatra
Detinator:Primaria Corbi
-aparare mal drept
Hm=545
L=300 m
Din piatra
P.I.F.=1976
Detinator:Primaria Corbi
-aparare mal drept cu epiuri
Hm=546-548
L=200m
Din piatra
P.I.F.=1999
Detinator :Primaria Corbi
aparare mal drept cu gabioane
Hm=549
L=40
Din piatra
P.I.F.=1981
Detinator : Primaria Corbi
- aparare mal drept cu epiuri
Hm = 579-580
L=130 m,
Din piatra
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P.I.F.=1979
Detinator : Primaria Corbi
Amenajare r. Doamnei pentru apararea impotriva inundatiilor in localitatea Corbi
Lungime totala = 117 m
- albie calibrată şi stabilizată cu 1 praguri de fund L = 117 m
- apărare de mal cu zid de sprijin L = 117 m
Clasa a IV-a de importanta
Q5%)=522 mc/s
Q1%=903 mc/s
Deţinător : DAAV Piteşti
Lucrarea in curs de executie
Amenajare r. Doamnei pentru apararea impotriva inundatiilor in localitatea Corbi
Lungime totala = 212 m
- albie calibrată şi stabilizată cu 1 praguri de fund L = 212 m
- apărare de mal cu zid de sprijin L = 212 m
Clasa a IV-a de importanta
Q5%)=522 mc/s
Q1%=903 mc/s
Deţinător : DAAV Piteşti
Lucrarea in curs de executie

Pentru diminuarea sau evitarea pagubelor create de hazardul natural la inundatii lucrarile
structurale se impart in mai multe categorii:
• Lucrari care reduc debitul de varf al viiturilor:
• Derivatii de ape mari interbazinale sau in cadrul aceluiasi bazin
hidrografic
• Lucrari de terasare, conservare a solului pe versanti si lacuri de
acumulare permanente
• Lacuri de acumulare nepermanente (poldere)
• impaduriri
• Lucrari de reabilitare si renaturare a raurilor, care sa asigure atenuarea naturala a undelor de
viitura prin acumularea apei in albiile majore
• Lucrari de retinere a apelor pluviale si de intarziere a curgerii acestora, in special in zonele
urbane
• Lucrari care reduc nivelurile maxime in albie:
• Curatirea albiilor raurilor
• Lucrari de regularizare a albiilor minore
• Lucrari care reduc durata viiturilor
• Lucrari de drenaj si desecari
• Lucrari care apara populatia si obiectivele social-economice situate in albiile majore
• Lucrari de indiguire si protectie
Toate aceste masuri si lucrari structurale precum si cele nonstructurale trebuie sa fie
integrate in planurile de dezvoltare durabila. Protectia impotriva inundatiilor constituie un element
de gestiune a apei, care include pe langa partea inginereasca de proiectare si execute si aspecte de
planificare si economice reprezentand rezultatul unor eforturi colective interdisciplinare efectuate
de toate institutiile implicate in acest fenomen.
3.9.2 Alimentarea cu apa
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Avand in vedere alimentarea partiala cu apa a comunei Corbi este necesara introducerea
alimentarii cu apa si în satele Poienărei, Stăneşti, Poduri şi Corbşori.
La baza propunerilor privind modul de alimentare cu apa pentru aceste sate au stat:
o Studiul de Fezabilitate “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare pentru localitatile Nucsoara, Corbi, Domnesti si Pietrosani”, elaborat de
S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.;
o Proiect tehnic privind “ Retea de distributie a apei in satele Cobsori, Stanesti si
Poduri, comuna Corbi, judetul Arges”, intocmit de S.C. SEGA PROIECT 2008
S.R.L;
o Proiect tehnic privind “Alimentarea cu apa a satului Poinarei, comuna Corbi, judetul
Arges”, intocmit de S.C. SEGA PROIECT 2008 S.R.L;
In baza acestor documentatii s-a propus urmatoarea solutie privind alimentarea cu apa:
• Alimentarea cu apa a satelor Corbsori, Stanesti si Poduri
o obiecte commune pentru satele Sboghitesti si Slatina din comuna Nucsoara, satele
Corbsori, Stanesti si Poduri din comuna Corbi, satul Domnesti din comuna Domnesti
si satele Pietrosani, Varzaroaia, Retevoiesti, Ganesti si Badesti din comuna
Pietrosani: sursa, o statie de clorare si conducta de aductiune principal;
o obiecte aferente satelor Corbsori, Stanesti si Poduri: conducta de aductiune cu
diametrul De 280 mm, presiunea Pn 6, Pn.10, Pn.16 atm. si lungimea L = 1005 m,
statie de clorare, rezervor de inmagazinare cu volumul de 450 mc. (prin acest
rezervor vor tranzita debitele de alimentare ale rezervoarelor din comunele Domnesti
si Pietrosani), reteade distributie cu lungimea L = 21.182 m., cu diameter cuprinse
intre 63 – 180 mm., Pn. 6 atm.
• Alimentarea cu apa a satului Poinarei
o obiecte aferente alimentarii cu apa a satului Poinarei: sursa, rezervor de
inmagazinare, retea aductiune si distributie.
• Alimentarea cu apa a satelor Corbsori, Stanesti si Poduri
Sursa de apa va fi aceeasi pentru cele 4 comune, respectiv Nucsoara, Corbi (satele
Corbsori, Stanesti si Poduri) , Domnesti si Pietrosani. Sursa de apa o va constitui subteranul de
mica adancime care va fi exploatat prin drenuri si puturi colectoare. Frontul de captare va fi
amplasat pe malul stang al raului Doamnei, la cca. 2 km. nord de satul Slatina, comuna Nucsoara,
judetul Arges.
Aductiunea principala a apei se va realiza de la frontul de captare pe traseul NucsoaraCorbi si in continuare pentru alimentarea comunelor Domnesti si Pietrosani (conducta PEHD, Dn.
200-280 mm., L = 24.025 m.).
Aductiunea secundara se va realiza din aductiunea principala prin intermediul unui camin
de racord, apa fiind transportata pana la rezervorul de inmagazinare cu V = 450 mc. Prevazut in
satul Cobsori. Transportul apei se va realiza gravitational prin conducta PEHD, Dn 280 mm., L =
1005 m.
Rezervorul de inmagazinare (V = 450 mc.), se va realiza din beton, semiingropat,
amplasat in intravilanul nord –estic al satului Corbsori, la cota terenului 565 m, si va asigura
stocarea rezervei intangibile de incendiu (V = 54 mc) si alimentarea retelei de distributie a satelor
Corbsori, Stanesti si Poduri.
Instalatii de tratare. Pentru asigurarea dezinfectiei apei, in afara statiei de clorinare cu clor
gazos amplasata aval de frontal de captare, se va realiza o statie de clorinare in incinta rezervorului
Corbsori.
Reteaua de distributie
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Reteaua de distribulie este propusa de tip ramificat, iar schema in plan a retelei a rezultat in
functie de sistematizarea teritoriului si pozitionarea consumatorilor. Ea urmareste, in general traseul
drumului judetean DJ731, al drumurilor comunale DC272, DC271 si al ulitelor satelor,fiind
pozitionata intre rigola colectoare a drumului si gardurile caselor.
Reteaua de distiributie se va realiza in prima etapa din conducta de polietilena de inalta
densitate in lungime de 21.182 m, cu diametre cuprinse intre 63 - 180 mm si presiunea nominala de
6 bar, montata pe un strat de nisip de 10 cm grosime.
Pe traseul relelei de distributie a apei se prevad hidranti pentru stingerea incendiilor, camine
de vane de linie si de ramificatii, instalatii de golire si de aerisire - dezaerisire.
Repartizarea retelei de distributie pe lungimi, diametre si presiuni se prezinta astfel:
• L = 7.519 m, Dn = 63 mm, Pn = 6 bar;
• L = 1.694 m, Dn ~ 63 mm, Pn = 10 bar;
• L = 855 m, Dn = 75 mm, Pn = 6 bar;
• L = 511 m, Dn = 75 mm, Pn = 10 bar;
• L = 1.119 m, Dn = 90 mm, Pn = 6 bar;
• L = 664 m, Dn = 90 mm, Pn = 10 bar;
• L = 569 m, Dn = 110 mm, Pn = 6 bar;
• L = 985 m, Dn = 110 mm, Pn = 10bar;
• L = 5.421 m, Dn = 125 mm, Pn = 10 bar;
• L = 975 m, Dn = 140 mm, Pn =10 bar;
• L=700 m, Dn= 180 mm, Pn= 10bar.
In zona subtraversarilor de drumuri judetene, comunale, fire de vale, conducta de distributie se
va monta in tub de protectie din teava de otel.
In satele Corbsori , Stanesti si Poduri, debitele au fost calculate pentru urmatoarele consumuri
specifice:
• 1390 loc. cu instalatii interioare de apa rece si canalizare , qsp = 130 l/om/zi;
• 927 loc.cu instalatii interioare de apa si canalizare si prepararea locala a apei calde qsp =
140 l/om/zi;
• 1253 cap. bovine, qsp = 60 l/cap/zi;
• 149 cap. cabaline, qsp = 50 l/cap/zi;
• 1222 cap. porcine, qsp = 13 l/caplzi;
• nevoi publice, Qzi med = 0,22 l/s;
• industrie mica, Qzi med= 0,17 l/s;
Q zi max = 590,82 mc/zi (6,84 l/s);
Q zi med= 511,22 mc/zi (5,92 l/s);
Q orar max= 39,50 mc/h (10,97 l/s).
• Alimentarea cu apa a satului Poinarei
Investitia de alimentarea cu apa a satului Poienarei din comuna Corbi prevede realizarea
urmatoarelor obiecte:
-captare apei
-inmagazinare apa;
-retea aductiune si distributie
Captare apa
Sursa de apa necesara pentru alimentarea cu apa a locuitorilor din satul Poienarei se va
asigura prin captarea unui izvor .
Captarea izvorului se face prin constructia unei camere de captare ce se va realiza din beton
armat. Radierul camerei de captare precum si peretele din aval se incastreaza in malul din amonte
pentru a impiedica pierderea izvorului pe sub camera.
Accesul apei de la izvor in camera de captare se face prin intermediul unor barbacane
practicate in peretele din amonte (spre izvor). Acest compartiment are rol de desnisipare a apei.
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Din compartimentul de desnisipare apa trece in compartimentul de priza, trecerea apei se
face peste peretele de compartimentare care are inaltimea de l,20 m.
Intre peretele versantului unde apare izvorul concentrat si peretele camerei de captare se
monteaza un filtru invers realizat din sorturi de agregate.
Pentru a impiedica patrunderea apei ce se scurge direct de pe versant in camera de captare se
monteaza un ecran protector ce se realizeaza din argila bina compactata
Pe peretele opus izvorului concentrat la o cota situata peste nivelul terenului natural, se va
monta preaplinul camerei de captare.
Inmagazinare apa
Inmagazinarea apei se va realiza intr-un rezervor metelic cu capacitatea de 20 mc.
Rezervorul de inmagazinare apa este montat la o cota superiora asigurand astfel distributia
apei la consumatori, gravitational.
Rezervorul se va monta semiingropat pe un pat de nisip de 30 cm grosime, bine compactat.
In interiorul rezervorului se vor monta doua sorburi care vor fi cuplate la conducte de
distributie si la cea de incendiu.
Reteaua de aductiune si distributie
Din camera de captare izvor, apa va pleca gravitational pana la rezervorul de inmagazinare
apa, printr-o conducta de polietilena de inalta densitate PEHD in lungime totala de 300 m si
diametrul de 50 mm.
Reteaua de distributie apa potabila s-a prevazut a se executa din teava de polietilena de
inalta densitate PEHD, Pn 6 bar, cu diametre cuprinse intre 50 mm si 32mm si lungimea de 2.270
m, defalcata pe lungimi, diametre si presiuni astfel:
- L = 640 m, Dn = 50 mm, Pn = 6 bar;
- L = 1.070 m, Dn = 40 mm, Pn = 6 bar;
- L = 560 m, Dn = 32 mm, Pn = 6 bar.
Conductele se vor monta ingropat sub adancimea de inghet pe un pat de nisip de
15 cm grosime si va fi acoperita inainte de realizarea umpluturii de pamant cu un strat de nisip de
10 cm grosime.
Pe conductele de distributie s-au prevazut: camin de linie, de ramificatie, din beton
armat,prevazute cu vane de sectionare.
In zona subtraversarilor de fire de vale, conducta de distributie se va monta in tub de
protectie din teava de otel.
Pentru identificarea conductei, dupa montarea acesteia, pe toata lungimea ei se va monta
banda din material termoplastic reflectorizant.
Dezvoltarea reţelei de distribuţie dupa realizarea etapei I se va face concomitent cu
extinderea intravilanului.
Dimensionarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever se va face in conformitate cu
HG nr.930 din 11 august 2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea
zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, astfel;
În jurul lucrărilor de captare, construcţiilor şi instalaţiilor destinate alimentării cu apă
potabilă, în conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi
completările ulterioare, se instituie zone de protecţie sanitară şi perimetre de protecţie
hidrogeologică, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calităţii surselor de apă.
Sunt supuse prevederilor Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară şi hidrogeologică, sursele de ape subterane precum şi captările aferente acestora
folosite pentru alimentarea centralizată cu apă potabilă a populaţiei, a unităţilor sanitare şi socialculturale, construcţiile şi instalaţiile componente ale sistemelor pentru alimentare cu apă potabilă;
Protecţia sanitară a obiectivelor prevăzute anterior se realizează prin aplicarea măsurilor de
protecţie a calităţii apelor, stabilite prin actele normative în vigoare, precum şi prin instituirea în
teren a următoarelor zone de protecţie, cu grade diferite de risc faţă de factorii de poluare, şi
anume:
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a) zona de protecţie sanitară cu regim sever;
b) zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie;
c) perimetrul de protecţie hidrogeologică.
În zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică, se impun, diferenţiat, măsuri specifice în
scopul evitării contaminării sau impurificării apelor.
Zona de protecţie sanitară cu regim sever cuprinde terenul din jurul tuturor obiectivelor de
alimentare cu apa unde este interzisă orice amplasare de folosinţă sau activitate care ar putea
conduce la contaminarea sau impurificarea surselor de apă.
Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie cuprinde teritoriul din jurul zonei de
protecţie sanitară cu regim sever, astfel delimitat încât, prin aplicarea de măsuri de protecţie, în
funcţie de condiţiile locale, să se elimine pericolul de alterare a calităţii apei.
Perimetrul de protecţie hidrogeologică cuprinde arealul dintre domeniile de alimentare şi de
descărcare la suprafaţă şi/sau în subteran a apelor subterane prin emergenţe naturale (izvoare),
drenuri şi foraje şi are rolul de a asigura protecţia faţă de substanţe poluante greu degradabile sau
nedegradabile şi regenerarea debitului prelevat prin lucrările de captare.
La dimensionarea zonelor de protecţie sanitară cu regim sever şi cu regim de restricţie se
utilizează, criteriul timpului de tranzit în subteran al unei particule de apă hidrodinamic active,
folosindu-se în calcule parametrii hidrogeologici ai acviferului;
a) mărimea zonei de protecţie sanitară cu regim sever se determină astfel încât să fie asigurat un
timp de tranzit în subteran de minimum 20 de zile pentru orice particule de apă presupuse
contaminate care s-ar infliltra la limita acestei zone şi ar ajunge la locul de captare a apei. În cazul
captărilor care exploatează acvifere freatice la care nu există suficiente date pentru aplicarea
metodelor de dimensionare, dimensiunile zonei de protecţie sanitară cu regim sever vor fi de
minimum 50 m amonte, 20 m aval de captare şi 20 m lateral, de o parte şi de alta a captării, pe
direcţia de curgere a apelor subterane, în cazul forajelor şi drenurilor, iar în cazul captărilor de
izvoare, de minimum 50 m amonte şi 20 m lateral, de o parte şi de alta a captării;
b) mărimea zonei de protecţie cu regim de restricţie se determină luând în considerare un timp de
tranzit în subteran de minimum 50 de zile de la punctul de infiltrare până la locul captării;
Pentru forajele care exploatează acvifere de adâncime sub presiune şi care indeplinesc
condiţiile de izolare a stratului captat faţă de suprafaţa terenului şi faţă de stratele acvifere
superioare vulnerabile la poluare, se instituie numai zona de protecţie sanitară cu regim sever, care
va fi circulară, cu centrul pe poziţia forajului şi raza de 10 m; în acest caz zona de protecţie sanitară
cu regim de restricţie coincide cu zona de protecţie sanitară cu regim sever, iar perimetrul de
protecţie hidrogeologică, situat în zona de alimentare a acviferului, se instituie simultan pentru
toate captările care exploatează aceeaşi structură acviferă regională. Zona de protecţie sanitară cu
regim sever, cu excepţia celei instituite pentru aducţiuni şi reţele de distribuţie, se va împrejmui şi
se va marca prin plăcuţe avertizoare.
Limitele zonei de protecţie sanitară cu regim de restricţie vor fi marcate de către deţinătorul
şi/sau operatorul captării prin borne sau semne vizibile, cu menţiunea: zonă de protecţie sanitară.
Dimensionarea zonei de protecţie sanitară cu regim sever pentru staţiile de pompare, instalaţiile de
îmbunătăţire a calităţii apei - deznisipatoare, decantoare, filtre, staţi de dezinfecţie şi altele
asemenea -, rezervoarele îngropate, aducţiunile şi reţelele de distribuţie se va face cu respectarea
următoarelor limite minime:
a) staţii de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
b) instalaţii de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalaţiei;
c) rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;
d) aducţiuni, 10 m de la generatoarele exterioare ale acestora;
e) alte conducte din reţelele de distribuţie, 3 m.
La intersecţia aducţiunilor de apă potabilă cu canalele sau conductele de canalizare a apelor
uzate ori meteorice, aducţiunile de apă potabilă, se vor amplasa deasupra canalului sau conductei,
asigurându-se o distanţă între ele de minimum 0,40 m pe verticală.
În zonele de traversare a conductelor de canalizare aducţiunile se vor executa din tuburi
metalice, pe o lungime de 5 m, de o parte şi de alta a punctului de intersecţie.
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În cazul în care reţelele de apă potabilă se intersectează cu canale sau conducte de ape uzate
menajere ori industriale sau când sunt situate la mai puţin de 3 m de acestea, reţeaua de apă
potabilă se va aşeza totdeauna mai sus decât aceste canale ori conducte, cu condiţia de a se realiza
adâncimea minimă pentru prevenirea îngheţului.
3.9.3. Canalizare
•

Retele canalizare

Existenta unui sistem centralizat de alimentare cu apă al localităţii Corbi, impune realizarea
şi a unui sistem de canalizare distinct pentru fiecare localitate in parte, pentru apele uzate în sistem
divizor care sa colecteze numai apele uzate menajere.
Pentru întocmirea proiectului de colectare a apelor uzate menajere de pe raza localităţii
Corbi, se va analiza configuraţia de amplasare în teritoriu, ţinând seama de prevederile NTPA 0112002, « Norme tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti ».
Schema tehnologică propusă pentru colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate
menajere provenite din localitatea Corbi, constă în realizarea unui sistem de canalizare din tuburi
PVC de secţiune circulară, cu mufă şi inel de cauciuc, SN4, care să colecteze şi să transporte apa
gravitaţional sau preluata prin intermediul statiilor de pompare, necesitatea amplasarii acestora
decurgand din configuratia terenului, pentru respectarea conditiei ca adancimea maxima de montaj
sa nu depaseasca 3,5-4 m.
Reţeaua de canalizare se va realiza în sistem îngropat de-o parte si alta a strazilor, in cea mai
mare parte,
adâncimile de pozare fiind variabile (între 1,5 m – 4,0 m), respectându-se adâncimea
de îngheţ de – 0,90 m. Configuraţia sistemului de canalizare va urmări trama stradală a localităţii
pentru amplasarea traseului în plan al colectoarelor.
Pe verticală, conductele de canalizare vor fi aşezate sub conductele de apă potabilă,
conducte de gaz, cabluri electrice, cabluri telefonice etc.
Condiţiile de amplasare la încrucişarea reţelelor edilitare şi distanţele în plan orizontal şi
vertical între canalele care colectează şi transportă ape uzate faţă de alte elemente de construcţie,
arbori, reţele sunt recomandate în SR 8591/1 – « Reţelele subterane. Condiţii de amplasare ». De
asemenea, încrucişările între reţelele edilitare subterane, se fac, de regulă sub un unghi de proiecţie
într-un plan orizontal de 75o - 90o. Se admit reduceri ale unghiului până la 45o, în cazul în care
conductele sunt amplasate pe străzi care se intersectează până la acest unghi.
In funcţie de modul în care sunt amplasate străzile, este necesar ca prin proiectul de
canalizare să se îndeplinească, cumulativ, mai multe condiţii, astfel :
- adâncimea de îngropare a colectoarelor de canalizare va trebui astfel aleasă încât să
permită racordarea instalaţiilor interioare din locuinţe la conducta stradală prin
curgere gravitaţională, fără pompare, la majoritatea caselor din localitate ;
- pantele colectoarelor stradale să fie continuu coborâtoare şi să aibă valori mai mari,
sau cel puţin egale, decât 0,5‰;
- să se asigure viteza de autocurăţire de 0,7 m/s şi un grad de umplere de max. 70%;
- să se permită colectarea apelor uzate de la locuinţele amplasate pe ambele părţi ale
străzilor la aceeaşi conductă de canalizare, cu excepţia zonelor care sunt
amplasate pe ambele parti ale drumurilor, pentru executarea traversării
drumurilor cu conductele de canalizare în cât mai puţine amplasamente;
Pentru întreţinerea şi buna funcţionare a reţelei de canalizare, se vor prevedea construcţii
anexa de tipul căminelor de vizitare, conform STAS 2448/82.
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Din punct de vedere structural sunt alcatuite sub forma de cuve din beton armat monolit,
armate cu plase din otel PC 52 si OB 37, iar acoperisul va fi alcatuit din elemente prefabricate
chesonate prevazute cu un gol de 800 mm pentru vizitare.
Căminele de vizitare permit accesul în canale în scopul supravegherii şi întreţinerii acestora,
pentru curăţarea şi evacuarea depunerilor sau pentru controlul cantitativ şi calitativ al apelor.
Reţeaua de canalizare va fi prevăzuta cu cămine de vizitare amplasate conform STAS 305191. La canalele nevizitabile, căminele de vizitare se prevăd:
In aliniament, la distanta maxima de 60 m;
In punctele de schimbare a dimensiunilor;
In punctele de schimbare a pantei;
In punctele de schimbare a direcţiei;
In punctele de intersecţie a canalului.
Căminele de vizitare, fără camera de lucru (adâncimea căminului fiind sub 2,00 m) vor avea
următoarele parţi componente:
fundaţie din beton;
coşul de acces din tuburi de beton cu mufa Dn 80cm;
capac şi rama carosabile;
scara de acces cu vanguri prinsa pe peretele tuburilor.
Căminele de vizitare cu camera de lucru (adâncimea căminului fiind peste 2,00 m), vor avea
următoarele parţi componente:
fundaţia din beton;
camera de lucru circulara Dn 100cm
coşul de acces din tuburi de beton cu mufa Dn 80cm;
capac şi rama carosabile;
scara de acces cu vanguri prinsa pe peretele tuburilor.
Accesul la interior se va realiza printr-un gol practicat în placa de beton şi acoperit cu capac
din material compozit cu ramă, carosabil, conform STAS 2308/87.
Deasupra tuburilor de canalizare, la 40 cm fată de generatoarea superioară a acestora se
prevede o grilă din polietilenă, de culoare maro, cu rol de semnalizare şi avertizare.
Conductele din PVC utilizate pentru realizarea unei reţele exterioare de canalizare (presiune
maximă 4 bar) au următoarele caracteristici:
lungimi : 1,2,3,5,şi 6 m;
durata de viaţă: minim 50 de ani (garantată de furnizori);
greutate mică (de cca. 20 de ori mai uşor decât betonul).
Producatorii de tuburi si piese speciale din PVC vor anexa specificatii tehnice de
respectare a:
ISO 161 si 3609 - Dimensiuni si abateri dimensionale admise
ISO 7270 - Verificare aspect
ISO 1167 -Tevi din materiale plastice pentru transportul fluidelor.
Determinarea rezistentei la presiunea interioara
ISO 5208 - Verificarea la etanseitate.
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Amplasarea conductelor şi instalaţiilor se va face conform planurilor de situaţie sc. 1:500,
planurilor de detaliu şi a reperelor aflaţe în zona.
Amplasarea reţelelor de conducte se va face conform SR 8591/1997 cu respectarea strictă a
acestuia, cu referire:
trasee;
distanţe minime dintre reţele şi elemente de construcţie;
subtraversări de drumuri;
încrucişări între reţele.
Tranşeele se vor executa astfel încât să se asigure o acoperire de min. 0.90 m peste
generatoarea superioară a conductei.
Săpăturile se vor executa:
manual şi mecanizat, unde este posibil lucrul cu excavatorul;
nivelarea manuală a fundului tranşeei, pentru formarea patului de pozare a
conductei, in aşa fel incat conducta sa se aşeze uniform pe fundul tranşeei, pe
toata lungimea ei.
In acest sens se va avea in vedere ca fundul tranşeei sa fie foarte bine nivelat si sa nu ramana
pe el bulgari de pamant sau alte resturi ce ar putea împiedica aşezarea conductei uniform.
Tuburile de PVC vor fi pozate obligatoriu pe un pat de nisip de 15 cm, după care se va
realiza umplutură de nisip până la 15 cm deasupra generatoarei superioare a tuburilor. Pamantul
rezultat din săpătura se va depozita pe o singura parte a tranşeei, opusa pǎrtii pe care se lucrează la
pozarea conductei.
Odată cu efectuarea sǎpǎturilor se vor elimina corpurile dure care ar putea deteriora tuburile
cu ocazia umplerii transeei.
In dreptul imbinarii conductelor, fundul tranşeei, respectiv patul de pozare se va adanci
corespunzator prin sapatura manuala.
Se vor respecta conditiile de executie in conformitate cu STAS-urile din Lista standardelor,
normativelor si a prescriptiilor de referinta cat si a breviarului de calcul prezentat in anexe.
Conform art. 565 din Extrasul 11 "Norme de protectia muncii in lucrarile de constructii
hidrotehnice speciale si alimentari cu apa" se impune urmatoarea restrictie in executia peretilor
verticali nesprijiniti, in terenuri cu umiditate naturala si in lipsa apelor, freatice: adancimea maxima
neconsolidata, in teren mijlociu este de 2,00 m.
Pentru săpături în terenuri cu umiditate naturală la adâncime mai mare de 2,0 m sunt
necesare sprijiniri.
În terenurile acvifere (sau pentru care există pericol de inundare prin avarierea unor
conducte magistrale de apă cu grad avansat de uzură, aflate în vecinătatea lucrărilor) se execută
sprijiniri cu palplanşe.
Conductele de P.V.C. montate ingropat, vor fi astfel pozate incat sa se realizeze protectia
tubului impotriva efectului sarcinilor concentrate rezultate din prezenta unor corpuri dure la
periferia sa.
Inaintea pozarii conductelor se va verifica daca a fost corect executata nivelarea fundului
transeii in sens longitudinal, deoarece tubul trebuie sa se sprijine continuu pe toata lungimea, astfel
incat sa nu fie solicitat la incovoiere. Apoi se va asteme stratul de nisip de 15 cm grosime.
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Dupa pozarea conductei, aceasta se va acoperi cu pamant selectionat (provenit din sapatura),
in straturi tasate de cca. 10-20 cm grosime fiecare, iar umplerea trebuie efectuata intr-o singura
direcţie.
Montarea tuburilor de PVC se va face din aval către amonte, mufele tuburilor aşezându-se
către amonte, în contra sensului de curgere a apei. Lungimea de introducere în mufă va fi conformă
cu valorile precizate de furnizorul tuburilor. Etanşarea se realizează prin intermediul inelelor de
etanşare montate în spaţiul dintre tub şi mufă în mod uniform pe toată circumferinţa tubului. Atât
garnitura cât şi pereţii interiori ai mufei vor fi curăţaţi cu atenţie, după care garnitura de cauciuc se
introduce în canelura mufei. Prin umezirea garniturii se uşurează aşezarea în canelură. Se unge cu
un strat subţire de săpun capătul tubului (nu se vor folosi produse derivate ale ţiţeiului). Capatul
tubului astfel pregătit se introduce până la semn în mufă cu garnitura. Pentru diametre ale tubului de
200-500 mm se foloseşte un dispozitiv de îmbinare (cricul cu pârghie).
Se face prin ansamblari demontabile (mufe).
Tipuri de conducte PVC în funcţie de trafic [to/osie]
≤ 20
SN 2 (PN 4).
≤ 30
SN 4, SN 4 M.
≥ 30
SN 8, SN 8 M, SN 32 (PN 10) .
Conductele din PVC au fost selectate datorita urmatoarelor avantaje – comparative cu cele din
beton:
Durată de viaţă mai ridicată: garanţie 50 de ani în condiţii de exploatare corectă.
Rezistenţă chimică şi electrochimică ridicată.
Pierderi de sarcină reduse la canalizarea apelor reziduale, datorate suprafeţei interioare lise şi
implicit, grad de curgere superior.
Impermeabilitate foarte bună, evitându-se astfel poluarea pânzei de apă freatică cu reziduuri
din reţelele de canalizare.
Greutate scăzută, ceea ce uşurează manipularea şi transportul.
Fexibilitate bună.
Asamblare simplă şi rapidă în reţele, manoperă scăzută pentru montaj.
Preţ mai redus.
Temperatura maximă admisibilă a fluidelor transportate: 60°C
Caracteristici generale de material ale ţevilor PVC:
Densitate: >1,4 g/cm³
Coeficient de dilatare termică liniară: 0,06-0,08 mm/m°C
Conductivitate termică: 0,13 Kcal/hm°C
Modul de elasticitate la 20°C: min. 3.000 MPa
Rezistenţă electrică superficială la 20°C: >10 Ohm x cm
Lungimi de livrare
1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 6000 ± 50 mm.
Ţevile pot fi tăiate şi la alte lungimi, definite in comanda catre furnizori de catre
constructor, in functie de nevoile de adaptabilitate la teren.
Agrementare:
Ţevile din PVC au Agrement Tehnic valabil la data prezentarii ofertei.
Protecţia mediului:
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material netoxic pentru mediu;
sunt reciclabile;
nu distrug stratul de ozon.

Caracteristicile mecanice şi fizice impuse
ale ţevilor PVC care se vor utiliza la
realizarea investitiei:

Aspect
Ţevile sunt drepte, cu secţiunea circulară.
Capetele ţevilor sunt tăiate perpendicular pe axa
ţevii.
Suprafaţa interioară, şi exterioară şi secţiunea
transversală sunt netede, fără fisuri, bule de aer
sau incluziuni străine.
Variaţia dimensională şi aspectul după încălzire:
variaţia lungimii ≤5%
aspectul. Probele din etuvă nu trebuie să prezinte
umflături, bule de sau exfolieri.
Punct de înmuiere Vicat
≥79°C
Absorbţie de apă la 100°C
≤4 mg/cm²
Etanşeitatea la presiune interioară, la temperatura de
23±5° C (ţevi de canalizare)
2 h la presiunea de 6 bari (SR EN 714)
Rezistenţa la şoc la 0° C
Numãrul de epruvete sparte ≤ 10%
Rezistenţa la foc
Arderea nu continuă după îndepărtarea flăcării,
ţevile autostingându-se în 30 de secunde.
Rezistenţa chimică
Rezistă la atacul substanţelor chimice uzuale.

Îmbinările cu inel de etanşare
Tipul îmbinării
Elastică.
Tipul mufei
Tip Tecnogiunto (demontabilă) (sau similar)
cu inel (demontabilă) (sau similar)
Mod de îmbinare
etanşare cu inele de cauciuc elastomerice.
Indicaţii de utilizare
îmbinările elastice (demontabile) se pot utiliza în terenuri instabile, în zone seismice, în
zone cu dilatări termice.
Îmbinările cu inel de etanşare sunt mai flexibile decât cele cu mufă lisă şi au, implicit, o comportare
mecanică superioară; elasticitatea lor permite preluarea deformărilor liniare şi unghiulare din reţea
sau ale terenului.
Pentru îmbinarea ţevilor în reţelele din PVC se recomandă folosirea fitingurilor din PVC datorită
rezistenţei lor chimice, fiabilităţii ridicate şi lipsei depunerilor.
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Racordarea instalaţiei din PVC la reţele metalice sau din alte materiale este posibilă datorită
fitingurilor de trecere aferente.
Organizare
Depozitare
se depozitează pe sortimente, în locuri special amenajate, avându-se grijă să nu fie puse în
contact cu substanţe chimice agresive pentru PVC sau cu materiale abrazive.
Manipulare şi transport
se manipulează şi transportă cu grijă, fixate corespunzător, ferindu-le de lovituri şi
zgârieturi, nu se permite depozitarea peste ţevi a altor materiale.
Transportul corect al tuburilor necesita un plan de prindere neted, lipsit de asperitati. Sarcina
trebuie sa fie fixata cu fasii si benzi in colivii metalice.
In punctele de lucru de legare, in cazul tuburilor de grosime mica, se recomanda folosirea
suporturilor de distributie a solicitarilor de legare.
Descarcarea si eventualele mutari pe santier trebuie sa fie efectuate cu ajutorul
motostivuitoarelor, macaralelor sau excavatoarelor dotate cu balanta.
Este indicata depozitarea tuburilor in stive, nu mai inalte de 1,5 m, pe o fundatie plana,
lipsita de asperitati, iar colacii pot fi depozitati in pozitie inclinata de un perete vertical plan; pentru
tipurile cu grosime mica (tip PN 4/6) este indicata stivuirea pe orizontala pentru a fi protejate de
eventualele deformatii. Depozitarea corecta a tubulaturii usureaza viitoarele operatii de manipulare.
Umplutura transeei conductelor cuprinde doua zone bine definite si anume:
zona de acoperire - pana la aproximativ 50 cm deasupra generatoarei conductei,
necesara asigurarii stabilitatii conductei;
zona de umplutura - necesara pentru transmiterea uniforma a sarcinilor care
actioneaza asupra conductei si protejarea acesteia in timpul realizarii umpluturii
superioare.
Zona de acoperire (pana la 50 cm deasupra generatoarei superioare) trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii de material si executie:
materialul de umplutura trebuie sa fie curatat de pietre si blocuri (granule de max. 20
mm) sau materiale solidificate;
pentru terenurile care nu prezinta capacitate corespunzatoare de compactare, trebuie sa
se utilizeze materiale fiabile de adaos (nisipuri, pamant);
nu se vor utiliza materiale agresive care deterioreaza conducta si nici soluri care
prezinta tasari ulterioare;
compactarea acestei zone se face in straturi succesive de maxim 15 cm.
Zona de umplutură se va executa după efectuarea probei de etanşeitate, prin umplerea în
straturi de 20-30 cm grosime , bine compactate până la nivelul refacerii sistemului rutier iniţial al
străzii.
Sub generatoarea inferioară a conductei se va realiza un pat de nisip de cca. 15 cm grosime,
granulaţie 1-7 mm, compactat cu mijloace manuale sau mecanice
Pentru a marca existenta conductelor de canalizare, in cazul deschiderii unei sapaturi, se
recomanda amplasarea in umplutura, deasupra generatoarei conductei, intre 30-60 cm a unei benzi
longitudinale (banda de semnalizare cu insertie de inox) de culoare maro (pentru canalizare), care sa
permita detectarea in sol a conductelor de canalizare.
Santurile nu trebuie tinute deschise timp indelungat, pentru evitarea inundarii lor, situatie in
care se va schimba pozitia conductei in sant.
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În timpul executării lucrărilor se va verifica corespondenţa situaţiei din teren cu prevederile
proiectului atât în ceea ce priveşte lucrările care, după execuţie, devin ascunse, precum şi în ceea ce
priveşte calitatea şi modul de punere în opera a materialelor.
În timpul execuţiei se vor verifica:
cotele de pozare a tubului;
panta canalelor şi natura terenului de fundare;
respectarea dimensiunilor tuburilor şi a construcţiilor care alcătuiesc reţeaua;
aliniamentul canalelor;
corecta amplasare a căminelor;
modul de compactare;
aducerea sistemului rutier la starea iniţială.
Pentru conductele de canalizare, proba de etanşeitate se efectuează între două cămine
consecutive, după realizarea umpluturilor parţiale şi după ce betonul şi mortarul puse în operă au
ajuns le rezistenţa proiectată. Umplerea cu apă se face din capătul aval, aerul evacuîndu-se pe la
capătul amonte. După umplere canalul va sta plin cu apă 24 ore pentru a permite absorbţia apei şi
evacuarea aerului rămas. Proba de presiune va fi de 5N/cm2, iar durata probei va fi de 15 minute. În
timpul probei se completează permanent apa pierdută, măsurându-se cantităţile adăugate. Pierderea
admisibilă pe un canal circular cu Dn 300 mm se consideră a fi de 0,3 l//m2, conform STAS 3051.
Rezultatele probei de etanşeitate se vor consemna în cadrul unui proces-verbal ce va fi
anexat la documentele recepţiei preliminare şi finale.
Dupa executia instalatiilor hidraulice, se va executa proba de etanseitate a imbinarilor la
presiunea de lucru, pentru care se vor consemna rezultatele intr-un proces verbal.
Aplicarea masurilor de tehnica securitatii muncii in procesul de executie a lucrarilor, revine
in totalitate executantului care va aplica intocmai toate instructiunile din normativele de protectia
muncii, paza si stingerea incendiilor din sectoarele de constructii.
Masurile de protectia muncii, se vor aplica chiar de la faza lucrarilor pregatitoare si vor
consta din urmatoarele lucrari:
verificarea planului de situatie din proiect cu constructiile existente la suprafata
terenului sau ingropate, (linii electrice sau telefonice, conducte, fundatii,
constructii, rezervoare etc.)
marcarea cu semnale vizibile a acestor lucrari
instructajul intregului personal inainte de inceperea lucrarilor, privind masurile de
protectia muncii in executie
masuri speciale la transportul utilajelor pe sub liniile electrice, in special
excavatoarele, pentru ca sa nu atinga liniile electrice
informatii in zona prin consultarea localnicilor cu privire la lucrarile ascunse.
La faza executiei se vor respecta masurile de protectia muncii cu privire la executarea
terasamentelor, mecanizat sau manual, la montarea conductelor, accesoriilor si instalatiilor,
prepararea si turnarea betoanelor, a confectiilor metalice etc. cu referinta in special la urmatoarele:
permiterea accesului in zona de lucru numai a personalului de santier;
instruirea in prealabil a personalului de santier asupra pericolelor ce exista in legatura
cu munca pe care trebuie sa o presteze, intocmirea si semnarea fiselor individuale
de protectia muncii;
inainte de inceperea lucrului, conducatorii de utilaje vor verifica starea tehnica a
acestora;
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evitarea căderilor, prin montarea de dispozitive corespunzătoare la scări, bazine şi
pasarele, prin acoperirea accesului în cămine şi la încăperile subterane, prin
montarea de împrejmuiri şi panouri de avertizare pe timp de zi şi pe timp de
noapte în jurul gropilor şi tranşeelor, montarea podeţelor pentru traversarea
tranşeelor;
evitarea surpării malurilor tranşeei prin sprijiniri corespunzătoare;
folosirea echipamentelor de protecţie corespunzătoare în timpul lucrului şi circulaţiei
prin şantier;
folosirea troliilor şi macaralelor pentru obiecte grele şi utilizarea acestora numai de
personal calificat;
ventilarea înainte de acces a căminelor, camerelor sau bazinelor ce urmează a fi
vizitate, prin curent natural sau mijloace mecanice;
dotarea corespunzătoare pentru apărarea contra incendiilor şi ţinerea la zi a panourilor
contra incendiilor;
in apropierea liniilor electrice, vor fi luate masuri speciale precum si la deplasarea
utilajelor pe sub acestea;
nu se admite lucrul pe santier nici unei persoane care nu are instructajul de protectia
muncii la zi.
Executantul lucrarilor va avea in vedere normativele in vigoare privind executarea lucrarilor
de constructii, paza contra incendiilor, precum si standardele de stat, conducerii santierului
revenindu-i sarcina de a intocmi instructiuni proprii de protectia muncii specifice fiecarui loc de
munca si de a asigura instructajul intregului personal, completarea fiselor individuale de protectia
muncii, de a tine evidenta instructajelor care s-au facut si a persoanelor care au fost instruite.
Lucrarile de organizare de santier (constructii auxiliare, ateliere de orice fel, depozite, rampe
de descarcare) se vor realiza urmarindu-se satisfacerea tuturor ceritelor de protectia muncii si PSI.
La executarea lucrarilor vor fi respectate prevederile Ord. nr. 9/9. 01. 1998 al Ministerului
Muncii si Protectiei Sociale.
Propunerile pentru evacuarea apelor uzate s-a facut in baza urmatoarelor documentatii:
o Studiul de Fezabilitate “Reabilitarea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa
si canalizare pentru localitatile Nucsoara, Corbi, Domnesti si Pietrosani”, elaborat de
S.C. ROMAIR CONSULTING S.R.L.;
o Studiul de fezabilitate privind “Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in
satele Corbi si Jgheaburi, comuna Corbi, judetul Arges”, intocmit de S.C. SEGA
PROIECT 2008 S.R.L
• Canalizarea si epurarea apelor uzate in satele Corbsori , Stanesti si Poduri
Colectarea apelor uzate se va realiza printr-o retea de canalizare ce se va executa din
tubulatura PVC-KG· (250 mm, L = 17865 m), propunerea facand parte din studiile de fezabilitate
realizate anterior. Epurarea apelor uzate se va realiza in doua statii de epurare mecano-biologice cu
caracteristici asemanatoare (Q zi max = 4,33 l/s, Q orar max =6,49 l/s) din care una va fi amplasata
in sud- vestul satului Stanesti iar cea de-a doua in nord-vestul satului Stanesti . Evacuarea apelor
epurate se va realiza in R. Doamnei (mal stang, hm 595) prin tubulatura PVC-KG (Dn = 250 mm,
L+175 m) . Pe traseul colectoarelor de canalizare vor fi montate 2 statii de pompare pentru
preluarea apelor uzate din zonele joase ale satelor Stanesti si Poduri.
Debite de ape uzate evacuate sistem Corbsori , Stanesti si Poduri , com.Corbi
- Q zi max = 373,99 mc/zi (4,33 l/s) ;
- Q zi med = 317,95 mc/zi(3,68 l/s);
- Q orar max = 23,37 mc/h (6,49 1/s
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Schema tehnologica a statiilor de epurare este urmatoarea:
Linia apei
- gratar cu curatire mecanica;
- gratar fin cu curatire manuala care by-pass-eaza gratarul mecanic;
- desnisipator cuplat cu separator de grasimi;
- bazin de decantare primara echipat cu mixer submersibil;
- bazin anoxic pentru denitrificare echipat cu mixer submersibil;
- bazin de aerare pentru reducerea substantelor organice si nitrificare echipat cu sistem de
distributie a aerului prin bule fine;
- decantor secundar;
- bazin de contact cu clorul
Linia namolului
- bazin pentru stabilizarea aeroba a namolului ;
- concentrator de namol ;
.
- instalatie pentru deshidratarea namolului ;
- container pentru depozitarea temporara a namolului deshidratat ;
- container pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate de la gratare ;
- container pentru depozitarea temporara a nisipului rezultat de la desnisipator ;
Statia de epurare va fi echipata cu urmatoarele instalatii:
• suflanta pentru producerea aerului necesar procesului de epurare;
• mixere submersibile;
• sistem de distributie a aerului prin bule fine;
Concentratiile indicatoiilor de calitate ai apelor evacuate in R.Doamnei se vor incadra in
urmatoarele limite maxime admise stabilite in conformitate cu prevederile NTPA 001 aprobat prin
HG 352/ 2005:
-pH.....................................................................6,5-8,5;
-materii totale in suspensie................................35 mg/l;
-CB05................................................................25 mg/l ;
-CCOCr……………………………………….125 mg/l;
- reziduu fix…………………………………...1000 mg/ l
- fosfor total …………………………………..1 mg/l
-azot total……………………………………..10mg/l
-substante extractibile…………………………20 mg/l
- detergenti…………………………………….0,5 mg/
• Canalizarea si epurarea apelor uzate in satul Corbi
Se prevede realizarea unui sistem independent de canalizare pentru satul Corbi.
Pentru sistemul de canalizare si epurare ape uzate se prevede realizarea urmatoarelor obiecte:
- retea de canale colectoare
- statie de epurare mecano-biologica
- statie de pompare ape uzate
- bransament apa
- racord electric
 Retea de canale colectoare
Sistemul de canalizare propus a se realiza a fost prevazut astfel incat sa poate prelua intreaga
cantitate de apa menajera prin intermediul racordurilor de la fiecare locuinta, institutie publica,
societate comerciala si dirijata spre statia de epurare.
Reteaua de canale colectoare, dimensionata pentru Qu orar max = 2,49 l/s, are o
lungime totala de 3.690 m, diametrul de 250 mm si va executata din teava PVC, SN4.
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Pozarea conductelor va fi la minim 0,90 m adancime, sub limita de inghet, cu o panta care sa
asigure viteza de autocuratire optima minim (0,7 m/s) pe intreaga retea.
Pozarea conductelor in sapatura se va face obligatoriu pe un strat de nisip de 20 cm grosime.
De asemenea se prevede nisip atat lateral, cat si peste conducta(20 cm).
Pentru asigurarea in exploatare a unei functionari optime, pe traseul retelei de canalizare sau prevazut camine de vizitare in aliniament la distanta de maxim 60 m unul de altul, precum si la
intersectia cu alte canale laterale si la orice schimbare in plan.
 Statia de epurare mecano - biologica apelor uzate ( Qu zi max = 90 mc/zi, Qu orar
max = 2,49 l/s).
Statia de epurare va fi amplasata in partea de est a satului Corbi, pe malul drept al raului
Doamnei.
Schema tehnologica a statiei de epurare a fost conceputa sa realizeze epurarea avansata a
apelor uzate pentru reducerea substantelor organice, a produsilor azotului (nitrificare -denitrificare)
si fosforului (defosforizare).
Schema de epurare cuprinde:
- treapta de epurare mecanica
- treapta de epurare chimica
- treapta de epurare biologica avansata cu nitrificare - denitrificare.

-

Statia de epurare va cuprinde urmatoarele constructii si instalatii:
retele tehnologice
camine de canalizare
treapta de epurare mecanica primara
bazin de egalizare, omogenizare si pompare apa menajera
treapta de epurare mecanica finala
treapta de epurare bilogica
unitate de dezinfectie cu ultraviolete
unitate de stocare si dozare coagulant
bazin colectare si pompare namol
unitate de dezinfectie cu ultraviolete
platforma depozitare containere.

Descrierea fluxului tehnologic
a)
Linia apei - treapta de epurare mecanica primara (Q = 2,88 l/s), unde are loc
reducerea materiilor in suspensie si a substantelor organice:
- camin de distributie;
- camin gratar cu curatare manual (Di = 1,50 m, H = 1,50 m);
- deznisipator cuplat cu separator de grasimi , de tip vertical (V util = 4)
bazin de egalizare, omogenizare si pompare (Di = 3,0 m, H = 7,0m) echipat cu mixer
pentru omogenizare si l+l electropompe submersibile (Q = 1,15 l/s, H = 10 m CA functionare
automatizata, care vor pompa apele uzate in treapta de epurare mecano-chimica,
- 2 debitmetre electromagnetice montate pe cele doua linii de pompare.
Dupa treapta de epurare mecanica(degrosisare) prima schema tehnologica de
epurare se desfasoara pe o linie tehnologica, obiectele componente fiind montate orizontal,
compact, in containere termoizolante. Linia tehnologica va avea urmatoarea componente
b) Linia apei-treapta de epurare mecano – chimica (Q zi max = 1,15 l/s) unde are loc
reducerea compusilor fosforului in prezenta unui agent de floculare (polielectrolit) si a
materiilor in suspensie:
- gratar des cu curtare mecanica
- bazin decoagulare prevazut cu instalatie de aerare cu bule fine;
- decantor primar cu blocuri lamelare unde are loc sedimentarea primara
c) Linia apei - treapta de epurare biologica avansata cu nitrificare - deninificar(Qzi
max = 1,15 l/s), unde are loc formarea bacteriilor din lantul trofic, reducerea substanlelor
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organice, fermentarea si oxidarea produsilor de hidroliza, nitrificarea heterotrofa in prezenta
oxigenului, denitrificarea autotrofa, mineralizarea trofica eliminarea bacteriilor coliforme:
- bazin de fermentare si hidroliza prevazut cu instalatie de aerare cu bule fine si corpuri
submersate mobile pentru sustinerea biomasei;
- bazin de nitrificare heterotrofic,prevazut cu instalatie de aerare cu bule fine si corpuri
- bazin de nitrificare - denitiificare hetero - autotrofica, prevazut cu instalatie de aerare cu
bule fine si corpuri submersate fixe pentru sustinerea biomasei;
- bazin de denitrificare autotrofica, prevazut cu instalatie de aerare cu bule finesi
corpuri submersate mobile pentru sustinerea biomasei;
- instalatie de dezinfectie cu raze ultraviolete montate la iesirea din modulul biologic.
d) Linia namolului - din procesul de epurare rezulta materii solide in suspensie si namol
de sedimentare primara. Datorita tehnologiei de epurare bazata pe mineralizarea completa a
materiilor organice si a relatiilor trofice avansate ale microorganismelor aflate pe pelicula fixata
pe corpurile suport din bazinele de aerare, nu rezulta namol biologic in exces.
Linia namolului are in componenta urmatoarele constructii si instalatii:
- container pentru stocarea temporara a materialului grosier rezultat de la curatarea
gratarului;
- bazin (V = 3 mc) pentru colectarea grasimilor rezultate din separatorul de
grasimi, bazin in care se realizeaza degradarea substantelor organice pe in adaos de
biopreparate;
- bazin de stocare (V = 3 mc) a nisipului (materiilor solide in suspensie) prevazut cu radier
drenant cu barbacane si strat geotextil care permite filtrarea si scurgerea apei si introducerea
acesteia in fluxul tehnologic de epurare;
- electropompa submersibila (Q = 0,82 l/s, Hp = 8 mCA) montata in detectorul liniei
mecano - chimice pentru evacuarea namolului primar;
- bazin de stocare si stabilizare a namolului primar (V=1 6 mc) echipat cu mixer
electromecanic;submersate fixe pentru sustinerea biomasei;
- electropompa submersibila (Q = 0,40 1/s, Hp - 10 mCA), montata in bazinul
de namol pentru evacuarea namolului stabilizat catre instalatia de deshidratare;
- instalatia de deshidratare in saci a namolului cu o capacitate de deshidratare de 24 kg
substanta uscata pe zi, montata in camera tehnica
- platforma (S = 24 mp) pentru depozitarea temporara a containerelor si a sacilor cu namol
deshidratat prevazuta cu gratar de pardoseala pentru colectarea a apei scurse din saci, care este
dirijata gravitalional in bazinul de omogenizare.
Prin schema tehnologica adoptata, statia de epurare poate asigura urmatoarele grade de
epurare: 90 % pentru materii in suspensie, 93 % pentru CB05, 80 % pentru fosfor total, 93 %
pentru azot amoniacal, 86 % penfiu CCOCr.
Evacuarea apelor epurate se va face in raul Doamnei, in dreptul statiei de epurare, printr
- o conducta PVC (L = 30 m, Dn = 300 mm).
La evacuare, conducta va fi incastrata in masiv de beton armat.
Conform breviarului de calcul anexat, debitele de apa evacuate sunt:
- Qu zi med = 66,25 mc/zi
- Qu zi max = 86,13 mc/zi
- Qu orarmax = 2,49 1/s.
• Canalizarea si epurarea apelor uzate in satul Jgheaburi

-

Se prevede realizarea unui sistem independent de canalizare pentru satul Jgheaburi.
Pentru sistemul de canalizare si epurare ape uzate se prevede realizarea urmatoarelor obiecte:
retea de canale colectoare;
statie de epurare mecano-biologica
statie de pompare ape uzate;
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bransament apa
racord electric.
Retea de canale colectoare
Sistemul de canalizare propus a se realiza a fost proiectat astfel incat sa poate prelua
intreaga cantitate de apa menajera prin intermediul racordurilor de la fiecare locuinta, institutie
publica, societate comerciala si dirijata spre statia de epurare.
Reteaua de canale colectoare, dimensionata pentru Qu orar max = 3,14 l/s, are o
lungime totala de 6.150 m, diametrul de 250 mm si va fi executata din teava PVC, SN4.
Pozarea conductelor va fi la minim 0,90 m adancime, sub limita de inghet, cu o panta
care sa asigure viteza de autocuratire optima (minim 0,7 m/s) pe intreaga retea.
Pozarea conductelor in sapatura se va face obligatoriu pe un strat de nisip de 20 cm
grosime. De asemenea se prevede nisip atat lateral, cat si peste conducta (20 cm).
Pentru asigurarea in exploatare a unei funclionari optime, pe traseul retelei de canalizare s-au
prevazut camine de vizitare in aliniament la distanta de maxim 60 m unu1 de altul, precum si la
intersecteaza cu alte canale laterale si la orice schimbare de directie in plan.
Statia de epurare mecano - biologica a apelor uzate ( Qu zi max = 110 mc/zi,Qu orar
max = 3,14 l/s)
Statia de epurare va fi amplasata in partea de sud a satului Jgheaburi, pe malul stang al
raului Doamnei.
Schema tehnologica a statiei de epurare a fost conceputa sa realizeze epurarea avansata a
apelor uzate pentru reducerea substanlelor organice, a produsilor azotului (nitrificaredenitrificare) si fosforului (defosforizare).
Statia de epurare are aceleasi componente si aceeasi schema tehnologica ca si statia de
epurare din cadrul sistemului I.
Evacuarea apelor epurate se va face in raul Doamnei, in dreptul statiei de epurare,
printr - o conducta PVC (L = 100 m,Dn= 300 mm).
La evacuare, conducta va fi incastrata in masiv de beton armat.
Conform breviarului de calcul anexat, debitele de apa evacuate sunt:
Qu zi med = 83,52 mc/zi
Qu zi max = 108 58mc/zi
Qu orar max = 3,14 l/s.
•

Canalizarea si epurarea apelor uzate in satul Poinarei

Se prevede realizarea unui sistem independent de canalizare pentru satul Poinarei.
Pentru sistemul de canalizare si epurare ape uzate se prevede realizarea urmatoarelor obiecte:
- retea de canale colectoare;
- statie de epurare mecano-biologica
- statie de pompare ape uzate;
- bransament apa
- racord electric.
Retea de canale colectoare
Sistemul de canalizare propus a se realiza se va proiecta astfel incat sa poate prelua
intreaga cantitate de apa menajera prin intermediul racordurilor de la fiecare locuinta, institutie
publica, societate comerciala si dirijata spre statia de epurare.
Reteaua de canale colectoare, se va dimensiona pentru Qu orar max = 1,53 l/s,
si va fi executata din teava PVC, SN4.
Pozarea conductelor va fi la minim 0,90 m adancime, sub limita de inghet, cu o panta care sa
asigure viteza de autocuratire optima (minim 0,7 m/s) pe intreaga retea.
Pozarea conductelor in sapatura se va face obligatoriu pe un strat de nisip de 20 cm
grosime. De asemenea se prevede nisip atat lateral, cat si peste conducta (20 cm).
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Pentru asigurarea in exploatare a unei funclionari optime, pe traseul retelei de canalizare s-au
prevazut camine de vizitare in aliniament la distanta de maxim 60 m unu1 de altul, precum si la
intersecteaza cu alte canale laterale si la orice schimbare de directie in plan.
Statia de epurare mecano - biologica a apelor uzate ( Qu zi max = 49 mc/zi,Qu orar
max = 1,53 l/s)
Statia de epurare va fi amplasata in partea de est a satului Poinarei, pe malul drept al
paraului Valea lui Carstei.
Schema tehnologica a statiei de epurare a fost conceputa sa realizeze epurarea avansata a
apelor uzate pentru reducerea substanlelor organice, a produsilor azotului (nitrificaredenitrificare) si fosforului (defosforizare).
Statia de epurare are aceleasi componente si aceeasi schema tehnologica ca si statia de
epurare din cadrul sistemului I.
Evacuarea apelor epurate se va face in paraul Valea lui Carstei, in dreptul statiei de
epurare, printr - o conducta PVC dimensionata corespunzator.
La evacuare, conducta va fi incastrata in masiv de beton armat.
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BREVIAR DE CALCUL DEBITE CARACTERISTICE DE APA
Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satul Corbi, comuna Corbi, judetul
Arges.
1. Date de calcul
· Populatia actuala (numarul de locuitori echivalenti): 788 locuitori
· Consumuri specifice
Pentru nevoi gospodaresti: qq(i)
- qq(l) = 100 l/om, zi: zona cu gospodarii avand instalatii interioare cu apa recee, calda si
canalizare
- qq(l) = 50 l/om, zi: zona si care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti
Pentru nevoi publice: qq(i)
qq(l) = 30 l/elev, zi
Pentru agenti economici: qag
- qag = 40 l/angajat, zi
2. Determinarea debitelor de apa de canalizare
QuxNle
1000
1
Qu zi med=
x (525x100+ 263x50+ 15x40)= 66,25 mc/ zi
1000
Qu zi max = Kzi x Qu zi med
Qu zi max = 1,30 x 66,25 = 86,13mc/ zi
Korar
Qu orar max =
x Qu zi max
24
Qu orar max = 2,50/24 x 86,13= 8,97 mc/h= 2,49 l/s
Qu zi med=

Se alege o statie de epurare mecano - biologica compacta, containerizata cu Qu zi max =
90 mc/zi.
3. Caracteristicile apei uzate menajere
Conform NTPA - 002 / 2002, indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in
reteaua de canalizare, sunt:
209 mg/l
- Materii in suspensie
329 mg/l
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
615 mg/l
- Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu
3,5 g/l
- Detergenti
13,17 mg/l
- Substanle exn·actibile cu solvenIi organici
7,18
- Unitati pH
4. Calitatea apei uzate epurate
Conform NTPA 001 / 2002, indicatorii de calitate ai apelor epurate, care se deverseaza
intr-un emisar, sunt:
60 mg/l
- Materii in suspensie (MS)
25 mg/l
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO~)
15 mg/l
- Azot total (N)
2,0 mg/l
- Fosfor total (P)
125 mg/l
- Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu
(Ccocr)
0,5 mg/l
- Detergent total
20 mg/l
- Materii extractibile cu solventi organici
6,50 - 8,5
- Unitati pH
5. Gradul de epurare necesar
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Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001/2002, trebuie ca in urma procesului de
epurare sa se realizeze urmatoarele grade de epurare:
71%
- Materii in suspensii (MS)
93%
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
93%
- Azot amoniacal (NH4+)
80%
- Fosfor total (P)
80%
- Consumul de oxigen -metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)
86%
- Detergenti
13%
- Substante extractibile cu solventi organici
Aceste valori impun prevederea unei epurari mecano – biologice, cu nitrificarea denitrificarea apelor uzate.
6. Dimensionare retea de canalizare
La dimensionarea retelei de canalizare menajera s-a tinut cont de:
- materialul din care se executa reteaua: PVC
- coeficient de rugozitate: k = 90
- viteze de curgere admisibile: Vmin. = 0,70 m/s
- panta radierului minima pentru tuburi cu Dn 250 mm este 0,0035
- grad de umplere maxim admisibil: a = 0,70, pentru sistem separativ, conform STAS
3051/81
- dimensiunea minimaa canalului, conform STAS 3051/81: 250 mm
7. Verificarea capacitatii de transport a canalului
Dimensiunea minima a canalelor conform STAS 3051, pentru sistem separativ, este Dn
250 mm.
Vom verifica capacitatea de transport a acestui canal pentru o panta minima admisa de
0,0035 si pentru un grad de umplere h/H=0,70.
In aceste conditii rezulta:
Qplin = 35 l/s
Q/Qplin=0,80
Q =0,80 x 35 l/s = 28 l/s
Deci capacitatea de transport a unui canal cu Dn 250 mm si panta de 0,0035 este de 28 l/s.
Canalele se dimensioneaza la Qu orar max.
Se observa ca Qu orar max = 2,49 l/s, pentru populatia din satele Corbi si Jgheaburi.
Deci un canal cu Dn 250 mm si panta de 0,0035 poate sa preia mai mult decat tot
debitul aferent satelor Corbi si Jgheaburi.
Considerand zona studiata zona care se poate dezvolta mai mult in perspectiva decat
ipoteza luata in calcul si avand in vedere ca reteaua de canalizare are o durata de viata de minim
50 ani, s-a ales pentru colectorul menajer dimensiunea de 250 mm.
BREVIAR DE CALCUL
“Canalizare si epurarea apelor uzate menajere in satul Jgheaburi, comuna Corbi, judetul
Arges”.
1. Date de calcul
· Populatia actuala (numarul de locuitori echivalenti):848 locuitori
· Consumuri specifice
Pentru nevoi gospodaresti: qq(i)
- qq(l) = 100 l/om, zi: zona cu gospodarii avand instalatii interioare cu apa rece, calda si canalizare
- qq(l) = 50 l/om, zi: zona in care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti
Pentru nevoi publice: qq(i)
qq(l) = 30 l/elev, zi
Pentru agenti economici: qag
- qag = 40 l/angajat, zi
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2. Determinarea debitelor de apa de canalizare
QuxNle
1000
1
Qu zi med=
x (565x100+ 283x50+ 289x30+ 105x40)= 83,52 mc/ zi
1000
Qu zi max = Kzi x Qu zi med
Qu zi max = 1,30 x 83,52 = 108,58 mc/zi
Korar
x Qu zi max
Qu orar max =
24
Qu orar max = 2,50/24 x 108, 58= 11,31 mc /h= 3,14 l/s
Qu zi med=

Se alege o statie de epurare mecano - biologica compacta, containerizata cu
Qu zi max = 110 mc/zi.
3. Caracteristicile apei uzate menajere
Conform NTPA 002 / 2002, indicatorii de calitate ai apelor uazate menajere evacuate in
reteaua de canalizare, sunt:
209 mg/l
- Materii in suspensie (MS)
329 mg/l
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
615 mg/l
- Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu(Ccocr)
3,5 mg/l
- Detergent total
13,17 mg/l
- Substante extractibile cu solventi organici
7,18
- Unitati pH
4. Calitatea apei uzate epurate
Conform NTPA 001 / 2002, indicatorii de calitate ai apelor epurate, care se deverseaza
intr-un emisar, sunt:
60 mg/l
- Materii in suspensie (MS)
25 mg/l
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
15 mg/1
- Azot total (N)
2,0 mg/l
- Fosfor total (P)
125 mg/l
- Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu
(CCOCr)
0,5 mg/l
- Detergent total
20 mg/l
- Materii extractibile cu solventi organici
6,50 - 8,5
- Unitati pH
5. Gradul de epurare necesar
Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001/2002, trebuie ca in urma procesului de
epurare sa se realizeze urmatoarele grade de epurare:
71%
- Materii in suspensii (MS)
93%
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
93%
- Azot amoniacal (NH4+)
80%
- Fosfor total (P)
80%
- Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu
(CCOCr)
86%
- Detergenti
13%
- Substante extractibile cu solventi organici
Aceste valori impun prevederea unei epurari mecano - biologice, cu nitrificarea denitrificarea apelor uzate.
6. Dimensionare retea de canalizare
La dimensionarea relelei de canalizare menajera s-a tinut cont de:
- materialul din care se executa reteaua: PVC
- coeficient de rugozitate: k = 90
- viteze de curgere admisibile: Vmin. = 0,70 m/s
- panta radierului minima pentru tuburi cu Dn 250 mm este 0,0035
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- grad de umplere maxim admisibil: a = 0,70, pentru sistem separativ, conform STAS
3051/81
- dimensiunea minima a canalului, conform STAS 3051/81: 250 mm
7. Verificarea capacitati de transport a canalului
Dimensiunea minima a canalelor conform STAS 3051, pentru sistem separativ, este Dn
250 mm.
Vom verifica capacitatea de transport a acestui canal pentru o panta minima admisa de
0,0035 si pentru un grad de umplere h/H =70.
In aceste condilii rezulta
Qplin = 35 l/s
Q/Qplin = 0,80
Q = 0,80 x Qplin = 0,80 x 35 l/s = 28 l/s
Deci capacitatea de transport a unui canal cu Dn 250 mm si panta de 0,0035este de 28 l/s.
Canalele se dimensioneaza la Qu orar max.
Se observa ca Qu orar max = 3,14 l/s, pentru populatia din satele Corbi si Jgheaburi.
Deci un canal cu Dn 250 mm si panta de 0,0035 poate sa preia mai mult decat tot debitul
aferent satelor Corbi si Jgheaburi.
Considerand zona studiata zona care se poate dezvolta mai mult in perspectiva decat
ipoteza luata in calcul si avand in vedere ca reteaua de canalizare are o durata de viata de minim 50
ani, s-a ales pentru colectorul menajer dimensiunea de 250 mm.
BREVIAR DE CALCUL
“Canalizare si epurarea apelor uzate menajere in satele Corbsori , Stanesti si Poduri,
comuna Corbi, judetul Arges”.
In satele Corbsori , Stanesti si Poduri com. Corbi debitele au fost calculate pentru urmatoarele
consumuri specifice :
• 1390 loc. cu instalatii interioare de apa rece si canalizare , qsp = 130 l/om/zi ;
• 927 loc.cu instalatii interioare de apa si canalizare si prepararea locala a apei calde qsp =
140 l/om/zi ;
• 1253 cap. bovine , qsp = 60 l/cap/zi ;
• 149 cap. cabaline , qsp = 50 l/cap/zi ;
• 1222 cap. porcine , qsp = 13 l/caplzi ;
• nevoi publice , Qzi me~ = 0,22 l/s ;
• industrie mica,Qzi med= 0,17l/s;
Q zi max = 590,82 mc/zi (6,84 l/s) ;
Q zi med= 511,22 mc/zi (5,92 l/s) ;
Q orar max= 39,50 mc/h (10,97 l/s) .
In satele Corbsori , Stanesti si Poduri, com.Corbi colectarea apelor uzate se va realiza
printr-o retea de canalizare ce se va executa din tubulatura PVC-KG· (250 mm , L = 17865 m).
Epurarea apelor uzate se va realiza in doua statii de epurare mecano-biologica cu caracteristici
asemanatoare(Q zi max = 4,33 l/s , Q orar max =6,49l/s) din care una va fi amplasata in sud- vestul
satului Stanesti iar cea de-a doua in nord-vestul satului Stanesti. Evacuarea apelor epurate se va
realiza in R. Doamnei (mal stang , hm 595) prin tubulatura PVC-KG (Dn = 250 mm , L+175 m) .
Pe traseul colectoarelor de canalizare: vor fi montate: 2 statii de pompare pentru preluarea apelor
uzate din zonele joase ale satelor Stanesti si Poduri
Debite de ape uzate evacuate
Sistem Corbsori , Stanesti si Poduri , com.Corbi
- Q zi max = 373,99 mc/zi (4,33 l/s) ;
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- Q zi med = 317,95 mc/zi(3,68 l/s);
- Q orar max = 23,37 mc/h (6,49 1/s
2.8. Schema tehnologica a statiilor de epurare este urmatoarea :
Linia apei
- gratar cu curatire mecanica ;
.- gratar fin cu curatire manuala care by-pass-eaza gratarul mecanic ;
- desnisipator cuplat cu separator de grasimi ;
- · bazin de decantare primara echipat cu mixer submersibil ;
- bazin anoxic pentru denitrificare echipat cu mixer submersibil ;
- bazin de aerare pentru reducerea substantelor organice si nitrificare echipat cu sistem de
distributie a·aerului prin bule fine ;
- decantor secundar ;
- bazin de contact cu clorul
Linia namolului
- bazin pentru stabilizarea aeroba a namolului ;
- concentrator de namol ;
.
- instalatie pentru deshidratarea namolului ;
- container pentru depozitarea temporara a namolului deshidratat ;
- container pentru depozitarea temporara a deseurilor rezultate de la gratare ;
- container pentru depozitarea temporara a nisipului rezultat de la desnisipator ;
Fiecare: statie de epurare va fi echipata cu urmatoarele instalatii :
• suflanta pentru producerea aerului necesar procesului de epurare;
• mixere submersibile ;
• sistem de distributie a aerului prin bule fine ;
2.10. Concentratiile indicatoiilor de calitate ai apelor evacuate in R.Doamnei se vor incadra in
urmatoarele limite maxime admise stabilite in conformitate cu prevederile NTPA 001 aprobat prin
HG 352/ 2005:
-pH.....................................................................6,5-8,5;
-materii totale in suspensie................................35 mg/l;
-CB05................................................................25 mg/l ;
-CCOCr……………………………………….125 mg/l;
- reziduu fix…………………………………...1000 mg/ l
- fosfor total …………………………………..1 mg/l
-azot total……………………………………..10mg/l
-substante extractibile…………………………20 mg/l
- detergenti…………………………………….0,5 mg/
Alti indicatori de calitate nespecificati se vor incadra in limitele maxime admise de NTPA 001
aprobat prin HG352/2002l
BREVIAR DE CALCUL
Canalizarea si epurarea apelor uzate menajere in satul Poinarei, comuna Corbi, judetul
Arges.
1. Date de calcul
· Populatia actuala (numarul de locuitori echivalenti): 442 locuitori
· Consumuri specifice
Pentru nevoi gospodaresti: qq(i)
- qq(l) = 100 l/om, zi: zona cu gospodarii avand instalatii interioare cu apa rece , calda si
canalizare
- qq(l) = 50 l/om, zi: zona si care apa se distribuie prin cismele amplasate in curti
Pentru nevoi publice: qq(i)
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qq(l) = 30 l/elev, zi
Pentru agenti economici: qag
- qag = 40 l/angajat, zi
2. Determinarea debitelor de apa de canalizare
Qu zi med=

QuxNle
1000

Qu zi med = 1/1000x(300x100+142x50+10x40)=37,7mc/zi

Qu zi max = Kzi x Qu zi med
Qu zi max = 1,30 x 37,7 mc/zi = 49 mc/zi.
Qu orar maxim = 2,70/24x49 mc/zi =5,51 mc/h=1,53 l/s

Se alege o statie de epurare mecano - biologica compacta, containerizata cu Qu zi max =
50 mc/zi.
3. Caracteristicile apei uzate menajere
Conform NTPA - 002 / 2002, indicatorii de calitate ai apelor uzate menajere evacuate in
reteaua de canalizare, sunt:
209 mg/l
- Materii in suspensie
329 mg/l
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
615 mg/l
- Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu
3,5 g/l
- Detergenti
13,17 mg/l
- Substanle exn·actibile cu solvenIi organici
7,18
- Unitati pH
4. Calitatea apei uzate epurate
Conform NTPA 001 / 2002, indicatorii de calitate ai apelor epurate, care se deverseaza
intr-un emisar, sunt:
60 mg/l
- Materii in suspensie (MS)
25 mg/l
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO~)
15 mg/l
- Azot total (N)
2,0 mg/l
- Fosfor total (P)
125 mg/l
- Consum chimic de oxigen - metoda cu dicromat de potasiu
(Ccocr)
0,5 mg/l
- Detergent total
20 mg/l
- Materii extractibile cu solventi organici
6,50 - 8,5
- Unitati pH
5. Gradul de epurare necesar
Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 001/2002, trebuie ca in urma procesului de
epurare sa se realizeze urmatoarele grade de epurare:
71%
- Materii in suspensii (MS)
93%
- Consum biochimic de oxigen la 5 zile (CBO5)
93%
- Azot amoniacal (NH4+)
80%
- Fosfor total (P)
80%
- Consumul de oxigen -metoda cu dicromat de potasiu (CCOCr)
86%
- Detergenti
13%
- Substante extractibile cu solventi organici
Aceste valori impun prevederea unei epurari mecano – biologice, cu nitrificarea denitrificarea apelor uzate.
3.9.4. Alimentare cu energie electrică.
Dotarile propuse pentru mobilarea zonelor rezervate extinderilor si pentru noile constructii
reclama un necesar de putere mic si distribuit in satele comunei. Acesta se va acoperi partial din
sursele de energie electrica existente prin extinderea retelelor electrice de joasa tensiune, si prin
amplificarea posturilor de transformare existente (enumerate la capitolul cu situatia existenta).
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Sporul de putere este necesar si pentru cresterea gradului de dotare a locuintelor cu aparatura
electrocasnica, aparitia unor constructii noi pentru sanatate si servicii, precum si prin echiparea
retelelor stradale cu instalatii pentru iluminatul public, reclame si firme luminoase.
Pentru asigurarea cu energie electrică a consumatorilor (se estimează o creştere a puterilor
cerute de abonaţi) sunt necesare lucrări de amplificare a puterilor posturilor de transformare şi a
maririi secţiunii conductorilor reţelelor aeriene.
Creşterea puterii electrice a abonaţilor are la bază tendinţa acestora de a se dota cu aparate
electrocasnice diverse, îmbunătăţirea iluminatului interior, apariţia unor societăţi de deservire
comercială, reparaţii, producţie diversă etc.
Este necesară de asemenea reabilitarea si extinderea iluminatului public.
La realizarea de obiective noi, se va obţine în mod obligatoriu aviz de amplasare de la
proprietarul retelelor electrice, pentru a se respecta condiţiile de amplasare la distanţele de protecţie
normate faţă de reţelele electrice existente şi pentru evitarea accidentelor.
La eliberarea avizelor se au în vedere condiţiile de coexistenţă între instalaţiile energetice şi
construcţiile sau instalaţiile edilitare prevăzute în prescripţiile energetice PE 101/93 , PE 101 A/93,
NTE 003/04/00, PE 106/95, PE 107/93,lLI-Ip5-89, STAS 8591/1-91.
Instalaţiile electrice de medie şi înaltă tensiune proprietatea S.D.E.E. Ploieşti (linii electrice
aeriene, (linii electrice subterane şi posturi de transformare) au fost figurate cu aproximaţie pe plan:
LES 0,4 kV, LEA 20 kV, LES 20 kV, LEA 110 kV şi PT-uri.
Conform "Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie si de siguranţa aferente
capacităţilor energetice (Ordinul ANRE nr. 4/09.03.2007 modificat şi completat cu Ordinul ANRE
nr. 49/29.11.2007) lăţimea zonei de protecţie şi de siguranţă a liniilor electrice aeriene este de:
- 37 m pentru LEA 110 kV;
- 24 m pentru LEA 20 kV;
Pentru a putea construi pe aceste terenuri este necesar să se respecte distanţa minimă de
siguranţa de:
- 1 m (distanţa pe orizontală între un stâlp al LEA 0,4 kV şi orice parte a clădirii; liniile cu
conductoare izolate torsadate se pot monta pe faţadele clădirilor cu categorie de pericol de incendiu
medie sau mică (C,D,E) la distanţa minimă de 10 cm de peretele clădirii, în cazul fasciculului
întins, respectiv 3 cm în cazul fasciculului pozat).
- 3 m (distanţa între conductorul extrem al liniei electrice aeriene LEA 20 kV la deviaţie
maximă şi cea mai apropiată parte a construcţiei, fără să constituie traversare);
- 4 m (distanţa între conductorul extrem al liniei electrice aeriene LEA 110 kV la deviaţie
maximă şi cea mai apropiată parte a construcţiei, fără să constituie traversare) ;
- 1 m la apropiere (distanţa pe orizontală între conductorul extrem al LEA 20 kV + LEA 110
kV la deviaţie maximă şi limita amprizei drumului comunal şi de exploatare);
- 7 m la traversare (distanţa pe verticală între conductorul inferior al LEA 20 kV + LEA 110
kV şi partea carosabilă a drumului comunal şi de exploatare, stâlpii LEA 20 kV + LEA 110 kV
rămânând în afara zonei de siguranţă a drumului);
- se interzice amenajarea de parcaje auto pe platforme în aer liber traversate de către LEA 0,4
Kv + LEA 20 kV + LEA 110 kV;
- 4 m la traversare conductă supraterană cu fluide neinflamabile (distanţa pe verticală între
conductorul inferior al LEA 20 kV + LEA 110 kV şi partea superioară a conductei, iar distanţa
minimă pe orizontală este egală cu înălţimea stâlpului deasupra solului plus 3 m);
- 5 m la apropiere de conductă supraterană cu fluide neinflamabile (distanţa pe orizontală
între conductorul extrem al LEA 20 kV + LEA 110 kV la deviaţie maximă şi peretele conductei);
- se interzice traversarea de către LEA 20 kV + LEA 110 kV a conductelor supraterane de
transport de gaze;
- 15 m la apropiere de conductă supraterană cu gaze (distanţa pe orizontală între
conductorul extrem al LEA 20 kV + LEA 110 kV la deviaţie maximă şi peretele conductei; se poate
reduce distanţa la 5 m cu aplicarea măsurilor de siguranţă şi protecţie conform NTE 003/ 04/ 00);
- 0,6 m la apropiere (distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi fundaţia
clădirii cu condiţia verificării stabilităţii construcţiei);
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- 0,5 m la apropiere (distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte de
apă şi canalizare, la adâncimi peste 1,5 m distanţa minimă fiind de 0,6 m); ,
- 0,25 m la intersecţie (distanţa în plan vertical între LES 0,4 kV + LES 20 kVşi conducte de
apă şi canalizare);
- 0,5 m la apropiere (distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte
termice cu apă fierbinte);
- 0,2 m la intersecţie (distanţa în plan vertical între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte
termice cu apă fierbinte);
- 0,6 m la apropiere (distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte de
gaze, în cazul protejării cablului în tub distanţa se măreşte la 1,5 m pentru conducte de gaze de
presiune joasă sau medie);
- 0,25 m ia intersecţie (distanţa în plan vertical între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi conducte
de gaze, de regulă conducta de gaze se pozează deasupra);
- 1 m la apropiere (distanţa în plan orizontal între LES 0,4 kV + LES 20 kV şi axul
arborilor);
Pentru posturi de transformare de tip aerian, zona de protecţie este delimitată de
conturul fundaţiei stâlpilor şi de proiecţia pe sol a platformei suspendate; pentru posturi de
transformare, cabine de secţionare îngrădite, zona de protecţie este delimitată de îngrădire;
pentru posturi de transformare, cabine de secţionare în construcţie zidită sau construită din alte
materiale, supraterane, zona de protecţie este delimitată de suprafaţa fundaţiei extinsă cu câte 0,2
m pe fiecare latură; pentru posturi de transformare de tip aerian,puncte de alimentare, cabine de
secţionare amplasate Ia sol, îngrădite, zona de siguranţa este zona extinsă în spaţiu delimitată la
distanţa de 20 m de la limita zonei de proiecţie.
In comuna Corbi, 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.
Executia tronsoanelor zonale de iluminat public aferente zonelor nou construite este
recomandat sa se faca concomitent cu realizarea structurii rutiere si a celorlalte tipuri de utilitati
subterane, pentru a se evita starile de avarii ce pot apare in cazul unor executii necoordonate intre
activitati.
Traseul retelelor de iluminat public va trebui sa fie judicios ales, in asa fel incat sa fie
respectata distantele si normele de protejare al celorlalte tipuri de utilitati cu care se invecineaza.
3.9.5. Telefonie
Reţeaua de telefonie fixă - Romtelecom se regăseşte pe toată suprafaţa comunei, cât şi cea
de telefonie mobilă (operatori GSM).
Concomitent cu extinderea intravilanului se propune racordarea noilor constructii la
sistemul de telefonie fixa, cablurile urmand a se poza in canalizatie subterana. Centrala digitala
existenta poate asigura racordarea tuturor posibililor utilizatori ai sistemului de telefonie fixa,
conform prognozei de dezvoltare a localitatii.
Pentru perspectiva se prevede telefonizarea zonelor noi de gospodarii cat si a noilor propuneri
de dotări social culturale.
In privinţa televiziunii in cablu aceasta se va realiza in funcţie de solicitări. Se propune pe
cat posibil ca aceste cabluri sa fie introduse in canalizatie subterana care asigura o funcţionare
îndelungata a instalaţiei.
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3.9.6. Alimentare cu caldura
In localitatea Corbi, incalzirea imobilelor se va realiza in continuare, pana la introducerea
distributiei de gaze naturale, folosind combustibili de diverse tipuri (combustibili solizi – lemn,
combustibili lichizi – motorina si petrol, gaze petroliere lichefiate si energie electrica). Dupa
racordarea la reteaua de gaze naturale se va generaliza folosirea acestora.
3.9.7. Alimentare cu gaze naturale
Necesarul de gaze se va stabili avindu-se in vedere solutii care conduc la consumurile
minime.
Pentru incalzire si prepararea hranei se vor folosi sobe, centrale termice si aparate de gatit.
Se considera ca sobele se vor echipa cu arzatoare B600 avind debitul de 0,6 mcN/h
Centralele termice vor fi echipate cu cazane cu randament de peste 90 % dotate cu arzătoare
automatizate, cu grad redus de poluare. Coşul trebuie să fie dimensionat corespunzător sarcinii
termice a cazanelor şi realizat conform prevederilor legale din punct de vedere al prevenirii
incendiilor.
Se estimeaza urmatoarele valori estimative ale consumurilor instalate:
• Consum orar instalat
2.222 mcN/h
• Consum orar mediu
1.671 mcN/h
• Consum lunar iarna
356.340 mcN/luna
• Consum lunar vara
134.100 mcN/luna
• Consum anual
2.720.400 mcN/an
sau
3.303.343 tone c.c.
Sursa de alimentare cu gaze a comunei Corbi propusa, este magistrala de transport gaz
metan inalta presiune Dn 20" (500 mm): MEDIAS - RUCAR - CAMPULUNG - SCHITU
GOLEST- DOMNESTI - VALEA IASULUI-TIGVENI-GOVORA.
Traseul acestei magistrale de gaze in vecinatatea limitei administrative a comunei Corbi si
comunei Domnesti la numai cca 300 m. una fata de cealalta, face posibila propunerea in prezentul
PUG, conform studiilor de specialitate existente ca varianta de alimentare cu gaze a comunei Coibi,
judetul Arges.
Consumul de gaze naturale poate fi asigurat prin racordarea la magistrale de gaze
Se propune executarea unei statii de reglare - masurare presiune (S.R.M.P.) de capacitate Qn
= 5.000 mc N/h care se va amplasa la distante care vor respecta normativele in vigoare si acces
direct de la soseaua judeteana.
De la statia de reglare - masurare - predare propusa pentru cele doua comune Domnesti si
Corbi, se prevede o retea de distributie de presiune medie (2 - 6 bar) Ø 8'' care va transporta gazele
pana la statia de reglare - masurare de sector (zona) care se va amplasa in comuna Corbi, sat
Stanesti, conform propunerii unitatii abilitate de specialitate.
Aceasta statie se va amplasa la distante conform normativelor in vigoare fata de
constructiile existente in zona amplasamentului propus.
De la aceasta statie de sector se va executa reteaua de distributie, presiune redusa care va
transporta gazele in cele 6 sate ale comunei Corbi, judetul Arges.
Reteaua de distributie va avea diamenul variabilde Ø 2" la Ø6''. Diametrele vor fi descrescatoare
de la statia de reglare spre ultimi consumatori.
Instalatiile interioare ale imobilelor (gospodariilor) cat si ale dotarilor social-culturale se
vor racorda la reteau de distributie redusa presiune prin intermediul bransamentelor si a
posturilor de reglare.
Se propune ca pentru locuintele vecine cca. 70% din acestea sa se rocordeze la un
singur bransament si post - reglare cate 2 consumatori.
Numarul de bransamente va fi:
1.729 imobile x0,70= 1.210 locuinte se vor cupla cate 2 avind 605 bransamente.
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Restulde locuinte: 1.729 - 1.210 = 519 locuinte vor avea brasamente individuale
Dotarile social - culturale vor avea fiecare brasament propriu
Numarul total de bransamente va fi:
Nr brasament= 605 + 519 + 144 = 1.268 brasamente si posturi de reglare.
Lucrari aferente, conducte de racord si statii de reglare masurare- predare si sector
a) Racord de inalta presiune Dn 6'' (150 mm).
b) Statie reglare - masurare - predare
c) Retea de repartitie medie presiune (2 - 6 bar), Dn 8" (200 mm).
d). Statie reglare - masurare sector
Lucrari aferente sistemului de distributie, bransare si posturi de reglare-masurare
a). Conductele sistemului de distributie Ø 2´, Ø 3´, Ø 4´, Ø 6´;
b). Bransamente si posturi reglare – masurare: 1 268 buc.
Pentru distribuţia de gaze se pot folosi conducte din polietilenă neagră de înaltă densitate
care prezintă o serie de avantaje, dintre care mai importante sunt:
- economicitatea faţă de materialele tradiţionale (la performanţe egale, costul este net
inferior);
- tehnologia de montare pentru instalaţii subterane este sigură şi fără riscuri;
- îmbinări uşoare şi rapide, prezentând o etanşeitate perfectă;
- greutate redusă şi flexibilitate;
- rezistenţă ridicată la coroziunea produsă de agresivitatea solului;
- rezistenţă ridicată la: lovituri, sarcini mecanice, uzură, agenţi atmosferici şi diverse
substanţe chimice;
- pierderi de sarcină foarte scăzute la trecerea fluidelor, datorită suprafeţei interioare a
conductelor cu rugozitatea aproape nulă;
- nu permite aderarea crustelor de săruri, calcar şi microorganisme.
3.9.8. Gospodarie comunala
A fost aprobata faza a II-a a proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide in
judetul Arges“.
In aceasta etapa se vor realiza urmatoarele :
•
•
•
•

inchiderea Depozitului Curtea de Arges si realizarea Statiei de Transfer;
desfiintarea Depozitului de la Costesti si realizarea Statiei de Transfer;
realizarea Celulei 2 din cadrul Depozitului Ecologic Regional Albota;
crearea infrastructurii necesare pentru pre-colectare si colectare a deseurilor in zona de
implementare a proiectului care cuprinde si comuna Corbi.
Serviciul de salubrizare este concesionat de operatorul privat SC TRANSARG CAG
'98.
Sunt amplasate 6 platforme de precolectare pentru deseuri menajere ,conform plansei de
reglementari si sunt propuse trei platform noi pentru colectarea deseurilor industrial si
agricole.
Se va implementa colectarea selectiva a deseurilor.
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3.10. PROTECTIA MEDIULUI
Masuri pentru protectia calitatii apelor:
În ceea ce priveşte componenta de mediu apă, recomandările – cadru aferente cu impact asupra
comunei Corbi presupun atingerea următoarelor obiective specifice:
- asigurarea apei potabile în comună;
- asigurarea canalizării şi epurării apelor uzate;
- reducerea poluării mediului acvatic şi a apelor subterane cauzate de substanţe periculoase.
Având în vedere faptul că numărul de locuitori ai comunei este mai mare de 2.000, este
obligatoriu, conform recomandărilor UE, să se realizeze sisteme centralizate de canalizare pentru
colectarea şi epurarea apelor uzate. Totodată, având în vedere faptul că o caracteristică a mediului
rural este aceea că reţelele de canalizare lipsesc sau există parţial – cum este şi cazul comunei
Corbi, recomandarea este ca realizarea acestui tip de lucrări să se efectueze pe grupe de localităţi,
ţinându-se cont de condiţiile concrete fizico-geografice şi nu de apartenenţă teritorială. De
asemenea, un aspect care trebuie luat în seamă este acela al utilizării eficiente a resurselor de apă
atât la utilizatorii casnici cât şi cei industriali, prin realizarea unui bun management în alimentarea
şi consumul de apă.
În ceea ce priveşte posibila poluare a apelor cu substanţe periculoase este recomandabil a se
cunoaşte situaţia existentă şi a se monitoriza secţiunile în care concentraţia unor astfel de substanţe
nu s-a înscris în valorile limită admisibile, astfel încat să se prevină pericolele şi accidentele în care
sunt implicate substanţe periculoase.
Diminuarea surselor de poluare aer
Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităţilor umane din ce în ce
mai intense şi răspândite în ultima perioadă, altele datorându-se unor condiţii naturale de loc şi de
climă.
Un aport însemnat în degradarea calităţii aerului îl au in zona mijloacele de transport care
emit în atmosferă în special oxizi de carbon. O contribuţie mare în creşterea efectelor negative ale
acestor gaze în atmosferă o au fenomenele meteorologice.
Poluarea aerului are numeroase cauze, unele fiind rezultatul activităţilor umane din ce în ce
mai intense şi răspândite în ultima perioadă, altele datorându-se unor condiţii naturale de loc şi de
climă.
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
suprafetelor 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 si aer.
În ceea ce priveşte componenta de mediu aer, recomandările – cadru aferente cu impact
asupra comunei Corbi, se referă la conservarea fondului forestier atât pentru producţia de biomasă
dar şi pentru funcţiile de protecţie a mediului înconjurator.
Poluarea solului
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
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ecologic in toate acele locuri care inconjoara terenurile pe care cresc recoltele si plantatiile ca si
insasi agroecosisteme.
În ceea ce priveşte componenta de mediu sol, recomandările – cadru aferente cu impact
asupra comunei Corbi, se referă la:
- reducerea poluării datorate depozitelor de deşeuri urbane şi rurale amenajate
necorespunzator;
- reducerea poluării datorate depozitelor de deşeuri industriale;
- diminuarea efectelor fenomenelor naturale (eroziune, alunecări de teren, ş.a.);
În acest sens se recomandă implementarea de sisteme integrate de gestiune a deşeurilor, care
să aibă la bază promovarea urmatoarelor principii:
- prevenirea aparitiei deşeurilor;
- minimizarea cantităţii de deşeuri produse;
- promovarea reciclării şi reutilizării;
- optimizarea metodelor de eliminare finală pentru deşeurile ce nu pot fi altfel valorificate.
Diminuarea efectelor fenomenelor naturale implică refacerea terenurilor afectate de
fenomenele respective, dar este necesară şi aplicarea măsurilor preventive ce se pot realiza prin
aplicarea unui management silvic şi agricol cât mai bun.
Planul Local de Acţiune pentru Mediu a identificat localitatea Corbi ca fiind una dintre
comunele cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes
naţional.
Diminuare surse poluare asezari umane
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 componente. 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.
Se vor amenaja platforme de precolectare a deseurilor menajere cu plantatii de protectie in
jurul lor. Aceste deseuri vor fi transportate la un depozit ecologic judeţean central cu
compartimente pentru deşeuri menajere nepericuloase, deşeuri de construcţii şi nămoluri
deshidratate de la staţiile de epurare. Deşeurile organice vor fi colectate separat şi transformate în
compost care va fi folosit în agricultură.
Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei si Normele de
protectia muncii in vigoare.
Serviciul de salubrizare este concesionat de operatorul privat SC TRANSARG CAG '98.
Sunt amplasate 6 platforme de precolectare pentru deseuri menajere ,conform plansei de
reglementari si sunt propuse trei platform noi pentru colectarea deseurilor industrial si
agricole.
În judeţul Argeş este în curs de implementare proiectul ISPA „Managementul integrat al
deşeurilor solide în judeţul Argeş”. Proiectul vizează partea central-sudică a Romaniei, valoarea
totală a acestuia fiind de 40 milioane euro. Proiectul, prevăzut a se realiza în două etape, se va
desfăsura pe 8 zone în care sunt implicate 102 localităţi, după cum urmează:
zona 1 – Curtea de Argeş;
zona 2 – Domneşti;
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zona 3 – Câmpulung;
zona 4 – Rucăr;
zona 5 – Mioveni;
zona 6 – Albota-Piteşti;
zona 7 – Topoloveni;
zona 8 – Costeşti.
Comuna Corbi se regăseşte în cea de-a doua zonă, zona Domneşti, astfel că va fi cuprinsă în
cea de-a doua etapă.
Diminuarea surselor de poluare:
-din activitati industriale si agricole
-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.
Vor fi respectate Normele de igiena privind mediul de viata al populatiei .
Se vor amenaja spatii verzi ce vor fi suprafete inierbate, amenajari florale arbori si arbusti
si parcuri conform normativelor in vigoare.
Aplicarea ingrasamintelor organice pe terenurile aflate in gestiune se va face pe baza
Planului de Management a Nutrientilor elaborat conform recomandarilor Codului de Bune Practici
Agricole.
Excedentul de gunoi din unitatile cu personalitate juridica trebuie sa primeasca un tratament
special (uscare rapida, compostare, etc.) pentru a putea fi utilizat sau comercializat si in alte
localitati.
Pentru o protectie efectiva a mediului existent in intregul sau, in perspectiva unei dezvoltari
durabile (promovate in egala masura de Consiliul Europei, de asociatiile continentale si romanesti
ale arhitectilor si urbanistilor, precum si de forurile statale si cele ale administratiilor zonale si
locale), principalele propuneri se refera la:
- dezvoltarea economica si a infrastructurii tinand cont de protectia mediului natural si a
construit (controlate prin documentatii si urmarite in executie)
- delimitarea de noi zone protejate si completarea listei de monumente de situri arheologice,
unele in relatie directa cu elementele naturale care formeaza contextual (vezi capitolul
urmator)
- delimitarea unor zone naturale protejate, in corelara cu cele arheologice sau referitoare la
monumentele istorice.
- amenajarea unor noi spatii verzi pe terenurile degradate si libere (vezi comentariul la
bilantul teritorial)
- completarea plantatiilor defrisate in ultimul timp in scopuri diverse
- eliminarea surselor actuale de poluare (minore si izolate, in special micul abator de porci) si
controlul asupra celor viitoare
- colectarea centralizata si epurarea generalizata a apelor uzate (in primele etape in zonele
economice active)
- rezolvarea platformelor de gunoi
- reactivarea sistemului de irigatii
- control ferm al noilor edificari, indiferent de promotor sau beneficiar de proiecte pentru
locuinte in mediul rural, adaptate specificului zonei
- colectarea tuturor programelor de dezvolatre cu necesitatile de protectie a mediului natural
si artificial traditional
Se vor evita la autorizarile de construire si amenajari zonele vulnerabile la eroziune.
Se vor lua masuri de reducere a vitezei si debitului de apa in zonele de pod;
Se vor prevedea pereieri si indiguiri pentru a preintampina inundabilitati si prabusiri ale malurilor;
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Se va evita amplasarea organizarilor de santier in apropierea cursurilor de apa;
Proiectia si executia sistemelor de colectare epurare si evacuare a apelor (meteorice, pluviale,
reziduale, menajere si industriale) ;
Diminuarea concentratiilor de poluanti din ape, prin bazine de sedimentare si separatoare de
grasimi;
Intreruperea locala imediata a rigolelor, devierea circulatiei,curatarea si neutralizarea santurilor in
cazul poluarii accidentale cu substante periculoase ce se pot infiltra in sol;
Stocarea materialelor solubile in depozite acoperitesi pe suprafete betonate si impermeabilizate;
Umezirea, imprejmuirea si acoperirea depozitelor pentru agregate si materiale granulare, fine,
prafoase;
Defrisarea terenurilor se va face in limite optime, strict necesare;
Reciclarea desurilor menajere si industriale (din taierile din vii si livezi printr-o statie de
compostare de la statia de epurare se pot obtine ingrasaminte naturale la un pret modic)
-Realizarea unui program de sortare a deseurilor, la nivelul platformelor metionate si/sau a
unitatilor economice si gospodaresti, sub patronajul autoritatilor locale;
-Realizarea unei retele de drenuri, peste stratul de geomembranacare sa preia levigatul, acesta va fi
transportat si colectat in doua bazine de stocare decantare.
-Amplasamentul rampei va fi marcat de o rigola perimetrala care va prelua apa din precipitatii, din
afara limitelor amplasamentului si pe care o va descarca la nivelul terenului;
-Pentru ca apa uzata drenata din depozit este foarte incarcata (poluata), in special organic, chiar
daca este decantata in cele doua bazine special amenajate si amestecata apoi in fosa septica cu apa
uzat menajera de la corpul administrativ, s-ar putea sa fie necesara totusi o preepurare biologica( de
exp. in bazin cu namol activat sau cu filtru biologic) inainte de a o evacua la statia de epurare.pentru
a respecta conditiile de calitate impuse de C90/83.
3.11. REGLEMENTARI URBANISTICE
In rezolvarea urbanistica a problematicii localitatilor comunei s-a tinut cont de actiunile de
concesionare, vanzare de terenuri realizate anterior intocmirii prezentei documentatii, de solicitarile
autoritatilor locale si ale altor factori interesati in teritoriu de solicitarile populatiei din zona si
zonele adiacente, tinandu-se cont de faptul ca teritoriul comunal este apropiat municipiilor Pitesti si
Curtea de Arges, distanta fiind de cca. 34 respectiv 31 km, comuna avand potential de absorbtie a
unor functiuni din arealul municipiilor, atat in zona habitatului, cat si ca si oferta de terenuri pentru
unitati din industria prelucratoare, depozitarii si serviciilor si turism
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, creanduse premizele unei dezvoltari durabile in teritoriu.
Din punct de vedere edilitar, exista premise viabile, comuna beneficiind de un proiect in curs
de realizare de canalizare centralizat (partial , cu potential de rezolvare pana la integral), alimentare
cu apa, alimentare cu energie electrica, telefonie, circulatii majore rezolvate existand posibilitati
reale de extindere a infrastructurii in zonele noi create.
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 Curtea de Arges (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.
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3.11.1. Solutia generala de organizare si dezvoltare a localitatilor
- mentinerea elementelor definitorii ale structurii generale a asezarilor actuale, a raportului
favorabil dintre ele si cu mediul natural si intarirea acestor aspecte
- mentinerea zonificarilor actuale si intarirea fiecarei componente in parte (centrul, aria locuita,
concentrarile de unitati economice)
- crearea unui puternic centru de interes in zona turistica
- 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 unor situri arheologice) si piese de arhitectura cu valoare
istorica sau ambientala
3.11.2. Organizarea cailor de comunicatie
Principalele reglementari vor fi:
- modernizarea si imbunatatirea sistemului actual rutier
- propunerea unor noi drumuri
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 suparafetelor 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 si limitele acestora
Prin studiul istoric s-au stabilit zone de protectie in jurul monumentelor clasificate si a
siturilor arheologice. Acestea se regasesc in plansa 3.1 Reglementari urbanistice – Zonificare.
Aceste monumente trebuie reinventariate, deoarece unele află într-o stare avansată de
degradare, iar altele au suferit intervenţii improprii. Zonele de protecţie a monumentelor acoperă o
bună parte din teritoriul intravilan, ceea ce ar impune o monitorizare mai atentă a autorizaţiilor de
construire.
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Zonele protejate:
Nr
crt
1

Denumire

Localitate

Adresa

AG-I-s-A-13361

Aşezare

sat Corbşori; comuna
Corbi

2

AG-II-m-B-13605

Biserica "Sf. Treime"

3

AG-II-a-A-13710

Schitul rupestru "Sf.
Apostoli" – Jgheaburi

sat Corbi; comuna
Corbi
sat Jgheaburi; comuna
Corbi

4

AG-II-m-A13710.01

Biserica rupestră "Sf.
Apostoli"

sat Jgheaburi; comuna
Corbi

Str. Mănăstirii 110

5

AG-II-m-A13710.02

Ruinele chiliilor
rupestre

sat Jgheaburi; comuna
Corbi

Str. Mănăstirii 110

6

Stânca schitului "Sf.
Apostoli" - Jgheaburi
Bisericuţă de lemn

11

AG-II-m-B-13767

12

AG-IV-m-A13986

sat Jgheaburi; comuna
Corbi
sat Jgheaburi; comuna
Corbi
sat Jgheaburi; comuna
Corbi
sat Jgheaburi; comuna
Corbi
sat Poienărei; comuna
Corbi
sat Poienărei; comuna
Corbi
sat Poienărei; comuna
Corbi

Str. Mănăstirii 110

10

AG-II-m-A13710.03
AG-II-m-A13710.05
AG-IV-m-A13710.04
AG-IV-m-A13964
AG-II-m-B-13766

13

15

AG-IV-m-A13987
AG-IV-m-A13988
AG-II-m-B-13793

Căminul cultural

16

AG-II-m-B-13792

Şcoala primară

17

AG-II-m-B-13790

18

AG-II-m-B-13791

Biserica "Sf.
Voievozi"-Pârâieşti
Biserica "Sf. Treime"

19

AG-II-m-B-13794

20

AG-IV-m-A14003
AG-IV-m-A14002

7
8
9

14

21

2

Cod LMI2

Cimitir
Cruce de piatră
Casa preot Ion
Constantinescu
Casa Gheorghe
Popescu
Cruce de piatră

Cruce de piatră
Cruce de piatră

Casa Dr. Victor
Mărtoiu
Cruce de piatră
Cruce de piatră

sat Poienărei; comuna
Corbi
sat Poienărei; comuna
Corbi
sat Stăneşti; comuna
Corbi
sat Stăneşti; comuna
Corbi
sat Stăneşti; comuna
Corbi
sat Stăneşti; comuna
Corbi
sat Stăneşti; comuna
Corbi
sat Stăneşti; comuna
Corbi
sat Stăneşti; comuna
Corbi

Lista monumentelor istorice
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Datare

"Coasta FrumoasăCârstieneşti" la 400 m N de
sat şi 500 m E de râul
Doamnei
Str. Voicu Corvin 282

sec. XV, Epoca
medievală

Str. Mănăstirii 110

sec. XIV - XV,
ref. 1512, sec.
XVIII, 1814
sec. XIV - XV,
ref. 1512, sec.
XVIII, 1814
sec. XIV - XV,
ref. 1512, sec.
XVIII

1830

Str. Mănăstirii 110

sec. XIX

Str. Mănăstirii 110

sec. XIV - XV

Str. Mănăstirii 110 , la N de
Schitul "Sf. Apostoli"
Str. Preot Constantinescu 38

1790

Str. Învăţător Popescu 1

1934

Str. Păunescu David lt. la V
de casa Ion Mitulescu (nr.
76)
Str. Poienăreanu Iosif , la
troiţa Nanu
Str. Poienăreanu Iosif , la
extremitatea S a localităţii
Str. Radu cel Mare 84

1660 – 1673

Str. Radu cel Mare 92

1930

Str. Sf. Voievozi 13

1816

Str. Radu cel Mare 42

1834

Str. Radu cel Mare 44

înc. sec. XX

Str. Radu cel Mare , la
ramificaţia spre Slănic
Str. Unirii , Poduri

1802

1928

1660 – 1673
1776
1930

1725

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 pentru zonele care necesita studii si cercetare
suplimentara
In zonele cu riscuri, zone inundabile si alunecari de teren se inscriu tot la zone cu
interdictie provizorie de construire pana la ridicarea acestei constrangeri printr-o documentatie
specifica.
In jurul monumentelor pe aria stabilita ca zona de protectie a acestora se propune o zona
de protectie cu interdictie temporara de construire.
In zona centrala pentru o reconfigurare a spatiului si pentru a nu mai permite insertii ce
nu se integreaza in spatiu se propuen o interdictie provizorie pana la elaborarea unei
documentatii PUZ.
Interdictiile de construire isi pierd valabilitatea in momentul eliminarii cauzelor ce le-au
determinat.
3.11.7. Interdictii definitive de construire
Interdictia definitiva de construire se regaseste in zonele echipamentelor edilitare.
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA:
DOMENII

CATEGORIA DE
INTERES
NATIO
NAL

INSTITUTII PUBLICE SI SERVICII
Camin cultural si local primarie Corbi
Teren aferent Caminului
cultural/Primariei
Magazii aferente
Camin cultural Corbsori
Teren aferent Camin cultural Corbsori
Magazii aferente
Camin cultural Stanesti
Teren aferent Camin cultural Stanesti
Statie pentru calatori Corbi
Gradinita Corbi
Teren aferent gradinita Corbi
Gradinita Jgheaburi
Teren aferent gradinita Jgheaburi
Gradinita Corbsori
Gradinita Stanesti
Teren aferent gradinita Stanesti

JUDET
EAN

LOCA
L

DIMENSIUNI
SUP
R.
mp

LUNGI
ME
ml

1200
1500
75
400
1600
44
487
2100
8
155
1800
90
15
80
353
5652
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Scoala Corbi
Teren aferent scoala Corbi
Scoala Poienarei
Teren aferent scoala Poienarei
Scoala clasele I-IVCorbsori
Teren aferent scoala Corbsori
Scoala clasele V-VIII Corbsori
Teren aferent scoala Corbsori
Scoala Stanesti
Teren aferent scoala Stanesti
Scoala/Gradinita Paraiesti
Teren aferent scoala Paraiesti
Teren de fotbal Corbi
Teren de fotbal Stanesti
18 fantani comunale
SPATII VERZI
Teren viran destinatie targuri anuale
MONUMENTE
Statuia Naum Ramniceanu din Corbi
Monument eroi Corbi
Monument eroi Corbsori
Monument eroi Poienarei
GOSPODARIE COMUNALA
RETEA ALIMENTARE APA
POTABILA
Statie de pompare a apei Corbi
Teren aferent statiei de pompare a apei
Corbi
Conducte de aductiune si distributie a apei
Rezervor de inmagazinare a apei
Teren aferent rezervorului inmagazinare
RETEA CANALIZARE-EPURARE
Teren viran des. amplasarii statie epurare
Corbi
Teren viran des. amplasarii statie epurare
Jgheaburi
Teren viran des. amplasarii statie epurare
Corbsori
Teren viran des. amplasarii statie epurare
Stanesti

1380
2120
212
1100
380
1380
450
1550
550
3300
250
1000
5100
4000

500
500
4000
300
500
2500
1000
800
1600

Urmare 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:
-finalizarea lucrarilor de alimentare cu apa;
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-modernizarea unor strazi si rezolvarea unor intersectii necorespunzatoare;
Identificarea tipului de proprietate a terenurilor este materializata in plansa 5/6 –
„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;
Tot in aceasta plansa sunt marcate propunerile de circulatie a terenurilor:
-terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul public;
-terenuri ce se intentioneaza a fi trecute in domeniul privat al localitatii;
-terenuri ce se intentioneaza a fi concesionate;
-terenuri destinate schimbului
4. CONCLUZII – MASURI IN CONTINUARE
Concluziile generale ale prezentei documentatii sunt urmatoarele:
Comuna Corbi 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 abandonte
- 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 Corbi 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
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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.
Principalele concluzii care se desprind din analiza situatiei existente sunt:
-sporul natural este negativ si constant pe o perioada relativ lunga de timp, cresterea
populatiei inregistrata in ultimii 10 ani datorandu-se sporului migrator;
-navetism mare spre localitatile vecine;
-numar mic de locuri de munca in localitate datorita slabei dezvoltari a industriei, retelei
comerciale si a celei de servicii;
-urmare aplicarii Legii 18/1991, agricultura este privatizata in proportie de 90% si se
desfasoara in cadrul gospodariilor particulare cu suprafete mici, in medie de 0,60 ha.;
-calitatea vietii se situeaza in continuare la nivele nesatisfacatoare cu consecinte
nefavorabile asupra conditiilor de viata si de munca ale populatiei:
-plecari la munca in strainatate;
-activitatea educationala, sanitara si culturala este insuficienta si lipsita de modernitate;
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 Enache Lucian
Urbanist Miruna Chiritescu
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