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MEMORIU GENERAL

1. INTRODUCERE
1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAȚIEI

1. DENUMIREA LUCRĂRII: PUZ CERȚEȘTI  UTR 5 SAT CERȚEȘTI
COMUNA CERȚEȘTI CV14, P9

2. BENEFICIAR: U.A.T. COMUNA CERȚEȘTI
JUDEȚUL GALAȚI

3.PROIECTANT GENERAL: CABINET INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ
ARH. ROXANA GHEORGHIU

5. DATA ELABORĂRII: AUGUST 2020
6. PROIECT NR. 406/2020

1.2 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE P.U.Z.
Planul urbanistic zonal este instrumentul de planificare urbană de reglementare

specifică, prin care se coordonează dezvoltarea urbanistică integrată a unor zone din
localitate, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate sau printr-o dinamică urbană
accentuată. Planul urbanistic zonal asigură corelarea programelor de dezvoltare rurală
(urbană ) integrată a zonei cu Planul Urbanistic General.

Planul Urbanistic Zonal cuprinde reglementări asupra zonei referitoare la:
a) Organizarea rețelei stradale;
b) Organizarea arhitectural urbanistică în funcție de caracteristicile structurii rurale

( urbane);
c) Modul de utilizare a terenurilor;
d) Dezvoltarea infrastructurii edilitare;
e) Statutul juridic și circulația terenurilor;
f) Protejarea monumentelor istorice și servituți în zona de protecție a acestora.

Prin Planul urbanistic zonal se stabilesc, în baza analizei contextului social, cultural
istoric, urbanistic și arhitectural, reglementări cu privire la: regimul de construire,
funcțiunea zonei, înălțimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT),
procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor față de aliniament și
distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, caracteristicile
arhitecturale ale clădirilor, materiale admise.

Tema de proiectare pusă la dispoziția  proiectantului de către Primăria Comunei
Cerțești ,solicită rezolvarea detaliată a reglementărilor  urbanistice pentru zona
menționată și instituirea zonei protejate  pentru monumentul istoric ce figurează în
L.M. I/ 2015 la poz.  182.GL-II-m-B-03078 (  Biserica de lemn " Adormirea Maicii
Domnului"- 1776 în incinta cimitir în baza cărora să se poată construi și asigura utilitățile
( rețele edilitare și circulație ) în etapele următoare .
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S-a emis Certificatul de Urbanism cu nr.11/27.07.2020 pentru terenul intravilan având
categoria de  folosință  teren arabil/curți construcții, care solicită întocmirea PUZ  UTR 5

COMUNA CERȚEȘTI, CV14, P9 și Avizul de Oportunitate cu nr. 1/4391 din 27.11.2020
Prin prezentul P.U.Z. se stabilesc reglementări noi cu privire la:
- regimul de construire ;
- zonificarea funcțională;
- regimul de înălțime;
- indicatorii urbanistici: POT și CUT;
- retragerea clădirilor față de aliniament;
- distanțele față de limitele laterale și posterioare ale parcelei.
P.U.Z -ul pentru zonele centrale, pentru zonele protejate în integralitatea lor și pentru

zonele de protecție a monumentelor se finanțează din bugetul de stat sau din bugetul local.

1.3 CONCLUZII ALE DOCUMENTAŢIILOR DE URBANISM  ELABORATE ANTERIOR
Conform P.U.G. nr. 154/2008 aprobată cu HCL  nr. 14/30.07.2012 pentru TRUP A sat
Cerțești U.T.R. 5( S=11,20ha) este obligatorie  întocmire PUZ și instituirea zonei de
protecție pentru monumentul istoric ce figurează în L.M.I / 2015 la poz.  182.GL-II-m-B-
03078 - Biserica de lemn " Adormirea Maicii Domnului"- 1776,  în incinta cimitir.

De la ultima actualizare, în zonă au apărut modificări funcționale ce necesită
regândirea întregului U.A.T.
S-a întocmit o Ridicare topografică în luna august 2020, din care au rezultat toate
elementele ce trebuie luate în calcul pentru analiza situației existente.
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Ridicarea topografică a  fost avizată OCPI  cu nr. 2035/ 09.12.2020
Conform R.L.U. .P.U.G. Comuna Cerțești ,  pentru U.T.R. 5 zonificarea funcțională este :

- Biserica monument istoric - ZCP ;
- Zonă gospodărie comunală - ZGC ;
- Zonă căi de comunicație - ZCC ;
- Zonă pentru spații verzi amenajate, sport și agrement propuse - ZSV ;
- Zonă pentru instituții și serviciu - ZIS ;

- Zonă pentru echipare edilitară propusă - ZTE ;
2.DELIMITAREA ZONEI CONSTRUIRE PROTEJATE
2.1 JUSTIFICAREA INIȚIERII DEMERSULUI DE INSTITUIRE A ZONEI CONSTRUITE
PROTEJATE .

Prezenta documentație  a fost elaborată cu scopul delimitării zonei de protecție
aferente monumentului istoric Biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului”, identificată
prin codul LMI GL-II-m-B-03078 și necesară în demersurile ulterioare întrucât ea este
solicitată în reglementările P.U.G.

Biserica a fost inclusă în categoria monumentelor istorice în anul 1976 și figurează
în toate inventarele oficiale ulterioare acestei date: Lista bunurilor din patrimoniul cultural
național realizată în 1980, Lista elaborată de DMASI în 1991-92, Listele monumentelor
istorice din anii 2004, 2010 și 2015. Monumentul deține statutul juridic de protecție actual
(monument din categoria arhitectură, de grupă B – semnificație locală) din anul 2004.

2.2 EVOLUŢIA ZONEI STUDIATE PRIN STABILIREA EVENIMENTELOR ȘI FAPTELOR
CE AU DUS LA CONFIGURAREA ACTUALĂ A ZONEI. Comuna Cerțești este situată în
nordul județului Galați și are în componență 3 sate: Cerțești, Cârlomănești și Cotoroaia.
Teritoriul comunei se învecinează la nord cu județul Vaslui, la nord-est cu Bălășești, la est
cu Drăgușeni, la sud cu Corod, iar la vest cu Ghidigeni și Negrilești. Teritoriul comunei este
străbătut de drumul judeţean DJ251B, care face legătura spre sud cu comuna Corod, şi
spre nord-est cu Bălăşeşti şi Bălăbăneşti, unde se termină în DN24D. La nord de Cotoroaia,
din acest drum se ramifică DJ251J, care duce spre sud-est la Drăguşeni, şi la vest de
Cotoroaia se ramifică şoseaua judeţeană DJ243A, care duce spre nord în judeţul Vaslui la
Pochidia şi Tutova. Tot din DJ251B, la Cerţeşti se ramifică DJ240A, care duce spre vest la
Ghidigeni.
Comuna are o suprafață de 6.372 ha și o populație de aproximativ 2.209 locuitori.

Comuna este situată în colinele Covurluiului, altitudinea în cuprinsul său variind între
95 m în E, pe Bârzota, și 260 m în SE, pe dealul Poiana.

Teritoriul comunei Cerțești se află în bazinul hidrografic Bârlad, principalele ape fiind
Bârzota și Blăneasa. Pe teritoriul comunei se afla iazul Cotoroaia. La sud de satul reședință
de comună, se află pădurea Cerțești cu o suprafață 470 ha, aici avându-și obârșia pârâul
omonim și pârâul Blăneasa.

Fiind constituit pe un teren deluros, destul de accidentat, satul Cerțești are o
structură organică și răsfirată. Căile de circulație au traseu curb, parcelarul are
forme neregulate și dimensiuni diferite. Fondul construit este repartizat neuniform,
densitatea clădirilor având valori fluctuante de la o zonă la alta. La SV de biserică, pe
strada care iese în Drumul Județean DJ 251 B se remarcă o aglomerare de locuințe.
Un alt grup destul de compact se află în partea de NE. Vegetația abundentă maschează
fondul construit din vecinătatea bisericii; sunt vizibile doar clădirile construite în partea de
NE (case noi, cu pereți din BCA cu tencuială din mortar de ciment sau netencuite, cu
învelitoare din tablă etc).

De pe parcela bisericii se observă grupul de case dinspre SV. În forma actuală,
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construcțiile sunt integrate armonios în contextul monumentului ca formă și gabarit.
Construcțiile amplasate în  partea de NE contrastează cu caracterul general al zonei
dar, datorită configurației terenului nu sunt vizibile din zona bisericii, fiind amplasate în
vale; biserica, în schimb, este perceptibilă din dreptul unora dintre aceste clădiri.

Parcurgând zona inclusă în interiorul perimetrului de protecție se poate constata că
elementul natural constituie o prezență constată și definitorie (prin relief și vegetație), în
timp ce obiectele construite par prezențe accidentale.

Peisajul joacă un rol decisiv la Cerțești. Satul este amplasat în zona unde podișului
Covurluiului întâlnește colinele Tutovei. Relieful e fragmentat de văi pronunțate care trec
printre muncele bine individualizate. Configurația terenului a condus la o structură
răsfirată, cu grupuri de locuințe destul de izolate. Raportată la drumul principal, care trece
la vest de monumentul istoric, biserica de lemn e situată în vale. În lungul drumului
județean există câteva puncte care oferă o perspectivă îndepărtată, descendentă, asupra
clădirii și a peisajului (inclusiv a zonei de est a localității).
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Analizată de aproape, sau din zona de nord, est și sud a localități i, biserica ocupă o
poziție dominantă iar un alt element caracteristic este vegetația abundentă.

Importanța  monumentului istoric  din Cerțești nu poate  fi înțeleasă decât în
contextul geografic, istoric și constructiv în care se încadrează. Arhitectura religioasă de
lemn din spațiul românesc a fost descrisă în mai multe studii de specialitate. Cele mai multe
dintre acestea, s-au ocupat de ț inuturile din interiorul arcului carpatic ori de Oltenia. Multă
vreme, bisericile de lemn din Moldova nu s-au bucurat de vreo atenție deosebită, fiind
menționate izolat și cu totul incomplet prin câteva anuare, dicționare și călăuze
județene, după cum afirmă Ioana Cristache Panait în "Bisericile de lemn din Moldova "

O campanie de inventariere și cercetare mai temeinică a acestora a fost
demarată abia spre sfârșitul anilor ’60. O listă preliminară, întocmită ulterior de specialiști,
număra 148 de biserici de lemn cu valoare artistică răspândite în cele opt județe ale
Moldovei.

Monumentul din Cerțești este considerat, pe bună dreptate, un caz izolat, fiind
unicul obiectiv de acest tip din județul Galați dar, în trecut ea era situată în ținutul
Tutovei. În nordul județului, mai există trei biserici incluse în rândul edificiilor religioase
de lemn, două dintre acestea situându-se în comuna Bălăbănești, la 12-14 km distanță,
iar a treia în Cosițeni, la 20 km. Niciunul dintre aceste lăcașuri nu este cunoscut ca formă
ori structură dar se presupune că erau realizate din vălătuci.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cerțești se încadrează în subgrupa edificiilor
religioase din lemn din fostul ținut al Tutovei. Situația actuală a arhitecturii de lemn din
Moldova și, în particular, în zona Cerțeștilor, este mult diferită de cea de acum două veacuri
în urmă și considerăm că biserica din Cerțești a fost cea mai sudică creație de acest tip din
zona Tutovei, destul de izolată de alte exemplare din aceeași categorie, ceea ce îi sporește
valoarea.

Nu există informații certe cu privire la ctitor. Documentele de secol XVII și catagrafiile
fiscale din secolul al XIX-lea demonstrează că Cerțeștii au fost proprietate boierească. Este
posibil ca biserica să fi fost construită chiar de cel care deținea moșia.

Unele surse bibliografice afirmă că edificiul din Cerțești ar fi fost ctitorit pe la
1738, ca biserică de schit, de marele spătar Ilie Țifescu și soț ia sa Teofana (corect Tofana),
născută Racoviță.N. Stoicescu consideră că biserica este ridicată la anul 1776 de către
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locuitorii satului. Până la construirea bisericii de zid din sat, la 1864, în biserica de lemn s-a
oficiat serviciul religios pentru comunitatea din satul Cerţeşti.

Biserica este construită în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea. Nu ştim dacă a fost
amplasată într-un cimitir ori acesta s-a dezvoltat în jurul ei ulterior construirii. Oricum până la
construirea bisericii de zid din sat, la 1864, în biserica de lemn s - a oficiat serviciul religios
pentru comunitatea din satul Cerţeşti.

Biserică navă cu absida altarului pentagonală nu are turle, ci doar o calotă
octogonală în faţa catapetesmei, care se înscrie în linia acoperişului. Decoraţia sculptată
este numai la exterior: un brâu frânghie încinge biserica la 60 cm de sol şi unul alcătuit din
frânghie, zimţi şi solzi la două treimi din înălţimea pereţilor. Uşa de acces şi ferestrele, de
mici dimensiuni, au arcatură în acoladă şi ancadramente cu motive vegetale.

De pe parcela bisericii se observă grupul de case dinspre SV. În forma actuală,
construcțiile sunt integrate armonios în contextul monumentului ca formă și gabarit.
Construcțiile amplasate în  partea de NE contrastează cu caracterul general al zonei
dar, datorită configurației terenului nu sunt vizibile din zona bisericii, fiind amplasate în vale;
biserica, în schimb, este perceptibilă din dreptul unora dintre aceste clădiri

Parcurgând zona ,se poate constata că elementul natural constituie o prezență
constată și definitorie (prin relief și vegetație), în timp ce obiectele construite par prezențe
accidentale. În multe situații, unica mărturie a locuirii sunt gardurile, construite din diferite
materiale (de la metal și tablă zincată aparentă, până la câteva frumoase exemplare
tradiționale), care arată că dincolo de marginea drumului începe o proprietate privată

Peisajul joacă un rol decisiv la Cerțești. Satul este amplasat în zona unde podișul
Covurluiului întâlnește colinele Tutovei. Relieful e fragmentat de văi pronunțate care trec
printre muncele bine individualizate. Configurația terenului a condus la o structură
răsfirată, cu grupuri de locuințe destul de izolate. Raportată la drumul principal, care trece la
vest de monumentul istoric, biserica de lemn e situată în vale. În lungul drumului județean
există câteva puncte care oferă o perspectivă îndepărtată, descendentă, asupra clădirii și a
peisajului (inclusiv a zonei de est a localității). Analizată de aproape, sau din zona de nord,
est și sud a localității, biserica ocupă o poziție dominantă. De pe platoul delușorului pe care
este amplasat monumentul se poate admira peisajul înconjurător până la mare distanță.

Monumentul nu este vizibil din zona apropiată, dar se observă de la distanță. La sud
de biserică există mai multe ulițe care urcă printre livezi spre zona din centrul satului, de
unde se văd părți din monumentul istoric.

Biserica monument istoric este înconjurată de cimitirul vechi, așa cum se obișnuia în
trecut, până în secolul al XIX-lea când cimitirul localității se forma în jurul lăcașului de cult.

La est de biserică, în imediata ei vecinătate, dar pe o parcelă diferită, s-a dezvoltat
cimitirul nou. Cele două necropole ale satului sunt separate de ulița care înconjoară
muncelul pe care s-a  ridicat biserica monument dar între ele există un dialog vizual care
le reunește: din partea de est a cimitirului vechi se zărește cimitirul nou iar din zona de
acces a cimitirului nou se văd foarte  bine și cimitirul vechi, și biserica  monument. Din
cele două cimitire există  o perspectivă neîntreruptă asupra zonei de nord, est și sud a
localității, care se desfășoară în zone mai joase

Cimitirul vechi se remarcă prin monumentele funerare din lemn, realizate după
modele tradiționale, al căror număr îl depășește pe cel al crucilor noi, din metal, marmură
sau mozaic turnat. Alături de crucile simple, acoperite cu  vopsea ori  baiț  și  lac, cu
numele defuncților scrise cu vopsea, există cruci cu crestături la capetele și stâlpi
funerari, cu inscripții adânc încrustate. La aceste obiecte, partea de sus este invariabil
rotunjită și în cele mai multe cazuri marcată prin triunghiul cu punct în centru – simboluri
ale Sfintei Treimi și ale ochiului lui Dumnezeu .
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est și sud a localității, biserica ocupă o poziție dominantă. De pe platoul delușorului pe care
este amplasat monumentul se poate admira peisajul înconjurător până la mare distanță.

Monumentul nu este vizibil din zona apropiată, dar se observă de la distanță. La sud
de biserică există mai multe ulițe care urcă printre livezi spre zona din centrul satului, de
unde se văd părți din monumentul istoric.

Biserica monument istoric este înconjurată de cimitirul vechi, așa cum se obișnuia în
trecut, până în secolul al XIX-lea când cimitirul localității se forma în jurul lăcașului de cult.

La est de biserică, în imediata ei vecinătate, dar pe o parcelă diferită, s-a dezvoltat
cimitirul nou. Cele două necropole ale satului sunt separate de ulița care înconjoară
muncelul pe care s-a  ridicat biserica monument dar între ele există un dialog vizual care
le reunește: din partea de est a cimitirului vechi se zărește cimitirul nou iar din zona de
acces a cimitirului nou se văd foarte  bine și cimitirul vechi, și biserica  monument. Din
cele două cimitire există  o perspectivă neîntreruptă asupra zonei de nord, est și sud a
localității, care se desfășoară în zone mai joase

Cimitirul vechi se remarcă prin monumentele funerare din lemn, realizate după
modele tradiționale, al căror număr îl depășește pe cel al crucilor noi, din metal, marmură
sau mozaic turnat. Alături de crucile simple, acoperite cu  vopsea ori  baiț  și  lac, cu
numele defuncților scrise cu vopsea, există cruci cu crestături la capetele și stâlpi
funerari, cu inscripții adânc încrustate. La aceste obiecte, partea de sus este invariabil
rotunjită și în cele mai multe cazuri marcată prin triunghiul cu punct în centru – simboluri
ale Sfintei Treimi și ale ochiului lui Dumnezeu .
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Un alt element caracteristic este vegetația abundentă despre care nu se poate
spune cât este peisaj natural și cât este peisaj vegetal controlat prin culturi. În trecut, zona
era recunoscută pentru pădurile de stejar și suprafețele viticole întinse. În valea care se
întinde la sud de biserică par să se păstreze urme ale pădurii de altădată.

Aceste caracteristici dau impresia că biserica din Cerțești se află într-un mediu
preponderent natural, care nu a suferit transformări radicale de pe urma acțiunii factorului
uman. Prezența peisajului, natural ori antropizat, este mai puternică decât cea a mediului
construit, ceea ce constituie un mare avantaj deoarece percepția monumentului nu
interferează cu imaginea mereu în schimbare a unei localități în care o tradiție care se
diminuează treptat se amestecă cu tendințe contemporane diverse, ci este susținută de un
cadru mult mai stabil și mai apropiat prin natura sa de trecut.

2.3 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ( conform Studiu Geotehnic)
Comuna Cerțești este situată pe zona subunității de relief denumită Colinele Covurluiului.

Colinele Covurluiului este reprezentată de un relief constituit din coline, dealuri
domoale şi orientate de regula N - S, dezvoltate în urma proceselor de eroziune.

Geomorfologia şi peisajul geografic din zona comunei Cerțești sunt consecinţe şi
reflectă evoluţia, alcătuirea şi ansamblul de factori şi condiţii ai modelării externe.

Relieful actual al teritoriului comunei Cerțești este reprezentat printr-o serie de dealuri
(expl. dealul Cerțești, dealul Poienilor) și văi (expl. Valea Leorda).

Concomitent s-au desfăşurat şi procesele de versant, amplificate sau atenuate de
condiţiile climatice: calde în neogen, cu alternanţe periglaciare şi inter-periglaciare în
pleistocen, temperat-continentale cu nuanţe excesive în prezent. Procesele de versant sunt
favorizate de: formaţiunile geologice de suprafaţă constituite dintr-o cuvertură de pământuri
loessoide, de vârsta Cuaternară, respectiv pământuri predominant prăfoase argiloase /
nisipoase. Aceasta toate sunt roci moi, permeabile şi mai puţin permeabile după care
urmează un complex de prafuri argiloase şi argile cu alternanţe de nisipuri.

Date geologice: Zona studiată aparţine zonei de limita dintre partea sudică a unităţii
structurale majore – Platforma Moldovenească  si  Orogenul Nord - Dobrogean. Platforma
Moldovenească este unitatea geologică situată la estul Carpaţilor Orientali delimitată de
aceştia de falia Pericarpatică. Platforma Moldovenească prezintă trăsături de relief
imprimate de litologia depozitelor constituente.
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Date hidrogeologice: Zona este situată în bazinul  hidrografic al râului Bârlad.
Reţeaua hidrografică nu este semnificativă, ea fiind reprezentată printr-o  serie de văi cu
caracter torențial ce străbat comuna și mici pârâiașe provenite din izvoarele de coastă.

Apele subterane se împart în ape freatice, adică primul orizont de ape subterane cu
nivel hidrostatic liber şi variabil, care au ca suport stratul impermeabil din apropierea
suprafeţei terestre şi ape de adâncime, cantonate în depozite friabile dar intercalate între
state impermeabile, fapt ce face ca acestea să se mai numească şi captive. Principalele
elemente care definesc regimul apelor subterane sunt: energie de relief foarte slabă, regim
climatologic deficitar şi valori mici ale scurgerii specifice.

În prezent în zona cercetată nivelul freatic al apelor subterane se regăseşte local la
adâncimi de cca. 1,80 m.

Date tectonice: Teritoriul judeţului Galați ascunde o structură complexă a
fundamentului şi a cuverturii pre-neogene. Forajele adânci executate în acest judeţ ca şi
cercetările geofizice au scos în evidenţă existenţa mai multor compartimente tectonice,
separate prin falii mari, orientate în majoritate NW-SE, unele limitate la cuvertura paleozoic-
mezozoică, altele reflectându-se până în cuvertura neogenă.

Zona cercetată, se situează în apropierea liniilor de fractură tectonică majoră:
 falia Peceneaga – Camena la vest;

falia Trotuşului la nord care are un traseu cu orientare nord-vest - sud-est (Adjud - Ghidigeni
– Oancea
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Date seismice: Conform Normativului cod P100-1/2014, și Zonării valorii de vârf a
acceleraţiei terenului pentru cutremure având IMR (Intervalul Mediu de Referinţa) 100 ani,
coeficientului seismic – ag (acceleraţia terenului pentru proiectare) corespunzător zonei
studiate este de: ag = 0,35 g.

În ceea ce priveşte perioada de control (colţ) a spectrului de răspuns, teritoriul
cercetat aparţine unei zone cu valoarea: Tc = 1,0 s.

Amplasamentul cercetat, se încadrează în zona cu gradul 8 de intensitate
macroseismică, situându-se  în apropierea  liniilor de  fractură  tectonică.  Datorită acestui
fapt în zona se resimt puternic cutremurele de pământ cu epicentru în zona Vrancea.

De menţionat este faptul că în arealele cu teren aluvionar şi cu nivel hidrostatic
ridicat, coeficientul dinamic al construcţiilor se măreşte.
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Date meteo-climatice: În ansamblul său, județul Galați are o climă temperat
continentală. Se înregistrează unele diferențe între zone funcție de relief (în special
altitudine) și de orientarea rețelei hidrografice. Astfel în partea central - nordică, valorile
climatice sunt întotdeauna ceva mai mici decât în zona de sud-vest, cea mai joasă.

În context general zona este situată în arealul de la „gura” Anticiclonului Est -
European. Acesta este răspunzător de contrastele termice mari dintre vară şi iarnă şi de o
gamă largă de fenomene climatice extreme.

Masele de aer pătrund forţat, prin „poarta carpatică” dintre Curbura Carpaţilor şi
Masivul Nord - Dobrogean, peste Câmpia Română, zona fiind un loc de răscruce a două
mari influenţe climatice exterioare, continentale din est şi oceanice din vest.

Aceasta se datorează influenţei directe a maselor de aer continental, de origine
asiatică (uscate şi reci - iarna, calde sau foarte calde şi uscate – vara). Vântul predominant
este Crivăţul (cel din sectorul nordic) care reprezintă 29% din frecvenţa anuală a vânturilor.
Al doilea vânt predominant este cel din sectorul sudic, cu o frecvenţă de 16% ce bate mai
mult vara, fiind destul de uscat.

Seceta este un fenomen de risc climatic de vară la producerea căreia concură
ciclonii mediteraneeni, aducători de aer cald tropical care determină fenomene de
uscăciune. În semestrul cald al anului se mai adaugă acţiunea unui anticiclon situat în Asia
Mică care pompează peste Câmpia Română aer cald sau fierbinte, tropical - continental,
sărac în precipitaţii şi care generează temperaturi mari (peste 35 - 400C). Toate aceste
fenomene măresc evapo-transpiraţia, provoacă ofilirea culturilor şi uneori compromiterea
recoltei.

Fenomenele de secetă şi tendinţa tot mai accentuată a aridizării teritoriului este pusă
în evidenţă de izolinia de 25 (indicele de ariditate Emmanuelle de Martonne), care în
ultimele decenii a suferit mutaţii de la est la vest.

Temperatura media anuala = 10,7ºC. Temperatura medie maxima (luna iulie) =
28,5ºC. Temperatura medie minima (luna ianuarie) = - 4,8ºC.  . Presiunea medie la nivelul
staţiei locale: 1008,4 mb.

În ceea ce priveşte radiaţia solară, aceasta este cuprinsă între 117 şi
125kcal/cm2/an, iar durata de strălucire a soarelui este de 186,2 ore/an.

Adâncimea de îngheț pentru zona studiată, conform STAS-ului 6054/ ’77 este de
0,90 – 1,00 m.
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Precipitaţiile atmosferice în cursul unui an sunt reduse, oscilând între 400 şi 500
mm (media precipitațiilor 485,7 mm/an). Ca şi regimul termic, şi cel de precipitaţiilor reflectă
caracterul continental al climei, în sensul că acestea cad în cantităţi variabile de la un an la
altul şi sunt repartizate inegal în timpul anului, cu alternanţe ploioase şi secetoase şi cu o
mare frecvenţă a ploilor torenţiale.

Stratul de zăpadă nu este continuu şi de lungă durată ca în alte regiuni ale ţării. Din
observaţiile făcute la staţiile climatice rezultă că stratul de zăpadă persistă, în medie, 30 - 40
de zile. Numărul zilelor cu ninsoare este în medie, între 10 - 20 de zile. Grosimea medie a
stratului de zăpadă este destul de mică, sub 10 cm.

Datorită neuniformităţii reliefului şi a vântului puternic de nord-est şi nord, în timpul
iernii zăpada este spulberată şi troienită în jurul localităţilor sau a altor obstacole.
Incărcările date de zăpadă, conform CR 1-1-3 / 2012, încadrează arealul cercetat în zona
de calcul a valorii caracteristice date de încărcările de zăpadă pe sol sk = 2,5 kN/m².

Vântul constituie un element climatic cu o mare influenţă în condiţiile morfografice
ale zonei. Lipsa obstacolelor orografice şi forestiere face ca deplasarea maselor de aer să
se facă cu uşurinţă, iar influenţele asupra culturilor, căilor de comunicaţie şi localităţilor să
fie mari.

Din analiza datelor se constată că vânturile de nord urmate de cele din nord-est şi
vest au frecvenţa cea mai mare. Astfel in zona Galațiului, vântul de nord are o frecvenţă
anuală de 21,3%, cel de nord-est de 18,0%, cel de vest de 16,7% şi cel de sud-vest de
12,8%.

Viteza medie a vântului = 4,1 m/s. Numărul mediu anual al zilelor cu vânt tare (peste
11 m/s) este de 10 până la 70 de zile. Vitezele maxime se înregistrează în timpul iernii, când
acestea pot depăşi 100 Km/oră.
Vânturile cele mai cunoscute în zona de Nord sunt Crivăţul, un vânt rece şi uscat, care bate
în timpul iernii, determinat de anticiclonul Siberian, cu o direcţie nord, nord-est şi Suhoveiul,
vânt uscat şi cald care bate vara din partea estică cu o frecvenţă mai mică.
Incărcările date de vânt conform CR 1-1-4 / 2012 fac referire la, valorile de referință ale
presiunii dinamice a vântului, având interval mediu de recurenţă de 50 ani, pentru zona
studiată este de qb = 0,60 kPa.

2.4 CIRCULAŢIA
Zona studiată prin prezentul P.U.Z. se află în intravilanul localităţii Cerţeşti, în partea

de NV, adiacent drumului judeţean DJ 251B la următoarele poziţii kilometrice:
km 9+645 ÷ 9+870 - partea dreaptă
km 10+370 ÷ 10+450 - partea dreaptă

Conf. HG 782/2014 Anexa 1-4 traseul drumului judeţean DJ 251B este:
-Blânzi (DJ 251A) – Cerţeşti – Cotoroaia – Ciureşti – Ciureştii Noi – Bălăşeşti –

Bălăbăneşti (DN 24D), de la km 0+000 ÷ 31+500, L = 31,500 km
Terenul studiat, are o pantă generală de la SV la NE de cca. 6 %.
Drumurile existente în zona studiată, au trasee nedefinite, în debleu, din pământ,

parţial pietruite, lăţimea lor variind între 3,00 şi 4,50 m, fără şanţuri de preluare a apelor
pluviale.

Conform ridicărilor topografice distanţa dintre garduri sau proprietăţi este cuprinsă
între 4.50 ÷ 7,00 m.
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2.5 MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR
a. REGIMUL JURIDIC Terenul este situat în intravilanul satului Cerțești comuna Cerțești ,
județul Galați și aparține domeniului public de interes local,domeniului privat al U.A.T.
comuna Cerțești și proprietate privată a persoanelor fizice.

b. REGIMUL ECONOMIC :
- folosința actuală: teren arabil/și curți construcții
- funcțiunea admisă: cea stabilită prin P.U.Z.

ZCP - Zonă construită protejată ;
ZL - Zonă locuințe existente/ propuse și funcțiuni complementare : prestări servicii

și alimentație publică;
ZGC - Zonă gospodărie comunală - cimitir  ;
ZC - Zonă circulații carosabile/ pietonale;
ZTE - Zonă pentru echipare tehnico  edilitară ;
ZV - Zonă verde : cadru natural ce nu a suferit intervenții ale factorului uman peisaj

natural generalizat pe suprafețe întinse. ;
A - - Teren agricol intravilan.

c. REGIMUL TEHNIC :
Prin P.U.Z. U.T.R 5 TRUP A  sat Cerțești Comunei Cerțești se urmărește rezolvarea

detaliată a reglementărilor  urbanistice pentru zona menționată și instituirea zonei
protejate  pentru monumentul istoric ce figurează în L.M. I/ 2015 la poz.  182.GL-II-m-
B-03078 (  Biserica de lemn " Adormirea Maicii Domnului"- 1776 în incinta cimitir )în
care să se instituie reglementările în baza cărora să se poată construi și asigura utilitățile
necesare privind rețele edilitare și de   circulație .
S teren = 113200,00mp

d. CALITATEA FONDULUI CONSTRUIT ȘI GRADUL DE OCUPARE A ZONEI:

Fondul construit este repartizat neuniform, densitatea clădirilor având valori
fluctuante de la o zonă la alta. La sud - vest de biserică, pe strada care iese în Drumul
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și alimentație publică;
ZGC - Zonă gospodărie comunală - cimitir  ;
ZC - Zonă circulații carosabile/ pietonale;
ZTE - Zonă pentru echipare tehnico  edilitară ;
ZV - Zonă verde : cadru natural ce nu a suferit intervenții ale factorului uman peisaj

natural generalizat pe suprafețe întinse. ;
A - - Teren agricol intravilan.

c. REGIMUL TEHNIC :
Prin P.U.Z. U.T.R 5 TRUP A  sat Cerțești Comunei Cerțești se urmărește rezolvarea

detaliată a reglementărilor  urbanistice pentru zona menționată și instituirea zonei
protejate  pentru monumentul istoric ce figurează în L.M. I/ 2015 la poz.  182.GL-II-m-
B-03078 (  Biserica de lemn " Adormirea Maicii Domnului"- 1776 în incinta cimitir )în
care să se instituie reglementările în baza cărora să se poată construi și asigura utilitățile
necesare privind rețele edilitare și de   circulație .
S teren = 113200,00mp

d. CALITATEA FONDULUI CONSTRUIT ȘI GRADUL DE OCUPARE A ZONEI:

Fondul construit este repartizat neuniform, densitatea clădirilor având valori
fluctuante de la o zonă la alta. La sud - vest de biserică, pe strada care iese în Drumul
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Județean DJ 251 B se remarcă o aglomerare de locuințe. Un alt grup destul de
compact se află în partea de NE. Vegetația abundentă maschează fondul construit din
vecinătatea bisericii; sunt vizibile doar clădirile construite în partea de NE (case noi, cu
pereți din BCA cu tencuială din mortar de ciment sau netencuite, cu învelitoare din tablă
etc).

De pe parcela bisericii se observă grupul de case dinspre sud - vest . În forma
actuală, construcțiile sunt integrate armonios în contextul monumentului ca formă și
gabarit. Construcțiile amplasate în  partea de NE contrastează cu caracterul general
al zonei  dar, datorită configurației terenului nu sunt vizibile din zona bisericii, fiind
amplasate în vale; biserica, în schimb, este perceptibilă din dreptul unora dintre aceste
clădiri.

În zona studiată menționăm o casă părăsită, aflată într-o avansată stare de
degradare, pe strada Șipote, ce păstrează încă tâmplăria golurilor de uși și ferestre,
decorul traforat al streșinii și cel puț in unul dintre stâlpii prispei.

Din analiza existentului pe teren au fost identificate câteva construcții vechi, cu
semnificație pentru comunitatea locală dar la distanță mai mare față de amplasamentul
nostru. Dintre acestea se remarcă Școala tip Spiru Haret, amplasată pe strada Școlilor
c/c strada Șipote, a fost renovată și din fericire, spre deosebire de alte situații și-a păstrat
ancadramentele specifice și învelitoarea din tablă.
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Cel mai interesant și valoros obiectiv din zona este instalația de fântână cu
cumpănă aflată la nord de biserică, la aproximativ 150 m de aceasta.
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Fântâna se găsește pe o uliță mărginită de arbori și arbuști, care se desprinde
din drumul județean, merge pe direcție S-SE în jur de 30 m după care cotește brusc spre
NE. În curbă, la sud de uliță se formează un largo unde este amplasată instalația formată
din: cadru de lemn bifurcat în partea de sus, realizat dintr-un trunchi uscat; bârnă de lemn
fixată prin intermediul a două tije metalice. Fântâna are ghizduri din tuburi prefabricate
de beton. Găleata metalică e agățată la capătul unei prăjini atașată de bârnă printr-un
lanț. Lângă fântână, la marginea drumului, un jgheab din lemn cioplit, ridicat de la sol
pe butuci și fragmente de piatră sau beton, fixat prin bucăți de lemn înfipte în pământ și
fixate în bride metalice. Fiind destul de izolat, locul conservă aproape intactă ambianța
satului tradițional.

Biserica monument istoric este înconjurată de cimitirul vechi, așa cum se obișnuia în
trecut, până în secolul al XIX-lea când cimitirul localității se forma în jurul lăcașului de cult.

La est de biserică, în imediata ei vecinătate, dar pe o parcelă diferită, s-a dezvoltat
cimitirul nou. Cele două necropole ale satului sunt separate de ulița care înconjoară
muncelul pe care s-a  ridicat biserica monument dar între ele există un dialog vizual care
le reunește: din partea de est a cimitirului vechi se zărește cimitirul nou iar din zona de
acces a cimitirului nou se văd foarte  bine și cimitirul vechi, și biserica  monument. Din
cele două cimitire există  o perspectivă neîntreruptă asupra zonei de nord, est și sud a
localității, care se desfășoară în zone mai joase.

Cimitirul vechi se remarcă prin monumentele funerare din lemn, realizate după
modele tradiționale, al căror număr îl depășește pe cel al crucilor noi, din metal, marmură
sau mozaic turnat. Alături de crucile simple, acoperite cu  vopsea ori  baiț  și  lac, cu
numele defuncților scrise cu vopsea, există cruci cu crestături la capetele și stâlpi
funerari, cu inscripții adânc încrustate. La aceste obiecte, partea de sus este invariabil
rotunjită și în cele mai multe cazuri marcată prin triunghiul cu punct în centru – simboluri
ale Sfintei Treimi și ale ochiului lui Dumnezeu .
e. RISCURI NATURALE:

Ținând cont că terenul cercetat este situat în zona de terasă, riscul  la  inundații
datorat revărsării unui curs de apă, cât și cel provenit din curgerilor pe torenți este
oarecum  scăzut - conform „planului de amenajare a teritoriului Național, secțiunea a -V-a,
zone de risc natural – inundații.

Totodată zona cercetata, este oarecum concava înconjurata de dealuri intr-un procent
de 60-70 % si văi pe o mai mică porțiune, astfel există oarece risc de inundații datorat
curgerilor torențiale,  recomandându-se a fi impuse restricții de construibilitate pe zona
făgașelor și în imediata lor vecinătate, în rest prevăzându-se măsuri de reducere / prevenție
a acestui potențial risc.

Din  punct de  vedere al alunecărilor de teren, judeţul  Galați  se află într-o zonă cu
potenţial de producere a alunecărilor de teren, scăzut - pentru zona central-sud-vestică și
ridicat pentru partea de nord și nord-est. Zona cercetată, prezenta oarece risc de
producere al alunecărilor de teren. Conform „planului de amenajare a teritoriului național,

secțiunea a V-a, zone de risc natural – alunecări de teren” - potențialul de producere al
alunecărilor de teren este – ridicat, cu probabilitate de alunecare - mare.

În analiza factorilor care ajută la stabilirea fenomenelor de instabilitate prezentăm
următoarele aspecte:

 factorul litologic este reprezentat astfel:
- terenuri sensibile la umezire de grupa A, pe versanți.
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- terenuri necoezive (nisipuri) sub forma de intercalații (lentile) pe versanți și spre baza
acestora.
- terenuri deluviale, funcție de caz, cu consistenţă redusă, cu umiditate şi compresibilitate

ridicată.
 factorul geomorfologic - este reprezentat de zona cu versanți și văi aferente. Acolo

unde nu sunt amenajări în vederea colectării şi evacuării apelor meteorice care se scurg
haotic pe pantă şi produc șiroiri, ce duc la formarea aflorimentelor în versanți.

 factorul hidrogeologic - este subliniat de apariț ia la zi a izvoarelor de coastă cât și
oscilaţiile nivelului apei subterane.

 factorul seismic - include teritoriul administrativ al comunei Cerțești în zona cu grad
8  de intensitate macroseismică.

Riscul de instabilitate mai este favorizat şi de faptul că în areal nu este calculată şi
trasată LIMITA DE CONSTRUIBILITATE ÎN ZONA DE VERSANȚI. În această situație este
necesar a se evita amplasarea de construcții în imediata apropiere a ravenelor, a
aflorimentelor, a zonelor în care apar indicii cum că s-ar produce alunecări de teren
(taluzuri) sau pe terenuri în pantă, constituite din pământuri necoezive.
Riscul geotehnic
Riscul geotehnic depinde de două categorii de factori:

 factori legaţi de teren, dintre care cei mai importanţi sunt reprezentaţi de condiţiile de
teren şi apa subterană;

 factori legaţi de structură şi de vecinătăţile acesteia.
Urmare observaţiilor de teren şi a analizării datelor geotehnice obţinute prin execuţia
forajelor de studiu, conform NP 074 - 2014 “Normativ privind documentaţiile geotehnice
pentru construcţii”, pentru zona studiată  rezultă următoarele:

Factorii riscului geotehnic
conform Tabel A3

Descrierea situaţiei din
amplasamentul studiat

Punctaj
rezultat

Condiţii de teren, pct. A.1.2.1. Terenuri dificile 6
Apa subterană, pct. A.1.2.2. Local cu epuismente normale 2
Importanţa construcţiilor, pct. A.1.2.3. Normală 3
Vecinătăţi, pct. A.1.2.4. Fără risc 1
Seismicitate ag = 0,35 g 2
PUNCTAJ TOTAL REZULTAT 14

Pentru zona cercetată, rezultă o încadrare în categoria geotehnică 2 căreia îi
corespunde un risc geotehnic „moderat”.

Pentru  informaţii asupra altor tipuri de riscuri, cum sunt cele naturale, ecologice şi
tehnologice de pe raza localităţii se poate studia de regulă materialul întocmit de Serviciul
de Protecţie Civilă Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.

CONDIȚII ȘI RECOMANDĂRI ( conform Studiu Geotehnic )

- Terenul ce face obiectul prezentului studiu, fără măsuri minime de siguranță, poate  pune
oarece probleme locale din punct de vedere al stabilității.
- Pământurile prezente în subteranul zonei cercetate, sunt atât de natură deluvială (zona
forajului f1) iar datorită prezentei apei, fiind în general "dificile pentru fundare" cât și eoliană,
predominant necoezive (zonele forajelor f2 și f3).
- Apa subterană  este prezentă în teren, ea apare local ca mediu acvifer freatic discontinuu
(izvor de coastă), la adâncimi de cca. 1,80 m.

În astfel de zone, cu posibile izvoare de coastă,  nu este recomandată fundarea de
obiective.  În cazul în care aceasta este obligatorie, se va face: fie direct cu respectarea
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adâncimii minime de îngheț , (printr-un strat de rupere a capilarității) cu presiuni
mici, undeva în jurul a  80 kPa, fie prin intermediul unor perne din material granular –
balast, cu blocaj de piatră spartă, bolovani de râu, etc., în bază folosindu-se presiuni de
cca. 120 kPa.   Tot-odată vor fi realizate drenuri speciale cu rol în captarea și ghidarea
controlată a apelor.

Pentru restul zonelor unde nu s-a interceptat prezenta apei, fundarea se va face
direct pe terenul natural din zonă predominant loessoid, necoroziv sau slab coeziv (încadrat
tot în categoria terenurilor dificile de fundare), cu respectarea prevederilor din NP 125/2010,
cu presiuni de cca. 100 kPa.  În astfel de zone se vor efectua calcule de stabilitate, ce vor
genera eventuale limite de construibilitate ori măsuri de siguranță și de stabilitate a
versanților.

Valorile coeficientului de pat „ks” pentru zonele mai sus menționate variază conform
NP 112 – 2004, între  6000 ≥  ks ≤ 15000 kN/m³.

Sistematizarea pe verticală a terenului urmează a fi executată la cote superioare
celor ale terenului actual, va trebui să asigure o îndepărtare rapidă a apelor de precipitaţii
atmosferice căzute sau scurse spre amplasament, în afara acestuia, spre un emisar în
funcţiune.  Acest lucru se va realiza prin trotuare de protecţie, pante, rigole si şanţuri de
gardă dalate, verificate periodic și menţinute în funcţiune.

Sistemul rutier al viitoarelor căi de acces va fi fundat direct, impunându-se:
realizarea unor sisteme de protecţie ale drumului, cu rigole si şanţuri de gardă, care sa
capteze apele de precipitaţii, drenându-le către un emisar din zonă cu subtraversări, acolo
unde va fi cazul.

Modulul de elasticitate dinamic ce se va lua în calcul pentru terenul natural din zonă -
P4 va fi de Ep =  70 000 - 80 000 kPa. De aici rezultă că valoarea Coeficientului lui Poisson
luat din tabele este v =  0,35.

f. PRINCIPALELE DISFUNCȚIONALITĂȚI :
Perimetrul cercetat poate prezintă oarece risc din punct de vedere al construibilităţii și

anume – alunecările de teren, dacă nu vor fi luate măsuri de prevenție în această privință și
anume:  realizarea de calcule de stabilitate în vederea determinării unor eventuale planuri
de alunecare,  realizarea de eventuale drenuri (pentru zonele cu izvoare de coastă) sau
eventuale ziduri de sprijin acolo unde se pretează acest lucru, împăduriri, cleionaje,
terasări, etc.

În ceea ce priveşte posibilii factori cauzali care ar putea favoriza producerea de
destabilizare a terenului aferent versanților, aceştia se referă la:

- condiţii de teren susţinute aici de existenţa pământurilor sensibile la umezire,
deseori cu intercalații de nisipuri (pământuri necoezive)

- procese geomorfologice - reprezentate de eroziuni ale bazei versanților, supra-
încărcarea versanților, modificarea vegetaţiei - prin eroziune, secetă, ori chiar intervenția
omului prin defrișări, tăierea viilor, săparea de cariere neautorizate (așa-zis lutării), etc.;

- procese fizice - ploi torenţiale de scurtă durată, topirea rapidă a zăpezii, eventuale
viituri puternice, cutremure, fenomene de îngheţ – dezgheţ (gelifracția);

- procese antropogene - suprasarcini pe versant şi la partea superioară a acestuia,
- irigaţii, eventuale infiltraţii ale apelor, izvoare de coastă, etc.
Fiind constituit pe un teren deluros, destul de accidentat, configurația satului are o

structură organică și răsfirată,destul de greu de controlat și având un cadru natural
semnificativ dezvoltat.

Fondul construit este repartizat neuniform, densitatea clădirilor având valori
fluctuante de la o zonă la alta.
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Parcurgând zona, s-a constatat că elementul natural constituie o prezență constată
și definitorie (prin relief și vegetație), în timp ce obiectele construite par prezențe
accidentale. În multe situații, unica mărturie a locuirii sunt gardurile, construite din diferite
materiale (de la metal și tablă zincată aparentă, până la câteva frumoase exemplare
tradiționale), care arată că dincolo de marginea drumului începe o proprietate privată.

Căile de circulație au traseu curb, parcelarul are forme neregulate și dimensiuni
diferite.

Terenul din jurul bisericii, pe care este amplasat cimitirul vechi, este bine întreținut
dar construcțiile de tipul gardurilor din jurul locurilor de veci nu susțin biserica monument,
aducând un deserviciu modului în care este percepută aceasta. O fotografie datând din
vara anului 2009, în care este surprinsă o porțiune din cimitir, arată că în urmă cu un
deceniu nu existau elemente de împrejmuire, deducându-se că delimitarea locurilor de veci
nu este o tradiție a locului, ci o practică recentă.

g. PRIORITĂȚI:
Conform P.U.G. cu nr. 154/2008 aprobată cu HCL  nr. 14/30.07.2012 sat Cerțești este
obligatorie întocmirea P.U.Z. pentru TRUP A U.T.R. 5 și acest lucru a însemnat :
- cercetarea în teren și inspecția vizuală a monumentului istoric , perimetrul posibil
pentru zona de protecție și identificarea elementelor componente,parcurgerea materialelor
documentare din surse diferite istorice și istorico - geografice cu relevanță pentru
monument , prelucrarea  informațiilor culese și redactarea documentului ce stă la baza
Studiului de Fundamentare.
- întocmirea Studiului Istoric și Inventarului Arheologic;
- evaluarea detaliată a monumentului și întocmirea FIȘEI ANALITICE:

Biserica  datare :1776 / ctitor : Ilie Țifescu / meșter : local
- peisaj cultural : peisajul este o prezență mai puternică  decât mediul

construit , ceea ce constituie un avantaj, nealterându-i imaginea, este un fragment de
peisaj cultural valoros  prin prezența celor două cimitire , mărturii ale obiceiurilor și
ritualurilor mediului rural;

- plan: drept cu absida  altarului decroșată, poligonală, cu cinci laturi inegale ,
compusă din din  altar, naos, pronaos

- fațadele : decorate  cu două profile  orizontale - primul marchează linia soclului
în formă de funie  răsucită, al - II- lea - amplasat   în jumătatea de sus a elevației  , în
dreptul  registrului fațadelor , din "dințișori " încadrate de două șiruri  de motive cioplite.
Motivele decorative  de la chenarele ferestrelor și portalul ușii sunt terminate  în acoladă
Ferestrele au  ancadramente cu  motive florale , stilizate, dar și tradiționale încrustate (
discuri de diferite tipuri)

- materialele:fundații din beton, structură din lemn de stejar, învelitoarea din
lemn  tip draniță;

- tehnica de construcție: blockbau cu bârne îmbinate în coadă de rândunică
- stilistic: arhitectură vernaculară din lemn  specific Moldovei medievale ;
- starea de conservare : este medie spre bună.

- delimitarea conturului  zonei protejate în sistem de coordonate STEREO 70, urmărind
realitatea din teren;
- studierea posibilității realizării de utilități pentru locuitorii din zonă;
- rezolvarea circulației  carosabile și pietonale  ținând cont de traseul  existent  curb și a
parcelarului neregulat care trebuie păstrat;
- completarea fondului construit în spiritul tradițiilor locale, cu materiale locale , în volume
simple păstrând: scara, raportul plin - gol și regimul de înălțime din R.L.U.  aferent P.U.Z.
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2.6 ECHIPARE EDILITARĂ
2.6.1 Alimentarea cu apa si canalizarea
a. Alimentarea cu apa
Satul Cerțești are rezolvată alimentarea cu apă formată din : puțuri forate,

gospodărie de apă compusă din rezervor de apă, stație de clorinare, stație de pompare și
rețelele de aducțiune si de distribuț ie aferente.

b. Canalizarea
Satul Cerțești  dispune de un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate

menajere si stație  de epurare proprie.

2.6.2 Alimentarea cu energie electrică
Satul Cerțești este alimentat cu energie electrica din Sistemul Energetic National, prin

intermediul unor LEA 20 kV alimentate din staţii electrice de transformare 110/20kV.
Rețeaua electrica aeriana de 20 kV alimentează  posturile de transformare 20/0 , 0,4 kV,

amplasate în localitate, pe domeniul public.
Consumatorii casnici si social-edilitari, precum si unităţile economice, sunt alimentaţi

prin intermediul posturilor de transformare 20/0,4KV situate in interiorul comunei si prin
reţele electrice aeriene de joasa tensiune.

Reţelele au fost amplasate pe traseu uşor accesibil pentru lucrări de intervenţie de
defecţiuni sau corelare cu celelalte reţele din zona ( linii de telecomunicaţii , radioficare ,etc)

In general, distribuţia energiei electrice a fost realizata printr-un sistem buclat, având
posibilitatea alimentarii din mai multe surse de alimentare.

Prezentarea situaţiei existente a reţelelor electrice aferente satului Cerțești are la baza
datele furnizate de Electrica Furnizare prin avizul nr. 70820/26.03.2021 .

2.7 PROBLEME DE MEDIU Elementul natural constituie o prezență constantă și definitorie(
prin relief și vegetație), în timp ce cadrul construit  pare o prezență accidentală. În multe
situații, unica mărturie a locuirii o constituie gardurile din diferite materiale, care arătat că
dincolo de marginea drumurilor este o proprietate privată.

Configurația terenului a condus la o structură resfirată, cu grupuri de locuințe destul
de izolate. În acest context Biserica monument ocupă poziția dominantă , pe un muncel, și
este vizibilă de la distanță, din mai toate punctele.

Elementul definitoriu și repetitiv îl constituie vegetația abundentă  care poate crea
iluzia unui peisaj natural generalizat pe suprafețe întinse. În trecut zona era cunoscută
pentru pădurile de stejar și suprafețele viticole întinse. În partea sudică față de biserică par
să se mai păstreze urme ale pădurii de altă dată. Aceste caracteristici dau impresia că
monumentul se află într-un mediu preponderent natural , care nu a suferit de pe urma
acțiunii factorului uman.

STUDIUL ISTORIC CU PRECIZAREA VALORII ELEMENTELOR COMPONENTE
Biserica Adormirea Maicii Domnului din Cerțești considerată pe bună dreptate

un caz izolat, se încadrează în subgrupa edificiilor religioase din lemn din fostul ținut al
Tutovei. Situația actuală a arhitecturii de lemn din Moldova și, în particular, în zona
Cerțeștilor, este mult diferită de cea ce a fost acum două veacuri.

Până la reluarea cercetării și descoperirea unor noi date Studiul Istoric conchide că
biserica din Cerțești a fost cea mai sudică creație de acest tip din zona Tutovei, destul de
izolată de alte exemplare din aceeași categorie, ceea ce îi sporește valoarea.

Nu există informații certe cu privire la ctitor. Unele surse bibliografice afirmă că
edificiul din Cerțești ar fi fost ctitorit pe la 1738, ca biserică de schit, de marele spătar Ilie
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Țifescu și soția sa Teofana (corect Tofana), născută Racoviță. ). Aceleași surse care îl
arată pe Ilie Țifescu drept ctitor al bisericii din Cerțești afirmă că la anul 1809 biserica era
metoh al Episcopiei Romanului.

În prima jumătate a secolului al XIX-lea, biserica a fost extinsă spre vest prin
adăugarea unui pridvor cu clopotniță deasupra. O altă reparație radicală a avut loc la
sfârșitul secolului al XIX-lea – în 1897, conform Anuarului Eparhiei Hușilor.

În 1976, anul în care a fost luată în evidență, biserica din Cerțești se afla într-o
avansată stare de degradare. A fost clasată și a intrat în restaurare. Proiectul, realizat de
arhitectul Ion Dimitrescu, a prevăzut îndepărtarea tuturor adaosurilor (pridvor, turn
clopotniță,înveliș de scânduri) și refacerea acoperișului aducând obiectivul într-o stare
apropiată de cea inițială.

Biserica de la Cerțești se încadrează într-unul dintre cele mai răspândite modele
întâlnite de lăcașurile de cult din lemn din Moldova, precum și la cele din Transilvania și
Țara Românească și anume plan drept. și absidă decroșată poligonală, cu cinci laturi
inegale. La origine, biserica a avut împărțirea tradițională: altar, naos și pronaos
separate  prin stâlpi; în prezent, naosul și pronaosul formează un spațiu unic, cei doi
stâlpi care marcau trecerea dintre acestea fiind desființați. Inițial, intrarea se făcea direct în
pronaos; în secolul al XIX-lea, s-a construit pridvorul cu turn clopotniță deasupra.

Edificiul prezintă două sisteme diferite de acoperire a spațiului interior: plafon
drept, în altar, partea din spate a naosului și fostul pronaos, și cupolă pe plan poligonal,
cu fâșii curbe, în partea din față a naosului. Spațiul este luminat prin cinci goluri
dreptunghiulare, de dimensiuni apropiate, asigurate prin gratii încastrate în ancadramente;
trei sunt plasate pe latura de sud și câte unul pe latura centrală a altarului, respectiv pe
latura de nord a naosului. Construcția are un acoperiș în patru ape, cu pantă accentuată,
care urmărește conturul. Din punct de vedere structural, se încadrează în grupul
construcțiilor realizate în sistem blokcbau, cu bârne de lemn îmbinate în coadă de
rândunică și montanți pe interior.

Clădirea are o fundație de beton, executată cu ocazia restaurării. Pereții au în
medie grosimea de 12 cm iar înălțimea bârnelor depășește în unele cazuri 40 cm.

Îmbinările dintre bârne au fost etanșeizate cu un chit obținut dintr-un amestec
organic cu așchii de lemn. Pardoseala este din dușumea. Acoperișul are șarpantă de
lemn, pe scaune, și învelitoare din draniță. Lemnul a fost lăsat aparent atât la interior, cât
și spre exterior.

Decorația bisericii, ceva mai austeră decât cea a altor lăcașuri de cult din zonă,
păstrează specificul sistemului ornamental al clădirilor de acest tip. Volumul este încins
de două profile orizontale. Primul dintre acestea, marcând linia soclului, are forma
funiei răsucite; al doilea, compus dintr-un șir de dințișori încadrat de două rânduri de
motive cioplite, este amplasat în jumătatea de sus a elevației, în dreptul registrului
ferestrelor care îl segmentează. Cele mai elaborate motive decorative apar la chenarele
de la ferestre și portalul ușii. Toate golurile sunt terminate în acoladă. Ancadramentele
ferestrelor sunt înconjurate pe margine de motive florale stilizate, dar și de motive
tradiționale încrustate (discuri de diferite tipuri). Portalul se distinge prin vrejul cu flori
de lalea, motiv ornamental preluat din arta
orientală în secolul al XVII-lea; muchia dinspre interiorul golului este subliniată de solzi,
alt motiv de sorginte orientală, iar exteriorul de o ghirlandă stilizată.

Interiorul nu are elemente decorative, cu excepția tâmplei dar se presupune că
vechea cupolă (numărând 12 nervuri, nu opt, ca cea actuală, unite într-o rozetă centrală)
avea valențe estetice. Elementul de separare dintre naos și pronaos avea, probabil,
unele ornamente. Nu este exclus ca biserica să fi avut inițial și alte decorații, pe lângă
cele identificate în momentul de față, desființate cu ocazia intervenț iilor survenite în
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Țifescu și soția sa Teofana (corect Tofana), născută Racoviță. ). Aceleași surse care îl
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cursul secolului al XIX-lea și a celui următor.
Cea mai valoroasă piesă de inventar, din punct de vedere artistic este

catapeteasma, realizată din lemn sculptat, policromat. Partea superioară este
reprezentată de mai multe panouri lungi (registrul prăznicarelor, registrul Apostolilor,
registrul Proorocilor, și friza sculptată ornamentată cu motive vegetale) amplasate pe
orizontală și ranforsate pe verso cu stinghii de lemn. Pentru registrele inferioare,
care cuprind și ușile împărătești și cele diaconale, structura de susținere este mai
masivă. Icoanele împărătești sunt de dimensiuni mari,  realizate din  mai  multe
elemente de lemn  îmbinate și  susținute de traverse.  Ușile împărătești sunt si ele
decorate cu motive vegetale sculptate și policrome.

Starea generală de conservare a bisericii de lemn Adormirea Maicii Domnului
din Cerțești se încadrează în intervalului cuprins între categoriile medie și bună.
Construcția nu prezintă vreo urmă de degradare structurală care să îi pericliteze
echilibrul; elementele verticale nu au deviații de planeitate vizibile. Prin urmare, din
acest punct de vedere starea fizică a monumentului este bună.
Biserica de lemn din Cerțești deține statutul de monument istoric din 1976.

Potrivit evaluării făcute  cu ocazia prezentului Studiul Istoric biserica de lemn
Adormirea Maicii Domnului din satul Cerțești, comuna Cerțești, județul Galați obț ine
calificativul valoare foarte mare la două criterii, valoare mare, la un criteriu și valoare
medie la al patrulea criteriu, ceea ce justifică schimbarea grupei de clasare din B –
monumente de interes local, în grupa A – monumente de interes național. Concomitent
cu modificarea grupei de clasare, operațiune obligatorie și urgentă, recomandăm să se
analizeze și posibilitatea transformării poziției în ansamblu cu două componente: biserica
de lemn Adormirea Maicii Domnului și cimitirul cu stâlpi funerari din jurul bisericii(  vezi
Studiul Istoric atașat).

Biserica monument istoric este înconjurată de cimitirul vechi. Așa cum se
obișnuia în trecut, până în secolul al XIX-lea, cimitirul localității se forma în jurul lăcașului
de cult. La est de biserică, în imediata ei vecinătate, dar pe o parcelă diferită, s-a
dezvoltat cimitirul nou. Cele două necropole ale satului sunt separate de ulița care
înconjoară muncelul pe care s-a ridicat biserica monument dar între ele există un dialog
vizual care le reunește: din partea de est a cimitirului vechi se zărește cimitirul nou iar din
zona de acces a cimitirului nou se văd foarte  bine și cimitirul vechi, și biserica
monument. Din cele două cimitire există  o perspectivă neîntreruptă asupra zonei de
nord, est și sud a localității, care se desfășoară în zone mai joase.

Cimitirul vechi se remarcă prin monumentele funerare din lemn, realizate după
modele tradiționale, al căror număr îl depășește pe cel al crucilor noi, din metal, marmură
sau mozaic turnat. Alături de crucile simple, acoperite cu  vopsea ori  baiț  și  lac, cu
numele defuncților scrise cu vopsea, există cruci cu crestături la capetele și stâlpi
funerari, cu inscripții adânc încrustate. La aceste obiecte, partea de sus este invariabil
rotunjită și în cele mai multe cazuri marcată prin triunghiul cu punct în centru–simboluri
ale Sfintei Treimi și ale ochiului lui Dumnezeu.
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3.CARACTERIZAREA SITUAȚIEI EXISTENTE ZONEI ȘI A RELAȚIEI
DINTRE   ZONĂ ȘI LOCALITATE
3.1 STUDII ȘI AVIZE ANTERIOARE ELABORĂRII P.U.Z.

P.U.G Cerțești - proiect nr. 154/2008 aprobat cu HCL Cerțești nr. 14/30.07.2012

3.2 ÎNCADRAREA ZONEI ÎN INTRAVILANUL COMUNEI CERȚEȘTI CONFORM  P.U.G.
Amplasată în nord - vest TRUP A sat Cerțești , zona studiată  ocupă o suprafață de

11,32 ha și este racordată la două căi de circulație majoră : DJ240A spre satul Cârlomănești
și DJ 251B spre sat Cotoroaia și la drumuri comunale ce asigură accesul lesnicios pe toate
laturile . Structura parcelarului este organic răsfirată cu căi de circulație interioare având
traseul curb și delimitând un parcelar neregulat cu dimensiuni diferite . În acest  context
elementul natural este o prezență constantă și definitorie, în timp ce construcțiile par
prezențe accidentale.

3.3 PROBLEME DE MEDIU
Comuna Cerțești este situată pe zona subunității de relief denumită Colinele

Covurluiului. Colinele Covurluiului sunt  reprezentate de un relief constituit din coline, dealuri
domoale ,orientate de regula N - S, dezvoltate în urma proceselor de eroziune.

Geomorfologia şi peisajul geografic din zona comunei Cerțești sunt consecinţe şi
reflectă evoluţia, alcătuirea şi ansamblul de factori şi condiţii ale modelării externe.

Relieful actual al teritoriului comunei Cerțești este reprezentat printr-o serie de dealuri
(expl. dealul Cerțești, dealul Poienilor) și văi (expl. Valea Leorda).

Fondul construit este repartizat neuniform, densitatea clădirilor având valori
fluctuante de la o zonă la alta.

Parcurgând zona inclusă în interiorul perimetrului de protecție se poate constata că
elementul natural constituie o prezență constată și definitorie (prin relief și vegetație), în
timp ce obiectele construite par prezențe accidentale.

Peisajul joacă un rol decisiv la Cerțești. Satul este amplasat în zona unde podișului
Covurluiului întâlnește colinele Tutovei. Relieful e fragmentat de văi pronunțate care trec
printre muncele bine individualizate. Configurația terenului a condus la o structură
răsfirată, cu grupuri de locuințe destul de izolate. Raportată la drumul principal, care trece
la vest de monumentul istoric, biserica de lemn e situată în vale. În lungul drumului
județean există câteva puncte care oferă o perspectivă îndepărtată, descendentă, asupra
clădirii și a peisajului (inclusiv a zonei de est a localității).

Ținând cont că terenul cercetat este situat în zona de terasă, riscul  la  inundații
datorat revărsării unui curs de apă, cât și cel provenit din curgerilor pe torenți este
oarecum  scăzut - conform „Planului de Amenajare a Teritoriului Național, secțiunea a- V-
a, zone de risc natural – inundații.

Totodată zona cercetata, este oarecum concavă înconjurata de dealuri intr-un
procent de 60-70 % si văi pe o mai mică porțiune, astfel există oarece risc de inundații
datorat curgerilor torențiale,  recomandându-se a fi impuse restricții de construibilitate pe
zona făgașelor și în imediata lor vecinătate, în rest prevăzându-se măsuri de reducere /
prevenție a acestui potențial risc. Din  punct de  vedere al alunecărilor de teren, judeţul
Galați  se află într-o zonă cu potenţial de producere a alunecărilor de teren, scăzut - pentru
zona central-sud-vestică și ridicat pentru partea de nord și nord-est. Zona cercetată,
prezenta oarece risc de producere al alunecărilor de teren. Conform „Planului de
Amenajare a Teritoriului Național, secțiunea a V-a, zone de risc natural
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– Alunecări de Teren” - potențialul de producere al alunecărilor de teren este– ridicat, cu
probabilitate de alunecare - mare

3.4 DISFUNCȚIONALITĂȚI ȘI CONSTRÂNGERI EXISTENTE
Fiind constituit pe un teren deluros, destul de accidentat, configurația satului are o

structură organică și răsfirată,destul de greu de controlat și având un cadru natural
semnificativ dezvoltat.

Fondul construit este repartizat neuniform, densitatea clădirilor având valori
fluctuante de la o zonă la alta.

Parcurgând zona, s-a constatat că elementul natural constituie o prezență constată
și definitorie (prin relief și vegetație), în timp ce obiectele construite par prezențe
accidentale. În multe situații, unica mărturie a locuirii sunt gardurile, construite din diferite
materiale (de la metal și tablă zincată aparentă, până la câteva frumoase exemplare
tradiționale), care arată că dincolo de marginea drumului începe o proprietate privată.

Căile de circulație au traseu curb, parcelarul are forme neregulate și dimensiuni
diferite.

Terenul din jurul bisericii, pe care este amplasat cimitirul vechi, este bine întreținut
dar construcțiile de tipul gardurilor din jurul locurilor de veci nu susțin biserica monument,
aducând un deserviciu modului în care este percepută aceasta. O fotografie datând din vara
anului 2009, în care este surprinsă o porțiune din cimitir, arată că în urmă cu un deceniu nu
existau elemente de împrejmuire, deducându-se că delimitarea locurilor de veci nu este o
tradiție a locului, ci o practică recentă

Perimetrul cercetat poate prezintă oarece risc din punct de vedere al construibilităţii și
anume – alunecările de teren, dacă nu vor fi luate măsuri de prevenție în această privință și
anume:  realizarea de calcule de stabilitate în vederea determinării unor eventuale planuri
de alunecare,  realizarea de eventuale drenuri (pentru zonele cu izvoare de coastă) sau
eventuale ziduri de sprijin acolo unde se pretează acest lucru, împăduriri, cleionaje,
terasări, etc.

În ceea ce priveşte posibilii factori cauzali care ar putea favoriza producerea de
destabilizare a terenului aferent versanților, aceştia se referă la:
- condiţii de teren susţinute aici de existenţa pământurilor sensibile la umezire, deseori cu
intercalații de nisipuri (pământuri necoezive)
- procese geomorfologice - reprezentate de eroziuni ale bazei versanților, supra-încărcarea

versanților, modificarea vegetaţiei - prin eroziune, secetă, ori chiar intervenția omului prin
defrișări, tăierea viilor, săparea de cariere neautorizate (așa-zis lutării), etc.;
- procese fizice - ploi torenţiale de scurtă durată, topirea rapidă a zăpezii, eventuale viituri

puternice, cutremure, fenomene de îngheţ – dezgheţ (gelifracția)
- procese antropogene - suprasarcini pe versant şi la partea superioară a acestuia,

- irigaţii, eventuale infiltraţii ale apelor, izvoare de coastă, etc.
Din analiza existentului a rezultat dominanța cadrului natural comparativ cu locuirea.

Totuși, în această zonă trăiesc oameni  care au nevoie să trăiască la nivel de secol XX.
Lipsa utilităților în această zonă a făcut ca aceasta să nu se poată dezvolta iar peisajul să
arate ca cel de tip hățiș. Din această cauză o disfuncționalitate și o prioritate totodată o
constituie asigurarea utilităților minimale  (energie electrică și apă- rece)  vitale pentru
construcția în continuare în zonă și îmbunătățirea nivelului de trai al celor care locuiesc deja
în această zonă.
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Constrângerea pentru întocmirea unui R.L.U. coerent pentru dezvoltarea ulterioară o
constituie Biserica din lemn monument istoric, pentru care trebuie instituită zonă de protecție
. Studiul de fundamentare a stabilit zona de protecție pe conturul zonei studiate, în aceste
condiții rezultând că întreaga zonă este o zonă protejată.

3.5 OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI /  PRIORITĂȚI
- rezolvarea utilităților minimale : energie electrică și apă- rece ;
- circulații carosabile și pietonale decente care să asigure accesul lesnicios în zonă;
- posibilitatea de a construi/ îmbunătăți  fondul existent ;
- punerea în valoare a monumentului istoric,  cunoscându-i valoarea și protejându-l în

acest sens prin  instituirea și identificarea în teren a zonei de protecția a acestuia ;
- cunoașterea pe plan local /național a monumentului istoric unicat : Biserica de lemn

3.6 IERARHIZAREA VALORILOR FONDULUI ARHITECTURAL- URBANISTIC  ÎN
FUNCȚIE DE CALITATEA ESTETICO - AMBIENTALĂ, FUNCȚIONALĂ ȘI A
POTENȚIALULUI SOCIO - ECONOMIC.

- Dominanta  zonei studiate  o constituie Biserica de lemn - monument istoric,   în
jurul căreia se subordonează celelalte componente  ale cadrului construit, fiind vizibilă  din
toate unghiurile ;

- Biserica din Lemn - monument istoric este întregită prin  prezența  celor două
cimitire( vechi și nou) care pot alcătui un întreg;

- Instalația de fântâna cu cumpănă, aflată la nord de biserică (la cca 150,00m  de
aceasta) reperată prin Studiul Istoric  este  necesar  a fi pusă în valoare;

- Întreaga zonă protejată poate deveni atractivă pentru turismul rural și religios, printr-
un traseu  care să includă elementele de ambianță ale satului tradițional și conservate
intact .

3.7 STABILIRA LIMITEI  ZONEI CONSTRUITE PROTEJATE
Conturul zonei protejate și coordonatele acesteia în sistem STREREO 70 urmăresc

realitatea din teren folosindu-se de repere urbanistice (străzi, parcele,construcții , vegetație),
cadastrale ( limite de proprietăți) , geografice ( caracteristicile terenurilor cu tipurile de zone
și cursurile de apă )  și relații de vecinătate , vizibilitate  și accente .

În zona de protecție vor fi incluse toate elementele cu valoare culturală care , prin
prezența lor, susțin monumentul.

Aceasta se definește astfel:
- pornind din punctul 1 ( punctul cel mai nordic , situat la intersecția DJ 251B  cu un drum
local ), linia de contur merge pe direcția sud - est, pe axul unui drum secundar local;
- se ajunge în punctul 2, situat la intersecția mai multor drumuri secundare , într-o zonă
deschisă , de unde există o vedere spre nord;
- din punctul 2 conturul își modică ușor direcția și continuă pe axul drumului, până în
punctele 6-7, unde se întâlnește cu ulița care coboară dinspre biserica monument;
- din punctul 7 până în punctul 13 , conturul continuă pe axul drumului  care coboară
puternic în vale ,
- suntem între punctele 13 și 21 pe latura de sud - est și sud  a zonei de protecție , conturul
merge pe repere topografice / cadastrale ( limite de proprietate);
- între punctele 21 și 22 conturul continuă pe direcția nord , nord - vest , pe axul DJ 251B ;
- de la punctul 22 până în punctul 39 conturul zonei de protecție intră pe un drum secundar
cu traseu liber și revine DJ 251B  în punctul 39 de unde se orientează pe direcția nord - est
până la punctul 1 de plecare ,
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Zona de protecția îți va păstra conturul și suprafața și în cazul în care se va decide
schimbarea poziției în ansamblu cu două componente , recomandat  de Studiul Istoric.
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4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ
4.1 PREVEDERI ALE P.U.G.PRIVIND ȚESUTUL URBAN CONCRETIZAT ÎN MĂSURI
DE :PROTEJARE/CONSERVARE/PUNERE ÎN VALOARE , DEMOLARE/ SCHIMBARE
DE FUNCȚIUNE.

Conform P.U.G. Comuna Cerțești zona studiată, identificată în TRUP A  sat Cerțești -
UTR 5 are următoarea zonificare funcțională :ZCP ; ZGC ;ZCC ;ZSV ; ZIS ;ZTE .
La acestea se adaugă funcțiunea de locuire - L găsită la față locului  și s-a instituit zona
de protecție pentru Biserica monument, cu reglementările ce decurg din aceasta .

4.2 VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL
Observaţiile vizuale şi informaţiile obţinute în faza de teren - august 2020,  pun în

evidenţă următoarele aspecte:
- zona face parte din subunitatea de relief Colinele Covurluiului reprezentată de un relief
constituit din coline și dealuri domoale , orientate nord - sud;
- cadrul natural este reprezentat de o vegetație abundentă, posibil rămășițe ale pădurii de
altă dată (pădure de stejar), ce acompaniază și domină cadrul natural.
- terenul are în cea mai mare parte folosinţa de teren curți construcții și teren arabil
conform Certificat de Urbanism nr. cu nr.11/27.07.2020

CONDIȚII GEOTEHNICE: Pentru PUZ  UTR 5  comuna CERȚEȘTI  se va ţine seama
de:concluziile și recomandările din  studiului geotehnic – august 2020:

- Terenul ce face obiectul prezentului studiu, fără măsuri minime de siguranță, poate
pune oarece probleme locale din punct de vedere al stabilității.
- Pământurile prezente în subteranul zonei cercetate, sunt atât de natură deluvială (zona
forajului f1) iar datorită prezentei apei, fiind în general "dificile pentru fundare" cât și
eoliană, predominant necoezive (zonele forajelor f2 și f3).
- Apa subterană  este prezentă în teren, ea apare local ca mediu acvifer freatic
discontinuu (izvor de coastă), la adâncimi de cca. 1,80 m.

În astfel de zone, cu posibile izvoare de coastă,  nu este recomandată fundarea de
obiective.  În cazul în care aceasta este obligatorie, se va face: fie direct cu respectarea
adâncimii minime de îngheț, (printr-un strat de rupere a capilarității) cu presiuni mici,
undeva în jurul a  80 kPa, fie prin intermediul unor perne din material granular – balast,
cu blocaj de piatră spartă, bolovani de râu, etc., în bază folosindu-se presiuni de cca. 120
kPa.   Tot-odată vor fi realizate drenuri speciale cu rol în captarea și ghidarea controlată a
apelor.

Pentru restul zonelor unde nu s-a interceptat prezenta apei fundarea se va face
direct pe terenul natural din zonă predominant loessoid, necoeziv sau slab coeziv
(încadrat tot în categoria terenurilor dificile de fundare), cu respectarea prevederilor din NP
125/2010, cu presiuni de cca. 100 kPa.  În astfel de zone se vor efectua calcule de
stabilitate, ce vor genera eventuale limite de construibilitate ori măsuri de siguranță și de
stabilitate a versanților.

Valorile coeficientului de pat „ks” pentru zonele mai sus menționate variază conform
NP 112 – 2004, între  6000 ≥  ks ≤ 15000 kN/m³.

Sistematizarea pe verticală a terenului urmează a fi executată la cote superioare
celor ale terenului actual, va trebui să asigure o îndepărtare rapidă a apelor de precipitaţii
atmosferice căzute sau scurse spre amplasament, în afara acestuia, spre un emisar în
funcţiune.  Acest lucru se va realiza prin trotuare de protecţie, pante, rigole si şanţuri de
gardă dalate, verificate periodic și menţinute în funcţiune.
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Sistemul rutier al viitoarelor căi de acces va fi fundat direct, impunându-se:
realizarea unor sisteme de protecţie ale drumului, cu rigole si şanţuri de gardă, care sa
capteze apele de precipitaţii, drenându-le către un emisar din zonă + subtraversări, acolo
unde va fi cazul.

Modulul de elasticitate dinamic ce se va lua în calcul pentru terenul natural din zonă
- P4 va fi de Ep =  70 000 - 80 000 kPa. De aici rezultă că valoarea Coeficientului lui
Poisson luat din tabele este v =  0,35.

4.3 MODERNIZAREA CIRCULAŢIEI CAROSABILE /PIETONALĂ /STAȚIONĂRII
Din punct de vedere al circulaţiei rutiere şi pietonale se propune:

- crearea unor străzi cu partea carosabilă de 3,50 m ÷ 4,50 m;
- amenajarea intersecţiilor cu drumul judeţean DJ 251B adiacent, pe latura

de vest a zonei studiate prin P.U.Z.;
Profilul transversal al părţilor carosabile, va avea formă de acoperiş sau pantă unică

cu următoarele elemente geometrice:
4,50 ÷ 6,50 m – platformă stradă
3,50 ÷ 4,50 m – parte carosabilă
borduri mari prefabricate pe ambele parţi

Aplicarea profilurilor transversale se va face în funcţie de condițiile locale, de spaţiul
disponibil.

Pentru toate străzile, apele meteorice căzute pe platforma lor, vor fi dirijate şi
evacuate prin pante transversale şi longitudinale spre emisarii din zonă.

Parcarea autoturismelor se va face acolo unde este posibil în curţi.
Intersecţiile DJ 251B cu străzile din zona studiată se află la:

km 9+870 partea dreaptă
km 10+370 partea dreaptă
km 10+385 partea dreaptă
km 10+450 partea dreaptă

Drumul judeţean DJ 251B are sistemul rutier cu îmbrăcăminte asfaltică cu următorul
profil transversal: - 7,00 m platformă drum

- 5,50 m parte carosabilă
- 2 x 1,00 m şanţuri

Sistemul rutier propus pentru străzi este cu îmbrăcăminte asfaltică, în prima fază
fiind necesară completarea împietruirii existente.
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4.4  ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ – REGLEMENTĂRI- URBANISTICE  BILANŢ
TERITORIAL,  INDICATORI  URBANISTICI.

BILANȚ COMPARATIV EXISTENT/PROPUS

ZONA FUNCȚIONALĂ
EXISTENT PROPUS

ha % ha %

ZCP
Zonă construită protejată
conform L.M.I./2015
Biserica de lemn - "Adormirea
Maicii Domnului "- 1776

0,22 1,94 0,22 1,94

ZL Zonă locuințe / Curți construcții 6,22 54,95 6,22 54,95

ZGC Zonă gospodărie comunală-
cimitir 0,31 2,73 0,31 2,73

ZC+ZTE Zona circulație carosabil+ rețele
tehnico-edilitare 0,87 7,69 0,87 7,69

ZV Zonă verde( vegetație
abundentă)- cadru natural 3,59 31,72 3,59 31,72

A Teren agricol 0,11 0,97 0,11 0,97

TOTAL 11,32 100 11,32 100

ELEMENTE DE REGULAMENT

1. TIPUL DE ZONĂ L - Locuințe
2. REGIMUL DE ÎNĂLȚIME I P÷P+1E (Hmax.=9,50 m)
3. REGIMUL DE CONSTRUCȚIE □ IZOLAT
4. PERMISUL DE CONSTRUCȚIE Pn ( permis normal)
5. INDICATORII URBANISTICI - PE LOT P.O.T. = 30%; C.U.T.= 0,6
6. ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR :            5,00m de la aliniament
7. ZONIFICAREA FUNCȚIONALĂ: ZCP - zonă construită protejată

ZL- zonă locuințe existente / propuse și funcțiuni
complementare : prestări servicii și alimentație
publică
ZGC- zonă gospodărie comunale: cimitir
ZC - zonă circulație carosabilă/ pietonală
ZTE- zonă echipare tehnico- edilitară
ZV- zonă  verde : cadru natural/ peisaj natural

generalizat
A - teren agricol intravilan
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RECOMANDĂRI , RESTRICȚII , PERMISIVITĂȚI
- intervențiile asupra monumentului istoric și asupra imobilelor care se află în zona de
protecție a monumentului istoric / zona construită protejată , se fac numai pe baza și cu
respectarea avizului emis de M.C. sau după caz de D.J.C.Galați ( L422/2001, art. 23-24);
- conservarea obiectelor de patrimoniu funerar cu semnificație culturală;
- conservarea instalației de fântână cu cumpănă;

VALORI CULTURALE : instituirea unui traseu cultural - religios care să includă
elementele de ambianță ale satului tradițional, conservate intact.

4.5 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

4.5.1 Alimentarea cu apă și canalizarea
a. Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa a zonei studiate se realizează prin racordarea la rețelele existente din
zonă si amplasarea pe fiecare stradă a unei rețele de apă dimensionată corespunzător
pentru  a putea racorda toate loturile.

b. Canalizarea
Sistemul de canalizare propus în zonă, se  compune din:
- Colectoare de canalizare gravitaț ionale;
- Staț ie de pompare SPAU în caz de necesitate;
- Conducte de refulare de la SPAU ce deversează in căminele de canalizare de

pe colectoarele gravitaț ionale existente.
Apele meteorice se scurg gravitaţional prin rigole sau şanţuri amplasate pe

marginea străzilor.

4.5.2 Alimentarea cu energie electrică conform aviz nr. 70820/26.03.2021.
Se propune amplasarea unui post  trafo aerian  PTA 20/0,4 kV, amplasat pe

domeniu public in partea de vest  a zonei studiate.
De la PTA  se prevăd :

- extinderea rețelei de 20KV, racordata la rețeaua de 20 kV din zonă.
- rețele de joasa tensiune, 0,4KV de la PTA, pe fiecare strada în parte.

4.6 PROTECŢIA MEDIULUI
Conform analizei impactului produs asupra mediului, rezultă că sunt respectate

toate măsurile impuse de legislaţia în vigoare pentru reducerea la minim sau eliminarea
poluării mediului din zonă.
Prevenirea producerii de riscuri naturale

Ținând cont că terenul cercetat este situat în zona de terasă, riscul  la  inundații datorat
revărsării unui curs de apă, cât și cel provenit din curgerilor pe torenți este
oarecum  scăzut - conform „planului de amenajare a teritoriului Național, secțiunea a -V-
a, zone de risc natural – inundații.

Totodată zona cercetata, este oarecum concava înconjurata de dealuri intr-un
procent de 60-70 % si văi pe o mai mică porțiune, astfel există oarece risc de inundații
datorat curgerilor torențiale,  recomandându-se a fi impuse restricții de construibilitate pe
zona făgașelor și în imediata lor vecinătate, în rest prevăzându-se măsuri de reducere /
prevenție a acestui potențial risc.
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Din  punct de  vedere al alunecărilor de teren, judeţul  Galați  se află într-o zonă
cu potenţial de producere a alunecărilor de teren, scăzut - pentru zona central-sud-vestică
și ridicat pentru partea de nord și nord-est. Zona cercetată, prezenta oarece risc de
producere al alunecărilor de teren. Conform „planului de amenajare a teritoriului
național, secțiunea a V-a, zone de risc natural – alunecări de teren” - potențialul de
producere al alunecărilor de teren este – ridicat, cu probabilitate de alunecare - mare.
Depozitarea controlata a deşeurilor
Serviciul de salubritate sau agentul economic care se va ocupa de gestionarea deşeurilor
va folosi sisteme adecvate de colectare a materialelor reciclabile şi va asigura dirijarea lor
spre procesul de reciclare. In acest scop se vor asigura capacităţi adecvate de sortare şi
depozitare.
Terenuri degradate

• Terenul ce face obiectul prezentului studiu, fără măsuri minime de siguranță, poate  pune
oarece probleme locale din punct de vedere al stabilității.
• Pământurile prezente în subteranul zonei cercetate, sunt atât de natură deluvială (zona
forajului f1) iar datorită prezentei apei, fiind în general "dificile pentru fundare" cât și
eoliană, predominant necoezive (zonele forajelor f2 și f3).
•  Apa subterană  este prezentă în teren, ea apare local ca mediu acvifer freatic
discontinuu (izvor de coastă), la adâncimi de cca. 1,80 m.

În astfel de zone, cu posibile izvoare de coastă,  nu este recomandată fundarea de
obiective.  În cazul în care aceasta este obligatorie, se va face: fie direct cu respectarea
adâncimii minime de îngheț, (printr-un strat de rupere a capilarității) cu presiuni mici,
undeva în jurul a  80 kPa, fie prin intermediul unor perne din material granular – balast,
cu blocaj de piatră spartă, bolovani de râu, etc., în bază folosindu-se presiuni de cca. 120
kPa.   Tot-odată vor fi realizate drenuri speciale cu rol în captarea și ghidarea controlată a
apelor.

Pentru restul zonelor unde nu s-a interceptat prezenta apei  fundarea se va face
direct pe terenul natural din zonă predominant loessoid, necoeziv sau slab coeziv
(încadrat tot în categoria terenurilor dificile de fundare), cu respectarea prevederilor din NP
125/2010, cu presiuni de cca. 100 kPa.  În astfel de zone se vor efectua calcule de
stabilitate, ce vor genera eventuale limite de construibilitate ori măsuri de siguranță și de
stabilitate a versanților.

Valorile coeficientului de pat „ks” pentru zonele mai sus menționate variază conform
NP 112 – 2004, între  6000 ≥  ks ≤ 15000 kN/m³.

Sistematizarea pe verticală a terenului urmează a fi executată la cote superioare
celor ale terenului actual, va trebui să asigure o îndepărtare rapidă a apelor de precipitaţii
atmosferice căzute sau scurse spre amplasament, în afara acestuia, spre un emisar în
funcţiune.  Acest lucru se va realiza prin trotuare de protecţie, pante, rigole si şanţuri de
gardă dalate, verificate periodic și menţinute în funcţiune.

Sistemul rutier al viitoarelor căi de acces va fi fundat direct, impunându-se:
realizarea unor sisteme de protecţie ale drumului, cu rigole si şanţuri de gardă, care sa
capteze apele de precipitaţii, drenându-le către un emisar din zonă + subtraversări, acolo
unde va fi cazul.

Modulul de elasticitate dinamic ce se va lua în calcul pentru terenul natural din zonă
- P4 va fi de Ep =  70 000 - 80 000 kPa. De aici rezultă că valoarea Coeficientului lui
Poisson luat din tabele este v =  0,35.
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Organizarea spaţiilor verzi
Zona studiată, alcătuită din terenuri curți construcții pe care se vor edifica imobile de
locuințe este analizată în acest moment din punct de vedere al utilităților.

Amplasarea în mediul rural ne obligă la păstrarea caracterului pe loturile luate în
analiza prezentului PUZ.

În acest sens în zona de locuire va exista pe fiecare lot în parte un  spațiu verde
bine individualizat. Acest lucru îmbunătăţește calitatea mediului şi a valorii peisagistice a
acestuia. Vor predomina speciile locale, rezistente, adaptate și care nu necesită îngrijiri
speciale.

Tipurile de vegetație recomandate pentru zona de locuințe sunt:
 peluză înierbată;
 arbuști de talie mică și mijlocie;
 gard viu;
 pomi fructiferi și viță de vie;
 arbori de talie mică și mijlocie specifici zonei;
 flori perene, etc.

Zona verde / cadrul natural ce nu a suferit intervenții ale factorului uman
,reprezentând în acest moment un peisaj natural generalizat se va păstra în actuala
configurație ,  în integralitatea lui.

”Situaţia spaţiilor verzi” este reglementată de OUG nr. 195/2005 privind protecţia
mediului, aprobată şi modificată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin
OUG nr. 114/2007 şi de Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea
spaţiilor verzi, modificata si completata cu Legea nr. 135/2014.

4.7 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
În zonele studiate s-au identificat următoarele tipuri de proprietate asupra terenurilor:

 domeniul  public de interes local – căile de comunicație rutieră și rețelele
tehnico-edilitare;

 domeniul privat al U.A.T. Cerțești –monumentul istoric , loturi concesionate
pentru locuințe;

 proprietate privată a persoanelor fizice - loturi destinate construcției de
locuințe

5. CONCLUZII
Prezentul P.U.Z. a analizat și rezolvat utilitățile (energie electrică, apă rece/canalizare) în
zona ce face obiectul PUZ-ului, sat Cerțești , comuna Cerțești și a instituit zona de protecție
cu R.L.U. aferent pentru monumentul istoric din U.T.R.5. .

ÎNTOCMIT,
ARH. ROXANA MARIA GHEORGHIU

T.N.A.773
R.U.R. B D E F6 G6
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