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3.1.     Studii de fundamentare 
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3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu. 
 
3.4. Dezvoltarea activitãţilor economice. 
3.4.1. Activitãţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestãri servicii. 
3.4.2. Activitãţi agricole  
3.4.3. Transporturi 
3.4.4. Echipare şi dotare urbanã, instituţii. 
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3.14. Corelarea  potenţialului economic cu  propunerile de dezvoltare 

 
4.    Concluzii, mãsuri în continuare. 
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M     E     M     O     R     I     U     L            G     E     N     E     R     A     L   
          
1. INTRODUCERE 
1.1. DATE DE RECUNOAŞTERE A DOCUMENTAŢIEI 
 Denumirea lucrării: PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI SILIȘTEA, 
                                 ACTUALIZARE  2015 
Beneficiar : Primăria Comunei Siliștea, Strada Primăriei nr.121, Comuna Siliștea, 
                  Satul Siliștea, tel. 0241 / 820 449, Cod poştal 907270, 
                  e-mail: primaria_silistea@yahoo.com; 
Proiectant general : S.C.”Pro Urba” S.R.L. Constanţa, Bd.Tomis nr. 143A; 900591 
                    Constanţa, telfax. 0241/ 520498, e-mail: prourba@proiectsa-cta.ro 
Data elaborării : 2015 
 
1.2. OBIECTUL ACTUALIZĂRII P.U.G. 2011 
Semnificația denumirii localității – conform dicționar:  

SÍLIȘTE:1. Denumire dată în evul mediu, în țările române, locului pe care fusese sau pe care er

a așezat un sat; vatra satului; loc de casă. 

2. Loc necultivat, bun pentru cultura cerealelor, sau loc plantat cu pomi (înapropierea sau în vatra  

satului). (Reg.) Pășune.  
 
1.2.1.SOLICITĂRI ALE TEMEI DE PROIECTARE 
 
   a.   Actualizarea P.U.G. comuna Siliștea 2015 are ca obiect de studiu problemele 
specifice categoriei respective de proiect urbanistic pentru unităţi administrativ-teritoriale 
la nivel de comună, conform conţinutului-cadru aprobat, constând în următoarele: 
- actualizarea limitei teritoriului administrativ al comunei şi evoluţiile înregistrate în 
relaţiile cu unităţile administrativ-teritoriale, adiacente şi din ansamblul teritoriului; 
 
- evidenţierea modificărilor intervenite în structura, dimensiunile şi caracteristicile 
zonelor funcţionale şi a amenajărilor urbanistice din  localităţile componente ale 
comunei, cu propuneri de ameliorare a situaţiei lor în etapele următoare; 
 
- schimbări intervenite în mărimea şi stuctura populaţiei şi în economia comunei;  
- modificările înregistrate de reţeaua căilor de comunicaţie, de toate categoriile, măsuri 
pentru încadrarea ei corespunzătoare în teritoriu, şi de dezvoltare pentru a asigura 
legăturile şi accesele necesare, precum şi funcţionalitatea  ansamblului urbanistic; 
 
- propuneri de extindere şi de modernizare a reţelelor tehnico-edilitare, în corelare cu 
dezvoltarea zonelor construite, existente şi prevăzute. 
 
- măsuri de ameliorare a condiţiilor mediului natural şi antropic, cu protejarea 
obiectivelor patrimoniului cultural, de cunoaştere şi de salvare a zonelor naturale, 
valoroase, din cuprinsul comunei. 
 
- documentaţia PUG aprobată va servi ca bază pentru accesarea de fonduri structurale 
 
b.Sub aspect spaţial, obiectul de studiu al actualizării P.U.G. îl constituie teritoriul 
administrativ al Comunei Siliștea, care are suprafaţa de 7.696ha, având ca localități 
componente satele Siliștea și Țepeș Vodă. 
Aceasta este prezentat pe planul de încadrare în teritoriu şi permite înţelegerea 
aspectelor de intercondiţionare a relaţiilor funcţionale (direcţii de acces ale căilor de 

http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=DENUMIRE
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=dat%C4%83
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=%C3%8EN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=EV
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=MEDIU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=%C3%8EN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=%C8%9AAR%C4%82
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=rom%C3%A2ne
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=LOC
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=PE
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=care
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=FI
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SAU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=PE
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=care
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=era
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=era
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=a%C5%9Fezat
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=UN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SAT
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=VATR%C4%82
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SAT
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=LOC
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=DE
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=cas%C4%83
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=LOC
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=NECULTIVAT
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=BUN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=PENTRU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CULTUR%C4%82
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CEREAL%C4%82
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SAU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=LOC
http://www.archeus.ro/lingvistica/Gramatica?query=plantat
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=CU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=POM
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=%C3%8EN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=%C3%8EN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SAU
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=%C3%8EN
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=VATR%C4%82
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=SAT
http://www.archeus.ro/lingvistica/CautareDex?query=P%C4%82%C8%98UNE
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comunicaţie, reţele tehnice şi tehnico-edilitare, zone construite şi servicii diverse, 
continuităţi ale formelor de relief, fire de vale, probleme de mediu, etc.).          
1.2.2.PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITĂŢILOR, 
INIŢIAT ŞI APROBAT  DE CONSILUIUL LOCAL                        
   Elementele tematice privind actualizarea P.U.G., enumerate au fost discutate cu 
beneficiarul, efectuându-se consultări pe parcursul elaborării lucrării  asupra 
problemelor proiectului şi asupra propunerilor de soluţionare care să asigure  
completarea şi eficientizarea programelor de dezvoltare în etapele următoare, obţinerea 
avizelor necesare de la organisme teritoriale şi naţionale, interesate. 
Primăria SILIȘTEA are ca program de dezvoltare ,,STRATEGIA DE DEZVOLTARE A 
COMUNEI SILIȘTEA” pentru perioada 2014-2020. 
Aceasta constituie o înscriere a evoluţiei comunei SILIȘTEA în contextul evoluţiei 
judeţene, naţionale şi a Uniunii Europene pentru perioada respectivă. 
 
EXTRASE DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI SILIȘTEA–etapa 2014-2020 

OBIECTIVUL GENERAL SI DIRECTIILE STRATEGICE DE DEZVOLTARE 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare îl constituie „Dezvoltarea durabilă şi 

echilibrată a comunei Siliştea prin abordarea integrată a aspectelor economice, sociale şi de 

mediu care vor contribui la valorificarea avantajului competitiv şi la reducerea punctelor slabe cu 

care se confruntă comuna”. 

Pentru atingerea obiectivului general, eforturile comunei Siliştea urmează a se concentra 

pe următoarele direcţii de dezvoltare prioritare: 

 

- Infrastructură locală şi utilităţi  

- Agricultură  

- Economie  

- Învăţământ, sport şi cultură  

- Sănătate şi asistenţă socială  

- Resursele umane  

- Administratie locala  

 

Pentru fiecare direcţie de dezvoltare au fost stabilite obiective specifice care urmează a fi 

atinse prin implementarea de proiecte, fructificând la maximum oportunităţile de finanţare 

disponibile, atât europene cât şi naţionale. Detalierea obiectivelor şi a modului de atingere a lor 

se regăseşte mai jos. 

 

1) Infrastructură locală şi utilităţi 
Obiectivele specifice: 

Îmbunătăţirea şi extinderea utilităţi (infrastructură rutieră, sistem de alimentare cu apă, 

canalizare, alimentare cu energie electrică); 

Colectarea selectivă a deşeurilor menajere şi de origine animală şi realizarea de 

platforme conforme cerinţelor legislative; 

Realizarea reţelelor de distribuţie a energiei termice şi gazelor naturale pentru populaţie 

şi agenţi economici din comună; 

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 
1. refacerea şi modernizarea infrastructurii prin asfaltarea străzilor pietruite şi de pământ din 

comuna;  

2. extinderea reţelei de apă potabilă  

3. finalizarea retelei de  canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate;  

4. dotarea  comunei  cu  containere  şi  pubele  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  şi  
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construirea  de platforme conforme; 

5. realizarea sistemului de furnizare a energiei termice;  

6. realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;  

7. extinderea reţelei electrice;  

8. extindere/modernizare sediu primărie sau construire sediu nou;  

9. amenajare alei pietonale, rigole şi trotuare;  

10. dalare şi pavare şanţuri;  

11. reabilitare podeţe;  

12. regularizare curs pârâu;  

13. alimentare cu apă potabilă Ferme IAS;  

14. identificare şi realizare surse de energie alternative;  

15. extindere infrastructură locativă;  

16. realizare piaţă agroalimentară.  

 

În condiţiile în care veniturile proprii ale comunităţii sunt insuficiente, proiectele menţionate  

mai sus un rol deosebit de important pentru asigurarea creşterii dezvoltării economice  

a localităţii şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă a locuitorilor. 

 

Implementarea acestora va avea ca efecte: 

- creşterea calităţii vieţii locuitorilor, în termeni de confort, igienă şi siguranţă în 

folosirea infrastructurii de transport, apă şi apă uzată, energie termică, energie electrică, 

respectiv a celei de gaze naturale;  

- reducerea costurilor cu reparaţii şi combustibili datorate stării proaste a stazilor 

/carosabilului din comună;  

- reducerea poluării  cu deşeuri menajere şi  industriale  corelativ cu 

creşterea cantităţii  de deşeuri colectate selectiv. 

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală, Programul Operaţional Sectorial de Mediu, bugetul de 

stat, bugetul local. 

 

2.Agricultură 
 

Obiectivele specifice: 

- Îmbunătăţirea dotărilor cu maşini şi utilaje agricole a fermierilor din 

comună;  

- Reducerea numărului de locuitori implicaţi în agricultura de subzistenţă 

prin PNDR  

- Dezvoltarea agriculturii ecologice la nivelul comunei prin PNDR  

- Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a 

pregătirii profesionale a fermierilor;  

- Creşterea gradului de irigare a culturilor agricole.  

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 

 Sprijinirea fermierilor pentru pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR 

măsurile; 

 Stimularea transformării gospodăriilor ţărăneşti în ferme familiale cu caracter 

comercial prin pregătirea de proiecte finanţabile prin PNDR;Informarea 

producătorilor agricoli privind beneficiile agriculturii ecologice şi condiţiile de 

realizare a agriculturii ecologice prin PNDR; 

 Implementarea de tehnici agricole moderne prin perfecţionarea continuă a 
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pregătirii profesionale a fermierilor, prin PNDR; 

 Extinderea şi reabilitarea sistemelor de irigaţii din comună, prin investiţii 

private; 

 Susţinerea formelor asociative. 

 Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- creşterea productivităţii agriculturii,  

- creşterea nivelului de trai al populaţiei care lucrează în agricultură;  

- creşterea importanţei activităţilor non-agricole (ex: dezvoltarea mediului de 

afaceri);  

- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu 

adecvate.  

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, bugetul de 

stat, bugetul local, contribuţie privată. 

 

3.Economie 
Obiectivele specifice: 

- Stimularea realizării de investiţii noi în zonă;  

- Creşterea numărului de asocieri ale agenţilor economici.  

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 

Înfiinţarea de microîntreprinderi ce desfăşoară activităţi non-agricole; 

Înfiinţarea de asociaţii de producători, asociaţii ale breslelor, etc.; 

Amenajare zonă industrial (structură de afaceri, parc logistic/industrial etc.); 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- creşterea volumului investiţiilor în comună;  

- îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei prin creşterea ratei de ocupare;  

- dezvoltarea de activităţi non-agricole cum sunt industria;  

- practicarea agriculturii în concordanţă cu standardele tehnice şi de mediu în 

vigoare;  

- creşterea vizibilităţii comunei.  

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, bugetul de 

stat, bugetul local, surse private. 

 

4.Învăţământ, sport şi cultură 
Obiectivele specifice: 

- Dezvoltarea infrastructurii de învăţământ la standarde europene;  

- Dezvoltarea infrastructurii culturale la standarde europene;  

- Dezvoltarea infrastructurii de agrement şi recreere;  

- Creşterea interesului locuitorilor comunei pentru moştenirea culturală.  

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 
- Modernizarea şi dotarea infrastructurii şcolare;  

- Renovarea şi modernizarea, dotarea căminelor culturale;  

- Înfiinţarea de spaţii verzi noi în comună;  

- Revitalizarea obiceiurilor şi tradiţiilor din comună, prin programe naţionale  

gestionate de Ministerul Culturii şi Cultelor;  

- Înfrăţiri/colaborări/parteneriate.  

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 
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- existenţa unor condiţii optime pentru procesul de educaţie şi instruire a tinerilor 

din comună;  

- asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea de activităţi culturale;  

- asigurarea standardelor minimale de recreere şi agrement pentru populaţia 

comunei, în special a tinerilor;  

-           consolidarea unui „portofoliu” de obiceiuri şi tradiţii ale comunei, care să fie 

          transmise  mai departe generaţiilor tinere. 

 
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, Programul 

Operaţional Regional, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, bugetul de 

stat (Fondul de Mediu, Administraţia Fondului Cultural Naţional), bugetul local. 

 

5.Sănătate şi asistenţă socială 
Obiectivele specifice: 

- Dezvoltarea infrastructurii de tip social;  

- Sprijinirea dezvoltării societăţii civile în domeniul social.  

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 
- Asigurarea sprijinului pentru înfiinţarea unui ONG care să activeze în domeniul 

social, prin acţiuni de informare a celor interesaţi de a pune bazele ONG-ului.  

- Dezvoltare bază materială dispensare.  

 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- Asigurarea condiţiilor normale de viaţă pentru persoanele cu nevoi sociale;  

- Dinamizarea sectorului social prin înfiinţarea unui ONG care să se implice în 

respectarea standardelor în domeniu, în pregătirea şi implementarea de proiecte.  

 

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PNDR, bugetul local. 

 

6. Resursele umane 
Obiectivele specifice: 

- Creşterea expertizei în pregătirea şi implementarea de proiecte cu finanţare 

nerambursabilă;  

- Creşterea nivelului de calificare a forţei de muncă din comună.  

 

Tipurile de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt 

următoarele: 
- Organizarea  de  cursuri  de  specializare  pe  domenii  precum:  scriere  de  

proiecte,  achiziţii  publice, management financiar, management de proiect ş.a; 

- Organizarea de cursuri de calificare pe ocupaţiile cerute de piaţa muncii.  

- Implementarea  de  tehnici  agricole  moderne  prin  perfecţionarea  continuă  a  

pregătirii  profesionale a fermierilor. 

 

Implementarea acestor proiecte va avea ca efecte: 

- Creşterea competenţelor şi expertizei angajaţilor autorităţii locale în ceea ce 

priveşte pregătirea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;  

- Creşterea nivelului de calificare al populaţiei din comună.  

Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: POSDRU, PODCA, 

PNDR,  bugetul local. 
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7. Administraţie locală 
Obiectiv specific: 

Dezvoltarea corespunzătoare a serviciilor publice, conform legislaţiei în vigoare. Tipurile 

de proiecte care se pot realiza pentru îndeplinirea acestor obiective sunt următoarele: 

- dotarea corespunzătoare a Serviciului de Voluntari pentru Situaţii de urgenţă;  

- studii, consultanţă şi instruire pentru îmbunătăţirea managementului serviciilor publice;  

- menţinerea în funcţiune sau implementarea şi certificarea sistemelor de management, 

inclusiv ISO şi EMAS; 
- creşterea capacităţii de atragere fonduri nerambursabile.  

 
Sursele de finanţare disponibile pentru aceste tipuri de proiecte sunt: PO DCA, bugetul 

de stat, bugetul local. 
 

1.2.3.EDIŢII ANTERIOARE ALE P.U.G. 
   Ultimul Plan Urbanistic General al Comunei SILIȘTEA, conceput în contextul noii 
organizări social-economice, intervenită după anul 1990, a fost întocmit în anul 2000- 
S.C. CARIATIDE s.r.l. Constanța și aprobat cu HCL 19/23.08.2000. Proiectul a fost 
avizat de CJ Constanţa cu nr. 20593 din 7.08.2002. 
 
Ulterior a apărut necesitatea și exigența elaborării proiectelor de urbanism în format 
digital, cu repere în coordonate STEREO 70. 
 
1.3. SURSE DOCUMENTARE 
1.3.1. Cadrul legislativ  
- Legea  50/ 1991 - a autorizării construcţiilor 
- Legea 18 / 1991 - a fondului funciar 
- Legea 69 / 1991 - a administraţiei locale  
- Legea 33 / 1994 - privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică  
- Legea nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia 
- Legea 265/2005 privind protecţia mediului 
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 
- HGR 525 / 1996 privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism  
- HGR 540/2000 pentru aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice 
şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice. 
-HGR 930/2005-pt. aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor 
de protecţie sanitară şi hidrogeologică  
- Ordinul 119 / 2014 - a Ministerului Sănătăţii pentru aprobarea Normelor de igienă a 
populaţiei şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei. 
- Ordinul MLPAT nr.13 N /10.03.1999–de aprobare a Ghidului privind metodologia de 
elaborare şi conţinutul – cadru al Planului Urbanistic General – indicativ GPO 38 / 99 

Ordinul 2.314/2004 – actualizat 2015 - al ministrului culturii şi cultelor privind 
aprobarea Listei monumentelor istorice. 

Ordonanţa de Urgenţă 114/2007 – pentru modificarea Legii 195/2005 

Ordonanţa    nr. 27 din 27/08/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul        

Ordin nr. 1269 din 14/10/2008-pentru aprobarea încadrării localităţilor din cadrul 
Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului 
nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea aglomerărilor şi zonelor 
pentru evaluarea calităţii aerului în România 

 HCJConstanța nr. 152/2013 privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi şi a 
numărului minim de arbuşti, arbori, plante decorative şi flori aferente construcţiilor 
realizate pe teritoriul administrativ al judeţului Constanţa 
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PATN – secţiunea I – căi de comunicaţie (aprobat cu Legea 363/2006)  
PATN – secţiunea II – Apa (aprobat cu Legea 171/1997) 
PATN – secţiunea III – zone protejate (aprobat cu Legea 5/2000) 
PATN – secţiunea IV – reţeaua de localităţi (aprobat cu Legea 351/2001) 
PATN – secţiunea V – zone de risc natural (aprobat cu Legea 575/2001) 
PATN– secţiunea VIII – zone cu resurse turistice (aprobat cu Legea 190/2009) 

 

notă:cadrul legislativ menţionat cuprinde formularea iniţială şi modificările ulterioare  
 
1.3.2.Sursele de informaţii utilizate 
- Plan urbanistic general, Comuna Siliștea, Judeţul Constanţa-pr. nr. 5/2000, elaborat de S.C. 
CARIATIDE s.r.l. Constanţa, care include şi primul regulament local  de urbanism al comunei. 

- P.A.T.J. Constanţa, pr. nr. 153 / II- 1994, elaborat de Urbanproiect Bucureşti; 
- Studiu pentru reorganizarea teritorial-administrativă a Judeţului Constanţa, etapa I-a, 
pr. nr. 380/ 1991, elaborat de S.C. „Proiect” S.A.Constanţa; 
- Fişele statistice ale localităţii (comunei) Siliștea pentru anii 2014, Direcţia Judeţeană 
de Statistică Constanţa; 
-Recensământul populaţiei şi locuinţelor din2011, Judeţul Constanţa-D.J.S.Cţa 
-„Rezervaţii, monumente şi frumuseţi ale naturii din Judeţul Constanţa” de dr. Gh. 
Sălăgeanu, dr. Adrian Bavaru şi dr. Klaus Fabritius 
- Strategia de dezvoltare a comunei Siliștea – etapa 2014-2020 
- Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale – comuna 
Siliștea- 2014-2017 
Proiecte elaborate 
1 - finalizare canalizare: proiect ,, Rețea de canalizare și stație de epurare – comuna 
Siliștea” (pr. 6/2016 – elaborator SC PROJECT ANK UTIL srl – faza DTAC) avizat de 
ABADL cu nr. 29/21.07.2016 și de APM cu nr. 5355RP/17.08.2016 
2 - extindere alimentare cu apa IAS: proiect ,,Extindere rețea publică de alimentare cu 
apă în cartierul Ferme IAS Țepeș Vodă” (pr. 35/2016 – elaborator SC PROJECT ANK 
UTIL srl-faza DTAC) 
3 - infiintare drum acces la exploatațiile agricole: pr. DS 19/2015 – elaborator SC 
CONSULTANT PROIECT&MANAGEMENT srl-faza SF – care corespunde amenajării 
prin pietruire cu macadam a drumurilor de exploatare: De 293, De 229/7, De 229/5, De 
112/1/3, De 121, De 128/11, De 225/11 
4 - drum de acces Dc 61 – strada Prunilor – DJ 224 și podeț prefabricat,  pr. DS 
01/2016 – elaborator SC CONSULTANT PROIECT&MANAGEMENT srl – faza DTAC- 
care corespunde amenajării prin pietruire cu macadam 
 
1.3.3. Suportul topografic al PUG 
 - planul topografic scara 1 / 5.000 – reprezentare în coordonate STEREO 70 –pentru 
intravilanul existent (aprobat prin HCL 19/23.08.2000 ) şi pentru cele ce se propun la 
includere în intravilan, furnizate de topometru autorizat. 
 

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 
2.1. EVOLUŢIE 
2.1.1.DATE PRIVIND EVOLUŢIA ÎN TIMP A UNITĂŢII TERITORIAL ADMINISTRATIVE 
CE FACE OBIECTUL ACTUALIZĂRII P.U.G. 
Așa cum rezultă din evidențele Ministerului culturii privind patrimoniul istoric și 
arheologic, pe teritoriul comunei Siliștea nu au fost găsite urme ale unor așezări antice. 
Prima atestare a satului Siliștea dateaza din anul 1852, an în care pe teritoriul actualului 
sat s-au stabilit primii locuitori de origine turca. Numele inițial al satului era “Tașpunar”, 
însemnand în limba turcă “fântâna de piatră”. 
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            Tot in anul 1852, în sat au sosit primii coloniști tătari veniți din Crimeea, care 
aveau ca principală ocupație agricultura și comertul cu cereale. Practicarea comerțului 
era facilitată de faptul că aceștia dețineau cămile care le ușurau transportul de marfă. 
Ulterior, văzând avantajele materiale ale tătarilor de pe urma comerțului în această 
zonă, au venit și coloniști turci. 
            După războiul de independență din 1877, o parte din turcii și tătarii stabiliți aici 
au plecat în Turcia, întorcându-se mai târziu. 
            Primii locuitori români au sosit în anul 1866 din Țara Bârsei și Vrancea, 
ocupându-se cu creșterea oilor. Populația de origine româna s-a așezat în partea 
sudică a Străzii Mari, dar datorita inundațiilor s-au retras în actuala Strada Mare – 
denumire dată de lungimea acestei străzi. Lipsiți de uneltele necesare muncilor agricole 
și neavând animale de tracțiune, aceștia au fost nevoiți să își vândă pământurile 
moșierului Rozescu care deținea mai mult de 700 ha de pământ, fiind obligați apoi să 
muncească pentru acesta. O parte din țăranii ramași fără pământ au început să migreze 
în orașele învecinate: Constanța, Cernavoda, Medgidia. 
            La inceput, coloniștii s-au instalat în bordeie, iar mai târziu și-au construit case 
din chirpici acoperite cu olană, dupa modelul turcesc. Majoritatea locuitorilor comunei 
nu învățau carte, condițiile culturale fiind exploatate la nivel minim. 
            In anul 1900 în satul Siliștea a fost înființată școala primară cu doua sectii: 
română și tătara. Secția română a funcționat pe locul școlii actuale iar cea în limba 
tătară în locul pe care acum este construită Geamia. Primii învățători ai acestor școli 
aveau ca pregătire 4 clase primare plus 8 ani de pregătire la Seminar la Medgidia. 
Școala cu predare în limba tătară a fost desființată dupa primul război mondial, 
rămânănd numai secția în limba română.  
 

În anul 1895 se consemnează comuna Siliștea – plasa Medgidia, cu localitățile: 
- Siliștea (Taș Punar – Fântâna de piatră) 
- Băltăgești 
- Gălbiori (Sarigea – Gălbior) 
- Țepeș Vodă (Kior Ceșme – cișmeaua secată) 

În anul 1926 – plasa Cernavodă – comuna Țepeș Vodă, cu localitățile: 
- Țepeș Vodă 
- Siliștea 

În anul 1956- raionul Medgidia – comuna Siliștea, cu localitățile: 
- Siliștea 
- Țepeș Vodă 

Aceiași situație se înregistrează și în anul 1966. 

Conform Legea 2/1968 – comuna Siliștea: 
- Siliștea 
- Tortoman 
- Țepeș Vodă  

Prin Legea 2/1989 – de reorganizare teritorial-administrativă apare comuna Siliștea-
Seimeni cu localitățile: 
- Siliștea 
- Dunărea 
- Seimeni 
- Seimenii Mici 
- Țepeș Vodă 

Prin Decizia CJC nr. 31/1989 se revine la organizarea comunei Siliștea alcătuită din: 
- Siliștea 
-Țepeș Vodă 
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 2.1.2.   CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢILOR, 
REPERE  ÎN  EVOLUŢIA  SPAŢIALĂ  A  LOCALITĂŢILOR 
  Comuna Siliștea are ca elemente caracteristice, semnificative următoarele:  
- situarea în zonă de câmpie, preponderent agricolă 
- are o populație destul de redusă, ocupând locul 52 din cele 58 comune ale județului, 
sub jumătate din media pe județ 
- este traversată de un drum județean, prin care se leagă de două drumuri naționale 
(DN 2A și DN 22C) 
- a avut o relativă stabilitate teritorial-administrativă 
- este lipsită de păduri 
- este traversată de două văi, colectoare pluviale ale teritoriului, cu creșteri de debite la 
ploile abundente, dar fără a genera probleme deosebite în zona de locuit. 
- existența în intravilanele celor două localități a multor curți fără construcții. 
  
EVOLUŢIA  LOCALITĂŢILOR  DUPĂ ANUL 1990 
Distanța relativ mare față centrele urbane (17km față de Medgidia și 15 km față de 
Cernavodă) a făcut ca această comună să evolueze mai ales pe baza resurselor proprii, 
fără a face parte din bazinul de forță de muncă care generează navetism. 
Exploatarea terenurilor arabile de pe teritoriul comunei, cele din curțile proprii – ca 
suport de subzistență, și lipsa altor alternative de ocupare a forței de muncă a dus la 
micșorarea treptată a populației comunei de la 798 locuitori în 1992 la 765 locuitori în 
2011, adică o scădere de 5%, tendință ce se manifestă încă din 1966, când a avut o 
populație de 1.031 locuitori.    
- Suprafaţa locuibilă, medie, care revenea unei persoane în anul 2002, era de 19,4 mp 
pe totalul comunei, faţă de 13,3 mp / persoană pe ansamblul judeţului, şi 12,9 mp 
/persoană în mediul rural. 
- La recensământul din 2011: 

- suprafața locuibilă medie/persoană = 18,20mp,  
- număr persoane/ familie = 3,03 
- număr camere / persoană = 1,18 

 
  2.2.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL 
2.2.1 AŞEZARE, LIMITE, VECINĂTĂŢI 
Teritoriul comunei SILIȘTEA este situat în partea central-vestică a Judeţului Constanţa, 
la cca 6km de Dunăre. 
Are ca vecinătăţi:  
- la nord: comuna Crucea 
- la est: comuna Târgușor 
- la sud-est: comuna Nicolae Bălcescu 
- la sud-vest: comuna Tortoman 
- la vest: comuna Seimeni 
Localitatea Siliştea are următoarele coordonate geografice :  

4424 latitudine nordică  

2810longitudine estică 
 
2.2.2. CARACTERISTICILE RELIEFULUI 
 Teritoriul administrativ al comunei se înscrie în zona învecinată Dunării, fiind la o 
distanță de cca 6km de malul Dunrii, cu o formă alungită pe direcția nord-est/sud-vest, 
având o lungime de cca 18,00km pe această direcție și de 7,00km pe direcția nord-
vest/sud-est.  
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Această formă și direcție corespunde și cu caracteristicile de relief, cu panta generală 
orientată spre Dunăre, de 0,6%, cota cea mai ridicată fiind în capătul nord-estic – cota 
+150m și cota cea mai scăzută – pe firul văii Banului – de +30m-la sud-vest. 
Terenul are în același timp înclinare spre valea Banului, care la vest de Siliștea capătă 
și denumirea de Valea Siliștii, în partea mediană – spre Valea Tepeșului, iar în partea 
nordică înclinare spre Valea Băltăgești. 
Energia de relief este relativ scăzută, cu câteva protuberanțe constituite de movile: 
Tomescu, Băltăgești, Bibicului. 
  
REŢEAUA HIDROGRAFICĂ 
Pe teritoriul comunei Siliștea nu există luciuri de apă și nici ape curgătoare cu debit 
constant; pe Valea Siliștei există un fir de apă cu debit relativ permanent, cu creșteri la 
ploile însemnate cantitativ, mai ales la ploile torențiale. De asemenea firul Văii 
Țepeșului devine colector pluvial în zonă. 
 
 
2.2.3.CLIMA 
  Climatul continental, specific ţării, iar specificul zonei se încadrează la topoclimatul stepic, 
caracterizat prin ariditate, amplitudini ale temperaturii anuale și diurne mari, media anuală a 
precipitațiilor variind între 400-450 mm. 
T E M P E R A T U R A  M E D I E  L U N A R Ã  Ş I  A N U A L Ã  

 Luni le      I      I I      II I      IV     V    VI    VII      VII I     IX    X    XI    XII      AN  

- Media   -1,7  0,3  4,1  10,1 15,8  20,1  22,4  21,7  17,3 11,8  6,8  1,3    10,8    
lunarã şi anualã  
 
-  Media   2,1  4,4  9,4  16,5  21,7  26,2  29,1  28,6  24,1  18,1 11,2  4,9  16,4    
maximelor zi lnice  
 
- Media  -4,8 -2,9  0,1  5,1   10,6  14,1   16,1  15,5  11,7   7,0   3,2  -1,8   6,2   
minimelor zi lnice  

                                                                                                                                                                      
-  Maxima 17 20,2  31,4  31,4   36  35,4  38,6  39,4  38,6  34,2  27  20,5        
absolutã                                                                                   1958, 1963      
 
-  Minima-19,9 –23 -13   -3,4    2,2  5,6   10,1   6,6   0,5   -5,2  -13,4 -18,0 
absolutã                          1954  

DURATA MEDIE DE STRÃLUCIRE A SOARELUI ( Valori medii anuale pe durata a 10 ani ) 
  Lunile:         - durata în ore - 
- ianuarie                  70,8       
-  februarie                 89,2 
- mart ie                   136,5  
- apri l ie                   200,4 
- mai                       266,2  
- iunie                     307,4  
- iul ie                      321,3  
- august                  313,0  
- septembrie            339,0  
- octombrie              198,7   
-  noiembrie              109,5  
- decembrie               62,5 
  TOTAL ANUAL    2 315,3 ore  
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PRECIPITAŢIILE ATMOSFERICE  ( medii, înregistrare multianualã )  

     Luna Valori medii  
      mm 

Cantitãţ i 
maxime în 
24ore-mm 

Nr. mediu zi le  
cu precipitaţi i  

 1,0 mm 

Nr. mediu zi le 
cu precipitaţi i  
solide 

ianuarie      30,4      36,6        5,5        5,2 

februarie      30,8      32,0        5,3       5,1 

martie      23,0      69,0        4,7       3,5 

apri l ie      27,7      29,6        4,9       0,3 

mai      47,5      77,1        6,6        - 

iunie      41,8      59,5        6,1        - 

iul ie      49,7      63,0        5,1        - 

august      37,0           92,0        3,9        - 

septembrie      34,0      67,2        3,2        - 

octombrie      29,2      52,0        3,8       0,1 

noiembrie      36,8      33,0        5,6       1,0 

decembrie      38,2      37,0        6,0       3,7  

ANUAL     426,5       92,0      

                                         19. VIII. 1949        60,7               18,9  

 
REGIMUL EOLIAN 

          a) FRECVENŢA MEDIE PE LUNI, ŞI MEDIE ANUALÃ PE DIRECŢII  
    ( înregistrãre multianualã % - zile /  an )  

                                  Direcţii  

Luna     N.   NE.    E.   SE.    S.   SV.    V.   NV. Calm 

I. 11,2  7,6  5,5  4,6  5,4  3,4 15,7 17,8 28,8 

II. 10,0 11,2  8,4  5,8  7,3  7,1 12,5 14,3 23,4 

III. 10,2 12,6  7,8  7,4  9,2  7,2 14,0 10,0 21,6 

IV.   7,6   8,4 10,5 12,6  9,8  6,0  9,2  7,8 28,1 

V.   5,6   8,2  9,0 10,7  8,5  4,8 10,0 11,7 31,5 

VI.   5,6   5,4  5,8 10,1  7,3  5,0  13,3 14,5 33,0 

VII.   7,4   7,4  5,8   6,6  7,2  3,8 10,7 19,1 32,0 

VIII.    6,4   5,8  6,0   9,9  5,3  2,9   9,1 16,7 37,9 

IX.   7,2   9,4  5,5   8,4  5,8  2,5   7,1 12,8 41.3 

X.   9,7 11,0  5,0   5,0  6,5  6,0   8,2 10,3 38,3 

XI.    6,4   7,6  6,6   6,0  7,6  9,1 15,8 12,4 28,5 

XII.    8,8   6,7  4,8   2,8  7,0  6,0 13,9 22,6 27,4 

Anual   8,0   8,4  6,7   7,5  7,2  5,3 11,7 14,2 31,0 

 
b) VITEZA MEDIE ( multianualã, m/s )  

Direcţ ia     N.   NE.      E.    SE.    S    SV.     V.   NV. 

Viteza   5,6   5,1   4,1   4,0   4,4   3,9    4,8  

Datele climatice sunt importante pentru desfăşurarea activităţilor în teritoriu (în agricultură, în 
transporturi, pentru proiectarea, conformarea şi executarea construcţiilor, la orientarea şi 
amenajarea străzilor, pentru intervenţii, la incendii, etc). Clima zonei prezintă caracter de 
continentalism uşor excesiv, având oscilaţii mari diurne, dar şi anuale ale temperaturii aerului, 
precipitaţiilor, stării de umiditate. 
   Specificul zonei este dat de volumul redus al precipitaţiilor comparativ cu restul ţării, 
seceta fiind mai accentuată în anotimpul rece. Precipitaţiile solide (zăpada) înregistrează o 
frecvenţă mai redusă, înscriindu-se în perioada 5 decembrie – 17 martie, durata acoperirii 
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solului cu zăpadă având o medie mult mai mică (cca 25,3 zile / an), faţă de alte zone ale 
ţării. 
Datele climaterice sunt înregistrate pe o durată de 10 ani la Staţia meteorologică Medgidia, 
situată la cca 17 Km sud/est faţă de satul Siliștea. 

Regimul eolian al locului a favorizat amplasarea de centrale eoliene. 
2.2.4.CARACTERISTICI GEOTEHNICE 
Conform normativului P 100/92 " Normativ pentru proiectarea antiseismica a 
constructiilor de locuinte si social - culturale, agrozootehnice si industriale " , 
elaborat de Departamentul Constructiilor si Lucrarilor Publice, amplasamentul se 
afla in : 
- coeficient de seismicitate ag = 0,16g 
- perioada de colt Tc = 0,7 sec 
 
De mentionat ca in zona nu se semnaleaza fenomene fizico- geologice active 
(alunecari sau prabușiri ) care sa pericliteze stabilitatea constructiilor. 
Adancimea maxima de inghet in perimetrul respectiv conform STAS 6054/77 este 
de 0,80m. 
 
Adâncimea apei freatice variază între 1,40m pe firul văilor și 25 -30m în zonele 
înalte. 
 
CERCETARI GEOTEHNICE 

Din punct de vedere geologic, perimetrul propus spre cercetare se afla in unitatea 
structurala a Dobrogei de Sud, având aspect de câmpie plană cu ondulații lente. 

In general suprafata podisului este acoperita cu un depozit de loess, sub care se 
dezvolta depozitele de pamanturi argiloase, ce repauzeaza pe fundamentul de 
calcar sarmatian. 

   Terenul de fundare este alcătuit în majoritatea incintelor construite din loess cu strat de 
pământ vegetal la suprafaţă, gros de cca 30 cm. Pentru clădirile parter şi P + 1 nu sunt 
necesare studii geotehnice aprofundate. Nivelul apelor subterane se află la cca 1 m 
adâncime în apropierea derelei şi creşte treptat până la cca 15 m în partea de vest a vetrei. 
 

În subsolul comunei predomină calcarul, conglomeratele şi şisturile verzi. 
 
RISCURI   NATURALE 

Localitatea Siliştea este străbătută de Valea Siliștei și Valea Țepeșului cu debit 
redus (cca 0,05 l/s) care la ploi de intensitate redusa nu pune in pericol zona joasa a 
localităţii. 

La ploi torenţiale (intensitate de cca 180 l/s ) pot fi in pericol de inundare 
construcţiile din zona joasa a localităţii care sunt astfel afectate din punct de vedere al 
stabilităţii. 

Prin localitatea Tepes Vodă trece de asemenea Valea Țepeșului, care, la ploi 
torenţiale poate afecta construcţiile din zona joasa a acestei localităţi. 
Comuna Siliștea figurează în anexa 5 a Legii nr. 575/ 2001, prin care s-a aprobat 
zonele de risc natural, la categoria u.a.t. afectate de inundații la torenți. 
 
Pentru evitarea fenomenului de inundare a zonei joase a localității Siliștea este 
necesară redimensionarea canalului de evacuare a apelor pluviale existent in lungul DJ 
224, format din Valea Siliștei și Valea Țepeșului. De asemenea, pentru prevenirea 
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acestui fenomen de inundare și în localitatea Țepeș Voda este necesară amenajarea 
Văii Țepeșului existentă în zona joasa a localitatii in baza unui proiect de specialitate.  
 
Gospodarirea apelor - lucrari hidrotehnice in teritoriul inconjurator al comunei Silistea, 
precum si lucrari necesare pentru apararea contra inundatiilor:  
a) amenajarea firelor de vai existente in extravilanul si intravilanul localitatilor, prin 
extinderea derelei existente si dalarea malurilor;  
b) punerea in functiune a sistemului de irigatii. 
 
Comuna Silistea se afla in evidentele Regiei Autonome de Drumuri si Poduri Constanta 
(martie 2006) ca avand zone cu inalt grad de risc de inzapezire al drumurilor judetene, 
pentru care se propune infiintarea perdelelor forestiere de protectie pe aliniamentul 
drumurilor. Astfel, pe DJ 224 este nevoie sa se infiinteze un tronson de perdele 
forestiere pe aliniamentul drumului, cu o lungime totala de 1,6 km cu rol de protectie 
contra eroziunii solului, combaterea desertificarii si spulberarea zapezii in anotimpul 
iarna. 
 
În ultimii ani localitatea Siliştea nu s-a aflat pe lista comunelor care au avut de suferit de 
pe urma inundaţiilor. 
 
     2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU 

Comuna Siliştea este traversată de DJ 224 care leagă doua drumuri naţionale DN 
22C Constanța – Cernavoda (din orașul Medgidia) și DN 2A Constanța – Hârșova (in 
vatra satului Crucea).  

Legătura spre vest- spre Seimeni se face cu Dc 61, iar continuarea drumului spre 
Țepeș Vodă și DN 2A, după ce DJ 224 virează spre nord (spre Băltăgești) se face cu 
Dc 63. 

Teritoriul comunei este tranzitat pe partea de est de DN 2A pe sectorul dintre satele 
Dorobanțu și Gălbiori. 

Teritoriul comunal nu este străbătut de cale ferata. Staţia de cale ferata cea mai 
apropiata este gara Medgidia, situata la o distanta de cca18 km. 

Relațiile cele mai intense au loc pe direcția spre Medgidia, pe DJ 224. 
 

2.4. ACTIVITĂŢI  ECONOMICE 
  În teritoriul comunei se desfăşoară activităţi derivate mai ales din potențialul agricol al 
teritoriului comunei, care constă în terenuri arabile, terenuri în pantă amenajate prin 
terasare pentru vie, și pășuni - pe terenuri în pantă sau cu stratul vegetal mai subțire- 
care favorizează creșterea animalelor. 
Mediul economic al comunei Siliștea se confrunta cu o situație caracteristică multor 
comune, atât la nivel de țară, cât și la nivelul județului Constanța. Incapacitatea sectorului 
mic de a absorbi excendentul de forță de muncă a determinat o situație relativ precară a 
mediului economic din Siliștea, și în consecință, numeroase probleme pe plan social.  
        
       Caracteristica economica predominantă pentru comuna Siliștea este agricultura, 
majoritatea populației fiind implicată în acest sector. 
       Comuna Siliștea, cu localitățile componente Siliștea și Țepeș Vodă, a constituit 
permanent un centru economic cu caracter agricol. 
       In perioada 1966-1992 cele două localități rurale au cunoscut un fenomen de 
depopulare. In prezent, localitățile Siliștea și Țepeș Vodă își mențin profilul agricol, 
înregistrând în continuare o descreștere a populației. 
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Pe raza comunei functioneaza un număr de 18 societăţi comerciale, asociatii familiale si 
persoane fizice autorizate, din care 8 societăţi sunt cu profil agricol ce lucrază suprafete 
mari de teren agricol:  
 
- S.C. GREIN SISTEM SERVICE S.R.L. – 900 ha  
- S.C. FIROFIMO S.R.L – 420 ha  
- S.C. MEGAEX – IMPEX S.R.L. – 235 ha  
- S.C. VIOCOR AGROSTAR S.R.L. – 235 ha  
- S.C. AQUILA AGRICOLA S.R.L.,  
- S.C. GIMASO INVESTMENT S.R.L.,  
- S.C. GREAT ASCOM S.R.L. 
- S.C. TERRA LIBERA S.R.L. 
- S.C. FRUVISAT S.A. 
- S.C. FUDULEA S.R.L. 
 
 
Cu profilul comert si agricultura functioneaza si doua asociatii familiale:  
I.F. DRAGOMIR   
I.F. SANDU,  
 
- în localitatea Siliștea: 
 - S.C. SILVA srl 
 - S.C. MEGAEX IMPEX srl 
 - S.C. AGROMEC Mircea Vodă  
 - S.C. TRANSMONA srl 
- în localitatea Țepeș Vodă: 
 - S.C. DOCEFRAN  
  
Sistemul de irigații de pe raza comunei nu mai este funcțional și este dezafectat în cea 
mai mare parte. De aceea se impune construirea unui nou sistem de irigații care să 
ducă la creșterea productivității agricole. 
 
Cu profil comercial sunt înregistrate următoarele societăţi: 
- UJCOOP Constanţa 
- IOANA ADRIANA ACTIV S.R.L. 
- S.C. OACHI S.R.L. 
- S.C. VALERIUS TIBERIUS S.R.L. 
 
Una din unităţile economice importante care activau în domeniul agro-zootehnic pe 
teritoriul comunei era S.C. DOCEFRAN, societate aflată în insolvenţă la data elaborării 
PUG. 
 
In structura suprafetei cultivate si a productiei vegetale, cele mai mari ponderi le detin 
culturile de grau, porumb, plante de nutret, legume si struguri. Potrivit surselor din 
cadrul Primariei Silistea, principalele tipuri de culturi au fost:  
- prasitoare: floarea soarelui, porumb  
- paioase: orzoaica, grau  
- tehnice: rapita 
 
Comuna Silistea detine si in domeniul zootehnic un real potential, dar care ca si 
celelalte sectoare nu este suficient exploatat.  
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2.4.1. Agricultura 
- suprafaţa de teren arabil, a determinat practicarea dintotdeauna a activităţilor 

agrozootehnice, devenite tradiţionale şi de bază în economia comunei; 
- Pe teritoriul comunei activitatea agricolă se orientează la tipul de agricultură de tip 

cerealier. 
- De asemenea pe teritoriul comunei se desfăşoară activitatea zootehnică cu unităţi 

de dimensiuni mici şi mijlocii, mai ales ca afacere familială.  
 
Aşa cum rezultă din datele recensământului agricol din 2011 din cele 338 exploataţii 
agricole înregistrate 35% au teren între 0,1 – 0,3ha şi 24% au teren între 0,3-0,5ha şi 
numai 3% au suprafeţe peste 100ha. 
Terenul arabil ocupă 5.846ha, grădinile familiale-31ha, păşunile şi fâneţele-662ha. 
 
La recensământul agricol din 2010 și în evidențele Primăriei Siliștea pentru anul 2013 
 s-a înregistrat următoarea situaţie a animalelor: 
- bovine – 401 / 415 
- ovine – 2541 /2850 
- caprine – 689 / 1560 
- porcine – 280 / 410 
- păsări – 5954 / 7150 
- cabaline – 66 
- măgari şi catâri- 5 
- iepuri de casă – 6 
- familii albine – 25 
 
Din datele furnizate de Primăria Siliştea situaţia suprafeţei din teritoriul administrativ are 
următoarea alcătuire: 
 - S totală : 7.696ha 
 - S agricolă: 7.188 – 93% 

- S arabil: 6.354ha – 83% 
 - S păşuni: 641ha – 8% 
 - S vie: 193ha – 2% 
 
2.4.2. Transporturi 
 
- transporturi rutiere 
Teritoriul comunei este traversat de un drum de importanță zonală – DJ224- cu capătul 
sudic în DN 22C -spre Medgidia și capătul nordic în localitatea Crucea- DN 2A, dar nu 
există unități economice implicate în activitatea de transporturi rutiere. 
 
- transporturi feroviare 
Pe teritoriul comunei Siliștea nu există linie ferată; cea mai apropiată gară feroviară se 
află la Medgidia, la cca 17km. 
 
- transporturi navale 
Pe teritoriul comunei Siliștea nu există suprafețe de apă navigabile. 

 
 
2.4.3. Activităţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestări servicii 

Din 1992 și pana in prezent, pe teritoriul comunei Silistea nu au mai fost desfasurate 
activitati industriale cu relevanta economica, lucru ce a defavorizat populatia si 
dezvoltarea socio-economica a comunei. 
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Pe teritoriul comunei sunt amplasate 17 turbine eoliene racordate la sistemul energetic 
național (SEN) – ce aparțin ROMCONSTRUCT -3, ELCOMEX EOL -2-stație 
transformare, WIND POWER - 2, MIREASA ENERGIES -10  turbine.  
 
Comert – servicii  
In sfera comertului si a serviciilor, pe raza comunei Silistea activeaza 8 agenti 
economici, in majoritate societati cu raspundere limitata dar si asociatii familiale. 
Ponderea cea mai mare o au societatile comerciale care au ca obiect de activitate 
principal, comertul cu amanuntul. Produsele comercializate in cadrul acestora sunt de 
provenienta externa teritoriului comunei Silistea. Nu exista o piata de legume – fructe 
pentru a asigura desfacerea productiei proprii in comuna. 
 
Turismul  
Activitatea turistica este inexistenta pe teritoriul comunei Silistea. Aici nu au fost 
construite inca pensiuni agroturistice si nici alte spatii de cazare turisti nu exista. 
Comuna nu dispune de un potential turistic deosebit. Se poate valorifica insa 
potentialul agroturistic dat de o natura nepoluata precum si de apropierea de Fluviul 
Dunarea.  
 
La nivelul comunei Silistea s-au stabilit relatii de infratire cu comuna COJUJNA din 
Republica Moldova si Cantonul MELLE din Franta, care prin popularizare reciprocă pot 
crea surse de schimburi de tip turistic. 
 
Comuna Siliștea nu este menționată în PATN secțiunea VIII – zone cu resurse turistice 
– aprobat cu Legea 190/2009. 
 
2.4.4. Echipare şi dotare urbană, instituţii 

Comuna Silistea este membră a Asociaţiei Comunelor din România şi face parte (alături 
de alte 19 de comune din Judeţul Constanţa) din “Asociaţia pentru Dezvoltare Rurală” 
care a semnat un acord de colaborare cu Pactul Teritorial “Alto Belice Corleonese” din 
Sicilia, Italia, in vederea dezvoltarii unor programe de dezvoltare rurala. 
 

 Administraţie  
- Primãria–amplasată în localitatea reşedinţă de comună–Siliştea– str.Primăriei nr.121  
- Poliţie – în Siliştea 
 

 Învãţãmânt 
Din recensământul populaţiei din 2011 pentru comuna Siliştea au fost înregistrate 
următoarele date referitoare la populaţia de vârstă şcolară: 
Siliştea: 
- populaţie de 6ani şi peste, care urmează o instituţie de învăţământ: 
total- 106 din care: 
 - liceal – 29 
 - gimnazial- 37 
 - primar- 40 
Ţepeş Vodă: 
total- 123 din care: 
 - învăţământ superior -7 
 - liceal – 29 
 - gimnazial- 43 
 - primar- 42 
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Structura unitatilor de invatamant din cadrul comunei Silistea, se prezinta astfel :  
• 2 gradinite cu program normal;  
• 1 scoala cu clasele I – VIII Tepes Voda;  
• 1 scoala de arte si meserii cu clasele a-IX-a si a-X-a Silistea  
Scoala din satul Ţepeş-Vodă functioneaza cu cls. I – VIII si se afla in buna stare de 
functionare, fiind reabilitata la inceputul anului 2007. 
În anul 2013 a fost finalizată construcția noii școli din Siliștea. Noua construcţie are un 
număr de 6 săli de clasă, 2 cabinete, 1 laborator, cancelarie, secretariat, bibliotecă cu 
sală de lectură. 
In anul şcolar 2004-2005, la Siliştea s-a înfiinţat Şcoala de Arte şi Meserii – cls. a IX –a 
şi a X–a cu profil agricol.  
În cele două sate se află câte o grădiniță. Imobilele ce găzduiesc cele două grădiniţe au 
fost modernizate în anul 2008. 
In prezent, numărul total al cadrelor didactice din comună este de 24, dintre care: 
- personal didactic învățământ preșcolar- 2 persoane 
- personal nedidactic învățământ preșcolar- 2 persoane 
- personal didactic învățământ primar- 5 persoane 
- personal didactic învățământ gimnazial- 11 persoane 
- personal didactic auxiliar gimnazial- 2 persoane 
- personal nedidactic gimnazial- 2 persoane 
 
Situația elevilor înscriși în anul școlar 2013/2014  
-grădinițe-53 
- învățământ primar-74 
- învățământ gimnazial-80 
 
Număr săli de clasă: 11 
Număr laboratoare școlare-1 
 

 Sănătate 
Comuna Siliştea are două dispensare medicale, câte unul în fiecare sat 

component. Serviciile medicale sunt asigurate de un medic şi un asitent medical. 
Imobilele sunt funcţionale, dar baza materială este minimă. 

Asistenţa în regim de urgenţă (salvarea) este asigurată de staţia de salvare a 
oraşului Medgidia. Tot în Medgidia este şi o policlinică şi un spital care asigură 
asistenţa sanitară de specialitate. 
În sistem privat, în comună au fost înfiinţate un cabinet de stomatologie şi o 

farmacie, care vin în sprijinul cetăţenilor prin serviciile de calitate oferite. 
Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de un specialist, iar deşeurile de 

natură animalieră, precum şi neutralizarea lor este asigurată de o societate de profil. 
 

 Culte 
Siliștea  - biserica Adormirea Maicii Domnului – construit între 1912-1926 
   - geamie – lăcaș de cult musulman 
  
Țepeș Vodă – biserica Sf. Gheorghe – construit între 1897-1898 
 
 

 Cultură 
Siliștea – cămin cultural + bibliotecă – în construcție nouă 
Țepeș Vodă – cămin cultural 
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În lista Monumentelor istorice comuna Siliştea este menţionată cu 2 obiective:  
- nr. 684- CT-IV-m.B.02960: Obelisc ridicat in anul 1924 în memoria eroilor din primul 
razboi mondial. 
- nr. 688- CT-IV-m.B.02964: crucile eroilor din primul război mondial- în curtea bisericii – 
anii 1917-1919 
 

 Comerţ, servicii 
Mai există amenajate spaţii comerciale în construcţii de tip chioşc sau în clădiri de locuit 
sau construcţii anexă ale acestora.  
 

 Sport, spații verzi, locuri de joacă pentru copii 
Pe teritoriul comunei se află o bază sportivă care a fost modernizată în anul 

2009, unde tinerii pot desfăşura activităţi sportive. Baza sportivă este una modernă şi 
multifuncţională care pe lîngă terenul de fotbal mai sunt construite o pistă de alergare şi 
o groapă de nisip pentru sărituri, vestiare. 

În localitatea Siliștea, în apropierea primăriei se află amenajat un loc de joacă 
pentru copii. 
 
  2.5 POPULAŢIA . ELEMENTE  DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE 
2.5.1. Populaţia actuală 
Populaţia comunei însuma 1373 locuitori la recensământul din 2011, din care 676 în 
satul Siliștea și 787 în satul Țepeș Vodă. 
 
2.5.2. Evoluţia populaţiei 
Populaţia comunei, repartizată pe localităţi la recensăminte, a avut următoarea evoluţie: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Anul     total    Siliștea Țepeș Vodă 

1902 1508 576 932 

1912 1908 773 1133 

1930 1683 738 945 

1941 1763 778 985 

1948 1762 814 948 

1956 1617 786 831 

1966 1753 723 1031 

1977 1557 687 870 

1992 1473 683 798 

2002 1462 676 787 

2011      1373 608 765 
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Din datele recensământului din 2011, pentru comuna Siliștea și comparativ cu județul 
Constanța și la nivel național, rezultă următoarele grupe de vârstă principale, care pot fi 
considerate la dimensionarea capacităţilor dotărilor şi în evaluarea aspectelor privind 
populaţia, resursele de muncă  etc.:  

grupă 
vârstă 

Comuna Siliștea Județ 
% 

România 
% Nr. % 

0-4 110 8,1 5,6 5,2 

5-19 276 20,1 15,4 16,2 

20-29 187 13,6 14,0 13,3 

30-64 609 44,3 51,3 49,2 

65-84 179 13,0 12,8 14,8 

peste 85 12 0,9 0,9 1,3 

TOTAL 1373 100 100 100 

 
   

 
COMPONENŢA POPULAŢIEI PE GRUPE DE VÂRSTĂ 
 
2.5.3. Componenţa populaţiei: 
 pe naţionalităţi  
- română ------------------92,2% 
- tătară -------------------- 2,7% 
- altele --------------------  5,1% 
 pe religii 
- ortodoxă -------------------- 90,3% 
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- romano-catolică ---------    1,8% 
- musulmană ---------------    2,7 
2.5.4. Locuire 
La recensământul populaţiei şi al locuinţelor din 2011 pentru comuna Siliștea au fost 
consemnate următoarele date: 

   comuna medie judeţ/rural 

Populaţie stabilă 1373  

Nr. locuinţe 453  

Nr. camere 1620  

Nr. gospodării 453  

S. locuibilă 24980  

Sl. medie/locuinţă 55,1 51,1 

Sl.medie / persoană 18,2 17,9 

Nr.pers/locuință 3,0 2,8 

Nr.camere/pers 1,2 1,2 

 
- Din fişa statistică a comunei pentru anii 2012/2013 reiese şi dinamica populaţiei în 

comună: 
o Stabiliri de reşedinţă în comună: 1 
o Plecări cu reşedinţa din comună : 4 
o Decedaţi: 12 / 11 
o Născuţi: - /1 
o Căsătorii: 3 /4 

 
2.5.5.Resursele de muncă şi populaţia ocupată 
Numărul mediu, total, al salariaţilor din comună, în anul 2011 era de  255 din care 
masculin – 102, feminin-153, şi pe grupe de activitate:  
  -agricultură, silvicultură, pescuit                                                     133 
 - industria alimentară                                                                         9 
- distribuirea apei, canalizare, decontaminări                                      3 
 - construcţii                                                                                     22 
 - comerţ, reparaţii autovehicule                                                        24 
 - transport, depozitare                                                                     10 
- administraţie publică, sigurări sociale                                             13 
 - învăţământ                                                                                     8 
 - sănătate, asistenţă socială                                                              4 
- alte activităţi                                                                                  29 
 
Din analiza situaţiei populaţiei pe grupe de vârstă rezultă că grupa de vârstă activă (20-
64ani) reprezintă 58% din totalul populaţiei, ceeace înseamnă un număr de 796 persoane 
de vârstă activă. 
Din acestea numai 32 % sunt înregistraţi ca salariaţi. 
Într-o comună în care baza economică o formează agricultura, mai ales cea de 
subzistenţă – din curţile proprii este dificil de stabilit numărul de activi şi ca urmare 
numărul de şomeri. 
În evidențele primăriei sunt înregistrați 31 șomeri, adică 3,65 din populație.  

Conform Planului Anual European de Furnizare a Ajutoarelor Alimentare 
acordate în beneficial persoanelor cele mai defavorizate (P.E.A.D. 2013),au beneficiat 
de ajutoare alimentare următoarele categorii sociale: 

- 24 şomeri;  
- 87 beneficiari VMG;  
- 27 persoane cu handicap grav şi accentuat;  
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- 88 pensionari cu pensii mai mici de 400 lei.  
În anul 2013 primăria a avut angajaţi un număr de 6 asistenţi personali şi un număr de 2 
indemnizaţii pentru persoanele cu handicap grav. 
Distanţa relativ mare faţă de centre urbane (18km faţă de Medgidia, ca şi starea 
drumurilor – echivalent cu izocrona de 20min), ca şi situaţia economică din acestea nu 
favorizează nici navetismul forţei de muncă. 
Evidenţa incompletă a activilor comunei la nivelul administraţiei, implicit la organele de 
statistică, numărului lor, domeniilor de activitate, etc. constituie una din 
disfuncţionalităţile notabile privind structura populaţiei. Cunoaşterea aspectelor detaliate 
asupra populaţiei poate ajuta formularea programelor de dezvoltare, intervenţii 
justificate şi eficiente în dezvoltarea comunei. 
 
2.6.CIRCULAŢIA 
2.6.1. Circulaţia rutieră 

Comuna Siliştea este traversată de DJ 224 care leagă două drumuri naţionale DN 22C 
Constanța – Cernavoda (din orașul Medgidia) și DN 2A Constanța – Hârșova (în vatra 
satului Crucea).  

Legătura spre vest- spre Seimeni, se face cu Dc 61, iar continuarea drumului spre 
Țepeș Vodă și DN 2A, după ce DJ 224 virează spre nord (spre Băltăgești) se face cu 
Dc 63. 

Teritoriul comunei este tranzitat pe partea de est de DN 2A pe sectorul dintre satele 
Dorobanțu și Gălbiori pe o lungime de 3,380km, de la km 162+120 la km 165+500. 
 
Reţeaua stradală existent în comună are o lungime de 21,8 km, din care:  

Siliştea – 11,78 km: 
      - străzi asfaltate – corespunde cu traseul DJ 224 și Dc 61 în intravilan-2,61km 

-drumuri pietruite – 4,87 km; 
-drumuri de pământ – 4,30 km. 

Ţepeş Vodă – 10,02 km: 
      - străzi asfaltate – corespunde cu traseul Dc 63 în intravilan-1,59km 

-drumuri pietruite – 5,52 km; 
-drumuri de pământ – 2,91 km. 

 
Transportul de persoane se efectuează cu microbuze, mai ales pentru legătura cu municipiul 
Medgidia. 
Localitatea  Siliştea  are  acces  curent  la  servicii  ale  unităţilor  existente  în Municipiul  
Medgidia. 

 

Instituţii, obiective economice sau activităţi din cuprinsul comunei sunt subordonate sau 
arondate celor similare, de interes teritorial din municipiu: policlinica şi spitalul, gara CFR 
etc. Majoritatea elevilor din învăţământul liceal frecventează liceele din Medgidia, recoltele 
de cereale se predau la silozul Medgidia, produsele agrozootehnice se desfac în pieţele şi 
oborul Medgidia. Apropierea la 19 km de municipiu, face ca intensitatea relaţiilor 
comparativ cu alte localităţi să fie cea mai ridicată. 
 
2.6.2. Circulaţia feroviară 
Pe teritoriul comunei Siliștea nu există linie ferată; cea mai apropiată gară feroviară se 
află la Medgidia, la cca 17km. 
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2.6.3. Circulaţia navală 
Pe teritoriul comunei Siliștea nu există suprafețe de apă navigabile. 

 
 2.7. INTRAVILAN  EXISTENT.   ZONE  FUNCŢIONALE.   BILANŢ  TERITORIAL 
 Suprafaţa intravilanului localităţilor comunei aprobată prin P.U.G. pr.nr. 5/2000 a fost 
de 298,57 ha din care: 
- în vatra satului Siliștea: 129,97ha 
- în vatra satului Țepeș Vodă: 108,66ha 
- în trupuri izolate (28 trupuri): 59,94ha 
 
 Bilanţul teritorial al folosinţelor terenului pe întreg teritoriul administrativ este următorul:   

   teritoriul        
administrativ                       
al comunei                                         

        c   a   t   e   g   o   r   i   i       d   e      f   o   l   o   s   i   n   ţ   ă 

                agricol                                           neagricol  

arabil păşune vie drumuri,canale irig. constr. neprod total 

ha 6.354 641 193         198 299     11  7.696 

     %                      83 8 2,5 2,5 4  100,0 

 
Din analiza tabelului de mai jos rezultă că există diferențe la trupurile izolate între 
suprafețele  luate în considerare – corespunzătoare cu suprafața din evidențele agricole 
- și suprafața măsurată în format digital. 
De asemenea au rezultat diferențe la suprafața totală rezultată din modificarea limitei 
administrative a teritoriului comunei.                                                                        
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TRUPURI COMPONENTE ALE INTRAVILANULUI  

Nr. 
crt 

trup                 denumire Suprafata  -ha              Observații 

existent propus 

1 A Vatra satului Siliștea 129,97 143,05 la S propus se includ C, C1 

2 B Vatra satului Țepeș Vodă  90,40 120,99 la S propus se includ C3,C4 

3 C Fermă agro-zoo 7,50 - Inclus în trup A 

4 C1 Fermă agricolă 0,88 - Inclus în trup A 

5 C2 Fermă agricolă (fost AGROMEC) 0,76 0,76  

6 C3 Fermă agricolă TV sud 5,04 - Inclus în trup B 

7 C4 Fermă agricolă TV est 9,58 - Inclus în trup B 

8 C5 Fermă agricolă (fost DOCEFRAN) 7,43 - Inclus în trup C5+C6+L 

9 C6 Fermă agricolă+locuințe serv. 4,90 - Inclus în trup C5+C6+L 

10 C7 Fermă agricolă  10,99 10,99  

11 C5+C6+L Ferme agricole+ locuințe serv. - 15,55 cuprinde C5+C6 

12 D Cimitir musulman Siliștea 0,40 0,40  

13 D2 Cimitir creștin TV 1,54 1,65  

14 E Puț forat Siliștea 0,04 0,04  

15 E1 Rezervor apă Siliștea 0,09 0,11  

16 E2 Stație de epurare Siliștea 0,10 - neexecutat 

17 E3 Puț forat TV 0,04 - Inclus în trup B 

19 E4 Stație de epurație TV 0,10 - neexecutat 

19 E5 Rezervor apă TV 0,08 0,08  

20 F SP - SNIF 0,01 - Desființat 

21 F3 SPP-B4- SNIF 0,57 0,44  

22 F4 Stație pompare+ST - SNIF 0,84 0,84  

23 G Groapa de gunoi Siliștea 0,50 - Desființat 

24 G1 Groapa de gunoi TV 0,65 - Desființat 

25 H Stație antenă 0,35 - Nu există 

26 I Stație de epurare - 0,05 propunere 

27 J Bazin de apă - 0,08  

28 K Antene - 0,02  

                               TOTAL  272,76 295,05  

 
 
TERENURI CU CONSTRUCȚII SAU AMENAJĂRI NEINCLUSE ÎN INTRAVILAN 

Indicativ 
plan 

Denumire  Suprafața 
-ha 

a Stație antene 7,06 

b Fermă agricolă 1,94 

c ST Parc eolian 0,38 

d Cimitir musulman TV 0,55 

e SP SNIF 0,66 

f SP SNIF 0,16 
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2.7.2. Bilanţuri teritoriale 
BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI SILIȘTEA  

NR. 
CRT. 

ZONA FUNCŢIONALĂ EXISTENT 

HA % 

1 LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 80,57 62 

2 DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII 2,15 2 

3 CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO 3,00 2 

4 REȚEA STRADALĂ 14,55 11 

5 SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT 3,68 3 

6 SPAȚII VERZI DE PROTECȚIE 4,65 4 

7 GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir 0,92 1 

8 CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN 9,22 7 

9 TERENURI NEOCUPATE INTRAVILAN 6,09 4 

10 FIR DE VALE CU APORT DE APĂ PERMANENT 1,41 1 

11 ALTE TERENURI 3,73 3 

 TOTAL 129,97 100 

 
 
BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI ȚEPEȘ VODĂ 

NR. 
CRT. 

ZONA FUNCŢIONALĂ EXISTENT 

HA % 

1 LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 57,61 64 

2 DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII 1,35 1 

3 CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO 0,77 1 

4 REȚEA STRADALĂ 12,18 14 

5 SPAȚII VERZI AMENAJATE, DE PROTECȚIE 0,10 - 

6 TEHNICO-EDILITARE 0,07 - 

7 CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN 8,52 9 

8 TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN 9,80 11 

 TOTAL 90,40 100 

 
2.7.3 Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale 
A. Zona de locuit 
Zona de locuit din cele două sate ale comunei are o structurare diferită: 
- în satul Siliștea zona de locuit  ca și rețeaua stradală care o  servește urmărește 
traseul pârâului Siliștea, care în partea centrală a localității are o meandră mai 
pronunțată, precum și traseul văii Banului care este afluent dinspre est al pârâului 
Siliștea. 
Suprafața medie a unei curți este de 4000mp; în intravilan au fost depistate cca 30 curți 
fără construcții (16%). 
Locuințele sunt în stare medie, în cea mai mare parte, cu regim de înălțime parter. 
Lățimea străzilor – în cea mai mare parte - corespunde normelor și permite realizarea 
unui carosabil de minim 6m și a trotuarelor aferente, a șanțului de scurgere a apelor. 
În partea de nord/vest a vetrei satului s-a executat o parcelare cu loturi de 500mp 
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- în satul Țepeș Vodă zona de locuit și rețeaua stradală are o trasare mai riguroasă, 
rectangulară urmând direcția de scurgere a pârâului Siliștea, care în această zonă are 
un traseu cursiv. 
Suprafața medie a unei curți este de 2350mp; în intravilan au fost depistate 45 curți fără 
construcții (inclusiv din parcelare recentă având curți de cca 1000mp – în partea de sud 
a satului) – echivalent cu 24% din curți. 
Locuințele sunt în stare medie, în cea mai mare parte, cu regim de înălțime parter. 
Lățimea străzilor corespunde normelor și permite realizarea unui carosabil de minim 6m 
și a trotuarelor aferente, a șanțului de scurgere a apelor. 
În partea de sud/vest s-a executat o parcelare pentru locuințe, cu suprafețe de cca 
1000mp. 
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O situație mai deosebită o formează zona de locuit din trupul izolat situat în partea de 
nord / est a teritoriului comunei (fosta incintă DOCEFRAN – fostă incintă IAS) alcătuită 
din locuințe de serviciu preluate de cei care le locuiesc. Aici există cca 20 locuințe 
parter, în stare medie, având curți de la 300mp la 2000mp. 
Acest grup de locuințe nu dispune de niciun fel de dotări, și se află la cca 3km de satul 
Țepeș Vodă și 10km de satul reședință de comună, unde se află dotările de nivel 
comunal. 
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Construcțiile din cele două sate sunt din chirpici, cărămidă, și cele mai recente și din 
bca, fără a constitui valori de patrimoniu; ca și în alte sate s-a practicat pentru multe din 
locuințe demolarea construcțiilor care nu au corespuns necesităților de locuire și au fost 
înlocuite cu altele mai încăpătoare, sau s-au extins cele vechi. 
 
B. Zona activităţilor economice 
Cu excepția unei incinte situată în partea de nord a satului Siliștea și  a unei incinte a 
unei asociații familiale situate în partea de sud a satului Țepeș Vodă restul zonelor unde 
au loc activități economice sunt situat în trupuri izolate. 
Din acestea 2 se află în vecinătatea satului Siliștea (trupurile C, C1) și sunt profilate pe 
activități agro-zootehnice, propuse la alipirea la trupul principal. 
La fel, în zona aferentă satului Țepeș Vodă există o incintă cu activități agro-zootehnice 
– trup C4. 
 
Zona cu ponderea cea mai mare în activitatea agro-zootehnică a comunei o constituie 
incintele ce au aparținut fostului IAS, apoi firmei DOCEFRAN - aflată în faza de 
insolvență la data elaborării PUG, denumită ,,Zona ferme”. 
Spațiile productive se află în trei incinte – trupul C5, C6, C7, din care trupurile C6 și C7 
conțin și fostele locuințe de serviciu.  
 
C. Spaţii verzi 
În cele două sate nu există spaţii verzi amenajate de tipul parcurilor sau scuarurilor; în 
localitatea Siliștea există o bază sportivă amenajat corespunzător pentru a răspunde 
exigențelor pentru competiții: are clădire cu vestiare, grupuri sanitare, împrejmuire, gradene. 
În localitatea Siliștea există amenajat un spațiu de joacă pentru copii. 
 
Ceeace este înregistrat la bilanţul teritorial ca spaţiu verde constituie spaţiul aferent 
pârâului Siliștea. 
 
În satul Țepeș Vodă nu există spațiu verde amenajat. 
 
Statistic spaţiul verde este deficitar, dar ţinând seama de specificul rural al comunei şi de 
faptul că fiecare locuinţă îşi are minispaţiul său verde, acest lucru nu se resimte ca o lipsă.  
Necesitatea spaţiului verde apare mai ales dacă aceasta este privit ca un spaţiu de 
socializare. 
 
D. Obiective de interes public 
Aşa cum se arată în capitolul privind caracterizarea zonei de locuit, obiectivele de 
interes public sunt grupate în vatra celor două sate, în zona centrală, sau în lungul 
șoselei DJ 224. 
În satul Siliștea există următoarele obiective de interes public: 
- primărie 
- poliție 
- cămin cultural 
- școală gimnazială 
- biserică 
- geamie 
- dispensar uman + farmacie 
- cabinet stomatologic 
- școala de arte și meserii 
- spații comerciale 
- baza sportivă 
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În satul Țepeș Vodă există următoarele obiective de interes public: 
- școala 
- grădinița 
- dispensar uman 
- cămin cultural 
- dispensar veterinar 
- biserica 
- poșta 
- spații comerciale 
 
2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 
 Comuna figurează pe lista din anexa 5 a Legii nr.575 /2001 privind zonele cu riscuri 
naturale – la categoria uat afectate de inundații – pe torenți. 
Singurul element natural care poate genera riscuri este pârâul Siliștea, care trece prin 
afara vetrei satului Țepeș Vodă și traversează satul Siliștea prin partea ei mediană. 
În zona în care pârâul are traseul paralel cu șoseaua DJ 224 aceasta are amenajat un 
casiu cu o secțiune care îi permite să preia debitul de la ploile abundente; locuințele 
situate de o parte și alta a pârâului sunt amplasate pe versanții văii, pe cote mai 
ridicate, și nu sunt afectate de eventualele revărsări ale pârâului; singurele obiective 
mai expuse ar fi căminul cultural și dispensarul uman. 
În partea în care pârâul face un cot către vest se află – la vest de stadion – o zonă 
inundabilă, lipsită de construcții și amenajări. 
 
 2.9.   ECHIPAREA   EDILITARĂ 
2.9.1.GOSPODĂRIREA  APELOR 
Teritoriul comunei este traversat de la nord/est la sud/vest de pârâul Siliștea, care își 
are originea în vecinătatea șoselei DN 2A – pe valea Țepeșului - și se varsă în zona de 
baltă de pe malul Dunării.  
Aceasta traversează vatra satului Siliștea prin partea mediană și este amenajat ca un 
casiu având secțiunea de scurgere dimensionată pentru a prelua debitele la ploi 
abundente. 
 
Terenurile arabile au dispus de lucrări de irigaţii cu apă din Dunăre preluată prin stația 
de pompare de lângă Seimeni și canalul de irigații aflat la limita de nord, cu comunele 
Seimeni și Crucea. 
Vecinătatea cu Dunărea, cu o sursă de apă pentru irigații cu cheltuieli mai reduse decât 
pentru terenuri situate în partea mediană a județului și pentru care sunt necesare 
repompări cu consum de energie, face ca sistmul să fie în continuare cu perspective de 
a fi repus în funcțiune. 
 

Teritoriul comunei este situat integral în sistemul de irigatii Carasu, iar 
suprafeţele agricole sunt irigabile. Apa necesară este preluată din Canalul Dunăre - 
Marea Neagră prin staţia de bază Mircea Vodă, o parte, iar cea mai mare parte din apa 
pentru irigat este asigurată din Dunăre de la SP Bază Capidava. 
 

În cursul ultimilor ani, sistemul a fost utilizat într-o proporţie redusă, datorită 
costurilor mari ale serviciilor prestate. Datorită eliminării subvenţiilor de la apa pentru 
irigaţii în anul 2011, sistemul de irigaţii nu a mai fost utilizat intrucât costurile de 
exploatare sunt foarte mari în comparaţie cu surplusul de producţie adus de beneficiile 
irigaţiilor. 
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2.9.2. ALIMENTAREA CU APĂ 
Sistemul de alimentare cu apă ale satelor Siliștea și Țepeș Vodă este administrat de 
RAJA Constanța – prin Centrul zonal vest. 
Din evidențele statistice pentru comuna Siliștea în anul 2014 sunt consemnate 
următoarele date: 
- lungime rețea de distribuție apă potabilă: 19,6km 
- cantitate apă potabilă distribuită: 30.000 mc 
- capacitate instalații de producere apă potabilă: 600mc 
 

Sistemul de  alimentare cu apa a localitatii Silistea este compus din urmatoarele: 
1. Sursa existenta – forajul avand adancimea de 300 m este echipat cu o pompa 

submersibila avand urmatoarele caracteristici: Q = 13 mc/h, H = 60 mCA, P = 5 
kW 

Forajul se gaseste amplasat in extravilanul localitatii, la limita de SE a localitatii, pe 
valea Banului si pe partea stanga a DJ 24, Silistea - Tortomanu. Calitatea apei din foraj 
se incadreaza in limitele impuse de Legea calitatii apei. 

Nivelurile de apa sunt: 
- Nivelul hidrostatic:         NHs = artezian; 
- Nivelul hidrodinamic:         NHd = 2 m la treapta I si 4 m la treapta II; 
- Adancimea de montare a pompelor:        20 m; 
- Debitul de exploatare            Q exp = 15 mc/h la treapta I si 36 mc/h la 

treapta II 
- Cota de amplasare a forajului   40.67 m 

Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever este dat de un cerc cu centrul in foraj si 
raza de 10 m.  
Forajul se gaseste in gospodaria de apa, unde se afla amplasata si statia de clorinare si 
statia de pompare. Acest perimetru este imprejmuit si asigurat cu poarta metalica cu 
lacat. Suprafata imprejumita este de 1084 mp. 

2. Statia de pompare este echipata cu 2 pompe centrifuge orizontale avand 
caracteristicile Q = 17 mc/h = 3.6 l/s si H = 55.4 mCA, P = 4 kW. Statia de 
pompare poate trimite apa atat la rezervor cat si direct in reteaua de distributie, 
prin jocul vanelor. 

3. Statia de clorinare – cu clor gazos pentru un debit Q = 8.6 l/s  
4. Conducta de aductiune dintre statia de pompare si rezervor este realizata din 

tuburi PEHD Dn 90x5.1 mm, PN 6, in lungime de 800 m 
5. Rezervorul de inmagazinare a apei, este amplasat in extravilanul satului, la 

cota de teren +55,0 m si are rolul de compensare a variatiilor orare ale 
consumului si de stocare a rezervei intangibile de apa. Rezervorul are 
capacitatea de 150 mc. Este un rezervor semiingropat, cupolat, cu o camera de 
vane subterana care adaposteste instalatiile hidromecanice. Dimensiunile 
rezervorului sunt HxD = 4.0x6.8 m; 

Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever a rezervorului de apa este de 770 mp. 
6. Reteaua de distributie a apei formata din conducte din PEHD cu diametre 

cuprinse intre 110 si 140 mm, PN 6, in lungime de 6.8 km. Dimensionarea retelei 
de distributie s-a facut pentru un debit maxim orar Q max or = 14.46 l/s = 52 
mc/ora. Distributia apei se face pe o singura zona de presiune – datorita faptului 
ca exista o singura statie de pompare a apei.  

7. In prezent nu sunt inregistrate disfunctionalitati in alimentarea cu apa. 
 

Sistemul de  alimentare cu apa a localitatii Tepes Voda este compus din 
urmatoarele: 
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1. Sursa existenta – forajul avand adancimea de 40 m, echipat cu o pompa 
submersibila avand caracteristicile Q = 9 mc/h = 2.5 l/s si H = 50 mCA, P = 3 
kW. Forajul se gaseste amplasat in extravilanul localitatii, la limita de NE a 
localitatii, pe valea Silistei, in partea amonte a acesteia si pe partea stanga a 
DC 63, la iesirea din localitate spre DN 2A. Calitatea apei din foraj se 
incadreaza in limitele impuse de Legea calitatii apei. 

Nivelurile de apa sunt: 
- Nivelul hidrostatic:   NHs = -1.0; 
- Nivelul hidrodinamic:   NHd = -12 m; 
- Adancimea de montare a pompelor:   -20 m; 
- Debitul de exploatare    Q exp = 15.8 l/s 

Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever este de 400 mp (20x20 m). Acest 
perimetru este imprejmuit si asigurat cu poarta metalica cu lacat. 

2. Gospodaria de apa care cuprinde  
- Statie de clorinare – cu clor gazos pentru Q = 8.6 l/s  
- Sursa existenta 

Perimetrul de protectie sanitara cu regim sever a gospodariei de apa este de 1906 mp. 
3. Conducta de aductiune dintre sursa si gospodaria de apa este realizata din 

tuburi PEHD Dn 90x5.1 mm, PN 6, in lungime de 1600 m 
4. Rezervorul de inmagazinare a apei, este amplasat in extravilanul satului, la 

cota de teren +95,0 m si are rolul de compensare a variatiilor orare ale 
consumului si de stocare a rezervei intangibile de apa. Rezervorul are 
capacitatea de 150 mc. Rezervorul este semiingropat, cupolat, cu o camera 
de vane subterana care adaposteste instalatiile hidromecanice. Dimensiuni 
rezervor DxH = 6.80x4.00 m; 

5. Reteaua de distributie a apei formata din conducte din PEHD cu diametre 
cuprinse intre 140 si 110 mm, PN 6, in lungime de 5.6 km. Dimensionarea 
retelei de distributie s-a facut pentru un debit maxim orar Q max or = 14.46 l/s 
= 52 mc/ora. Distributia apei se face pe o singura zona de presiune – datorita 
faptului ca exista o singura statie de pompare a apei.  

6. In prezent nu sunt inregistrate disfunctionalitati in alimentarea cu apa. 
  

Apele pluviale sunt colectate, în principal în derelele amenajate în cele două 
localităţi componente ale comunei. 
 

Alimentarea  cu   apa   a   zonei  fostului S.C.   DOCEFRAN   S.R.L. – ZONA 
FERME -   se   făcea   dintr-un   sistem   separat, format din:  

-   sursa subterană  
-   castel de apă  
-   reţea de distribuţie 

care în prezent nu funcționează. 
S-a elaborat un proiect de alimentare cu apă a acestei zone a comunei.  
 
Sistemul de alimentare cu apă al comunei este completat cu trei puțuri forate ce 
constituie sursă de apă pentru adăpat animale: 
- puț forat lângă satul Siliștea – în extremitatea vestică a lotului Ps 159 
- puț forat lângă satul Țepeș Vodă– în extremitatea de nord/est a lotului Ps 100/4 
- puț forat lângă trupul ,,ferme” – în extremitatea de nord/est a lotului A23 
 
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede extinderea rețelei de apă potabilă a 
comunei. 
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2.9.3. CANALIZAREA  
In prezent, atat in localitatea Silistea cat si in Tepes Voda nu exista retea de 

canalizare menajera. Evacuarea apelor uzate menajere se face catre bazine 
vidanajabile, haznale sau fose septice. 
S-a executat parțial rețeaua de canalizare iar pentru partea ce a rămas neexecutată s-a 
elborat un alt proiect de către SC PROJECT ANK-UTIL srl, care a revizuit 
amplasamentele și capacitatea pentru stațiile de epurare. 
Se poate considera că reţeaua de canalizare şi staţia de epurare sunt în lucru. 
Fondurile de execuţie ale acestor lucrări sunt asigurate de către Guvernul României. 
După finalizarea şi recepţia lucrărilor, acestea vor fi delegate către SC RAJA SA 
Constanţa. 
În satul Siliștea 
 Lungime colector executat: 7275m 

În satul Țepeș Vodă 

Lungime colector executat: 2079m 
 
2.9.4. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 
  Satele comunei sunt racordate la sistemul energetic naţional. Locuinţele, dotările şi 
unităţile economice se alimentează prin racordare la reţelele de distribuţie ale celor 
două sate. 
 
2.9.5. TELEFONIE 
Cele două localităţi sunt racordate la sistemul naţional de telefonizare fixă şi se 
foloseşte pe scară largă telefonia mobilă.  
 
2.9.6. ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ 
 Încălzirea majorităţii clădirilor se face cu sobe care folosesc lemnele drept combustibil. 
Există unele dotări care dispun de centrale termice proprii pe combustibili solizi şi 
lichizi.     
 
2.9.7. GOSPODĂRIE COMUNALĂ 
Gospodăria comunală cuprinde evacuarea deșeurilor menajere și cimitirele. 
În prezent deșeurile menajere ale comunei sunt colectate de o firmă specializată – 
IRIDEX GROUP – care transportă deșeurile la rampa autorizată de la Medgidia. 
 În cele două localități există câte un cimitir creștin și unul musulman. 
Cimitirul creștin din Siliștea este inclus în vatra satului, în timp ce celelalte trei se află în 
trupuri izolate, dintre care  cimitirul musulman din Țepeș Vodă abia mai poate fi reperat 
pe teren (nefiind cuprins în trup izolat). 
                                                                                                                                            
2.10. PROBLEME  DE  MEDIU 
Flora şi fauna 
Vegetaţia naturală este specifică zonei de stepă aici găsindu-se atât elemente floristice 
est-europene, cât şi specii din flora mediteraneană şi balcanică. 

Pe teritoriul comunei s-au dezvoltat specii de plante care s-au adaptat condiţiilor 
climatice de umiditate redusă, dintre care amintim negara, păpădia, scaiul ţătăresc, pirul, 
colilia, păiuşul cu diverse ierburi. Mai putem întîlni şi arbuşti ca măceş şi porumbar. 

Faunistic, se înregistrează dominarea rozătoarelor şi a păsărilor, dar şi reptile. Ca 
animale specifice zonei de stepă din care face parte comuna Siliştea, amintim popândăul, 
şoarecele de câmp, orbetele mic, şobolanul, iepurele, hârciogul, vulpea. Din categoria 
păsări, amintim prepeliţa, vrabia, cioara, graurul, pupăza, potârnichea, graurul, coţofana, 
uliul porumbar şi uliul şerpar. Specia reptilelor este bine reprezentată de şopîrlă. 
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Calitatea aerului 
Pe teritoriul comunei Siliştea nu îşi desfăşoară activitatea societăţi care să fie 
considerate poluatoare. Lipsesc obiectivele cu emisii de noxe sau cu deversări de 
lichide poluante. Aşadar, nu există surse de poluare cu pericol major pentru populaţie, 
vegetaţie şi animale 
 

Calitatea apei 
Comuna Siliştea nu se află în evidenţa Agenţiei Judetene pentru Protecţia 

Mediului Constanţa ca fiind zonă critică din punct de vedere al poluării aerului, apelor de 
suprafaţă sau subterane şi nici din punct de vedere al poluării cu nitraţi (peste 50 mg/l). 

Apa potabila furnizată populaţiei se încadrează în limitele de potabilitate. 
Reţeaua hidrografică 

Zona Siliştea se înscrie în subgrupa hidrografică tributară fluviului Dunărea, aflat la 6 
km distanţă, în vest. 
Comuna este străbătută pe direcţia NE – SV de văile Ţepeşului – continuată cu Valea 
Siliştei şi Valea Banului-care se unește cu valea Siliștea în apropierea vetrei satului 
Siliștea, și care se varsă în Dunăre. În teritoriu nu există ape curgătoare cu debit 
permanent, apele provenite din ploile torenţiale scurgându-se pe cele două văi, 
predispunând satele comunei Siliştea la inundaţii. 
Acumularea apelor subterane în zona Siliştea constituie următoarele categorii de acvifere: 

- Acvifere de mică adâncime, cantonate în nivelele permeabile din cadrul 
depozitelor loessoide de vârsta cuaternară, precum şi la limita dintre loessuri şi partea 
terminală a depozitelor cretacice ce se dezvoltă în zonă; 

- Acvifere de mare adâncime, dezvoltate în sistemul de fisuri şi goluri de dizolvare ale 
formaţiunilor carbonatate de vârsta Jurasic superior – Cretacic inferior. Conţine ape 
subterane sub presiuneşi este cantonat în depozitele predominant calacaroase, precum 
şi în depozitele subjacente.Comuna Siliştea este străbătută de două văi, Valea Siliştea 
şi Valea Tortoman, care se varsă în Dunăre. Adâncimea pânzei freatice variză între 
1,40 m pe firul văilor şi 25-30 m pe formele de relief înalte. 

Fluviul Dunărea asigură alimentarea cu apă a canalelor de irigaţii. Terenul arabil 
al comunei din extravilan este amenjat integral la irigaţii fiind alimentat prin 2 staţii de 
pompare din Canalul Dunăre Marea Neagră, dar la această oră el este în conservare. 
 
Biodiversitate 
Partea de nord a teritoriului comunei, pe o suprafață de 145ha, adică cca 2% din 
suprafața totală, este inclusă în situl din rețeaua NATURA 2000 – RO SPA 0002 Allah 
Bair – Capidava, conform OUG 57/2007 și HG 1284/2007 pentru ariile de protecție 
specială avifaunistică (SPA). 
S-a elaborat un memoriu de prezentare conform ghidului metodologic privind evaluarea 
adecvată – Ordinul 19/2010, din care au fost extrase concluziile referitoare la 
biodersitate atât în situl RO SPA 0002 cât și în restul teritoriului comunei. 
Alte prevederi legale sau normative privind protecția mediului nu au menționări sau 
specificații pentru comuna Siliștea (Legea 5/2000 sau Ordinele MMDD 1964/2007, 
2387/2011 – privind siturile de importanță comunitară (SCI). 
Nu se semnalează evenimente generate de cele două văi ce traversează teritoriul comunei. 
 
 În anexa 1 a Ordinului  MMDD nr. 1269 din 14/10/2008: pentru aprobarea încadrării 
localităţilor din cadrul Regiunii 2 în liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor 
şi protecţiei mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerărilor şi clasificarea 
aglomerărilor şi zonelor pentru evaluarea calităţii aerului în România – comuna Siliștea 
este menţionată la următoarele capitole: 
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    LISTA 3. - Alcătuită din 3 subliste cuprinzând zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau 
mai multor poluanţi sunt mai mici decât valoarea-limită 
 SUBLISTA 3.1. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai 
mici decât valoarea-limită, dar se situează între aceasta şi pragul superior de evaluare 
   3.1.3. Pentru pulberi în suspensie (PM10) 
     
SUBLISTA 3.3. - Zonele unde nivelurile concentraţiilor unuia sau mai multor poluanţi sunt mai 
mici decât valoarea limită, dar nu depăşesc pragul inferior de evaluare 

   3.3.1. Pentru dioxid de sulf (SO2) 
   3.3.2. Pentru dioxid de azot (NO2) 
   3.3.3. Pentru plumb (Pb) 
   3.3.4. Pentru monoxid de carbon (CO) 
   3.3.5. Pentru benzen (C6H6) 

2.11. MONUMENTE ŞI VESTIGII ARHEOLOGICE ŞI DE ARHITECTURĂ 
   În  Lista monumentelor istorice, actualizată -2015, în comuna Siliștea figurează 
următoarele monumente :  

 

Comuna nu face parte din unităţile administrative cu densitate mare a patrimoniului cu valoare 
însemnată, conform anexelor Legii nr.5/ 2000, privind aprobarea P.A.T.N.-Secţiunea a III-a, 
zone protejate.  

 
Pentru depistarea arealelor cu vestigii arheologice s-a elaborat un studiu istorico-
arheologic de către Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, cu transpunerea 
arealelor respective în coordonate STEREO 70  ce au fost preluate în partea desenată 
a proiectului, inclusiv cu trasarea limitelor acestor situri ce rezultă din aplicarea Legii 

218/2010 – privind protejarea patrimoniului arheologic, art. S): zonă de protecţie a 
siturilor arheologice – spaţiu cu regim special de protecţie, stabilit perimetral în 
preajma sitului arheologic pe o lăţime de la 50 la 200 m, în funcţie de tipul şi 
importanţa obiectivului. 
 
2.12. DISFUNCŢIONALITĂŢI, ASPECTE CRITICE, (la nivelul teritoriului şi localităţiilor) 
Disfuncții la nivel teritorial: 
- Potenţialul socio-economic este insuficient exploatat : pe terenurile arabile nu există  sere 

şi solarii, unităţi dotate cu utilaje agricole, adăposturi moderne de animale, spaţii pentru 
depozitarea şi prelucrarea produselor agricole, şi nici amenajări de desfacere a produselor 
într-un mod satisfăcător. 

- Cu toate că în vecinătate există o sursă de apă pentru irigații sistemul de irigații de pe 
teritoriul comunei este nefuncțional 

- Pârâul Siliștea constituie un element de risc la inundații 
- Teritoriul comunei este travesat de două fascicole de linii electrice de înaltă tensiune, care 

impun distanțe de protecție pentru construcții. 
 
 
 
 
 
 
 

Nr.  Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 

686 CT-IV-m-B-02960 Obelisc în memoria eroilor din 
primul război mondial 

sat SILIŞTEA; 
comuna SILIŞTEA 

În centrul satului 1924 

690 CT-IV-m-B-02964 Crucile eroilor din primul război 
mondial 

sat TEPEŞ VODĂ; 
comuna SILIŞTEA 

În curtea bisericii 1917-
1919 

691 CT-IV-m-B-02965 Obelisc în memoria eroilor din 
primul război mondial 

sat TEPEŞ VODĂ; 
comuna SILIŞTEA 

În curtea şcolii 1923 
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DISFUNCŢII  -   PRIORITĂŢI  - satul SILIȘTEA 

          DOMENII        DISFUNCŢIONALITĂŢI                 PRIORITĂŢI 
 
I.  CIRCULAŢIE  
 
 
 
 
 

1. pe zonele perimetrale sunt  
    străzi de pământ, neamenajate 
2. acces neamenajat la cimitirul 
    musulman 
3. majoritatea străzilor nu au  
    amenajate trotuare 
4. drumuri de exploatare neamenajate 

1. întocmirea documentaţiilor pentru străzi, potrivit 
legislaţiei şi amenajarea lor în consecinţă 
2. pietruire drum spre cimitirul musulman 
3. amenajarea străzilor cu totuare eventual din dale 
prefabricate 
4. pietruirea principalelor drumuri de exploatare 

 
II. FOND CONSTRUIT 
    UTILIZAREA    
    TERENURILOR 

1. fond construit cu loturi mari, 
    stare mediocră 
2. existenţa în intravilan a curţilor 
    fără construcţii 
3. majoritatea străzilor cu front de  
    acces pe o singură parte 

1. lucrări de parcelare, cu  extinderea, consolidarea,   
şi modernizarea clădirilor existente 
2. clarificare situaţie juridică în vederea introducerii în 
circuitul construibil 
3. lucrări de reparcelare, cu  orientare spre partea 
opusă a  străzii 

 
III. SPAŢII PLANTATE 
    AGREMENT, SPORT 

1. terenul de la vest de stadion 
   cu caracter inundabil, pe firul 
   de vale are potenţial de  
   amenajare pentru agrement 

1. amenajare teren de la vest de  stadion pentru 
agrement 
2. plantarea fâşiilor libere în lungul derelei 
3. consolidarea plantaţiilor de aliniament ale străzilor 

 
IV. PROBLEME DE  
     MEDIU 

1. firul de vale cu aport de apă  
   permanent 
2. zone cu exces de umiditate în 
   vecinătatea derelei 
     

1. continuarea lucrărilor de amenajarea a derelei prin   
   mărirea secţiunii de scurgere în  zona de traversare 
a localităţii  şi în aval  
2. măsuri de menţinere a secţiunii de curgere prin 
evitarea colmatărilor şi  a depunerilor de deşeuri 
3. plantarea de specii arboricole hidrofile 

 
TABEL DISFUNCTII-PRIORITATI satul ȚEPEȘ VODĂ 

          DOMENII          DISFUNCŢIONALITĂŢI                   PRIORITĂŢI 
 
I.  CIRCULAŢIE  
 

1. străzile marginale nu sunt amenajate prin 
pietruire 
2. drumuri de exploatare neamenajate 

1. întocmirea documentaţiilor ptr. străzi, potrivit 
legislaţiei şi amenajarea lor în consecinţă 
2. pietruirea principalelor drumuri de exploatare 

 
II. FOND CONSTRUIT 
    UTILIZAREA 
    TERENURILOR 

1. fond construit cu loturi mari, stare mediocră 
2. existenţa curţilor fără construcţii 
3. existenţa terenurilor libere în intravilan 
 

1. reparcelări în loturi mari 
2. clarificare situaţia juridică în vederea integrării în 
circuitul construibil  
3. parcelare pentru locuire sau activităţi economice 

III. SPAŢII PLANTATE; 
    AGREMENT, SPORT 

1. lipsa totală a spaţiilor verzi şi de sport 1. se rezervă spaţiu pentru terenuri de sport 
2. plantarea fâşiilor libere în lungul derelei 
3. consolidarea plantaţiilor de aliniament ale străzilor 

IV. PROBLEME DE  
     MEDIU 

1. zone cu exces de umiditate în vecinătatea 
derelei 

1a.  continuarea lucrărilor de amenajare a derelei 
prin mărirea secţiunii de scurgere în zona de   
   traversare a localităţii şi în aval 
1b.  măsuri de menţinere a secţiunii de curgere prin 
evitarea  colmatărilor şi a depunerilor de deşeuri 
1c.  plantarea de specii arboricole hidrofile 

 
2.13. NECESITĂŢI, DEFICITE, OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI, PRIORITĂŢI  
  Programele de dezvoltare  a comunei, enunţate în cap. 1.2., au la bază solicitările 
populaţiei. Interesul major este crearea condiţiilor construirii de locuinţe (locuinţe 
individuale, cu loturi) şi clădiri de producţie/ depozitare/ servicii, pentru a oferi o 
alternativă la necesarul de locuri de muncă din comună. 
 
Condiţiile de construibilitate obligă soluţionarea şi materializarea corespunzătoare a 
reţelei străzilor, şi în prealabil a reţelelor tehnico-edilitare, cu extinderea, modernizarea 
celor existente.  
 
Asigurarea dotărilor publice, cu modernizarea şi sporirea capacităţilor dotărilor 
existente, reprezintă deasemeni o necesitate, care se soluţionează la actualizarea 
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P.U.G., ca lucrare de bază pentru corelarea ansamblului lucrărilor şi amenajărilor care 
alcătuiesc localităţile.  
 
Implementarea sistemului de canalizare menajeră în cele două localități cu populație 
care justifică această lucrare – Siliștea  și Țepeș Vodă. 
 
Amenajarea firului de vale ce traversează vatra satului Siliștea prin regularizarea secțiunii 
de scurgere, menținerea acestei secțiuni și plantarea malurilor cu vegetație hidrofobă. 
 
- Opţiunile populaţiei au fost preluate în proiect prin rezultatele consultărilor cu 
administraţia locală. 
- Priorităţi constituie şi transpunerea în planuri a diferitelor restricţii şi condiţionări ale 

unor elemente deja existente pe teren: 
o Lăţime de stradă rurală secundară – 9m şi stradă rurală principală – 11m, 

conf. Ordin MT nr. 50/1998 
o Lăţime stradă secundară –minim 12m şi stradă principală –minim 18m, conf. 

HCJC nr. 249/2008 
o Se preconizează preluarea lăţimilor din Ordinul MT, deoarece sunt mai 

adecvate categoriei de mărime a localităților componente ale comunei și a 
lungimilor de străzi.  
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3. PROPUNERI  ŞI REGLEMENTĂRI  
                
3.1. STUDII  DE  FUNDAMENTARE 

La elaborarea PUG s-au folosit studii de fundamentare privind: 
- alimentarea cu apă 
- canalizarea menajeră 
- Lucrarea cadastrală a teritoriului administrativ al comunei Siliștea în coordonate 

STEREO 70, de delimitare a teritoriului administrativ al comunei și al parcelelor pe 
categorii de utilizare. 

 
3.2.  EVOLUŢIE  POSIBILĂ , PRIORITĂŢI 
În etapele următoare, comuna se va dezvolta pe baza potenţialului expus în cap. 2.4., 
care este insuficient exploatat pentru toate domeniile.  
 
Evoluţia preconizată în PUG se bazează pe potenţialul generat de teritoriul agricol și de 
accesibilitatea pe un drum teritorial important – DN 2A. Prin irigarea terenurilor agricole 
și înființarea unei forme de asociere a deținătorilor de terenuri se pot accesa fonduri și 
echipamente ce pot duce la mărirea randamentului terenului arabil. 
Vecinătatea cu Dunărea – ca sursă de apă pentru irigații – trebuie să constituie un 
factor favorizant. 
 
O altă resursă a dezvoltării comunei o constituie oferta de terenuri pentru locuinţe, prin 
valorificarea terenurilor existente în vetrele satelor, mai ales în curțile neconstruite 
existente. 
 
PUG pune bazele ameliorării condițiilor de locuit prin exprimarea necesității extinderii 
echipării edilitare a localităților comunei: extinderea rețelei de alimentare cu apă și 
implementarea sistemului de evacuare a apei menajere din gospodării, de la dotări și 
de la unitățile economice. 
 
3.3. OPTIMIZAREA  RELAŢIILOR  ÎN  TERITORIU 
Comuna Siliștea are delimitarea de teritoriu administrativ stabilită prin procese verbale 
cu unitățile teritorial-administrative învecinate. 
Limitele de intravilan corespund cu vetrele satelor componente și ale trupurilor izolate 
care sunt funcționale. 
Teritoriul comunei este traversat pe cele două direcții de un drum teritorial – DN 2A – 
pe direcția nord/sud și de un drum zonal – DJ 224 – pe direcția est/vest. 
Acestea constituie elementele principale ale relațiilor teritoriale ale comunei ce se vor 
menține și în viitor. 
Nu sunt previzibile modificări în ceeace privește traseele de relații teritoriale sau în 
ceeace privește volumul și caracteristicile acestora. 
 
În afară de relațiile spațiale comuna are și relații instituționale cu parteneri din 
asociațiile din care face parte, din grupul de acțiune locală, precum și cu consiliul 
județean. 
 
Alt tip de relații în teritoriu este format din cele care privesc accesul la dotările și 
echiparea de nivel teritorial în domeniile sănătății, comerțului cu produse de folosință 
îndelungată, servicii bancare, servicii juridice. 
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3.4. DEZVOLTAREA  ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE 
3.4.1. Activităţi de tip industrial, construcţii, depozitare, prestări servicii 
Din analiza situației existente la acest capitol de activități economice a rezultat absența 
acestui tip de activitate. 
Premizele evoluției comunei pentru orizontul de reglementare al PUG (anul 2030) nu 
prezintă condiții din care să reiasă modificări în ceeace privește activitățile industriale, 
de construcții sau depozitare. 
Ameliorări în ceeace privește activitatea agro-zootehnică ar putea genera inițierea unor 
activități de prelucrare a produselor agro-zootehnice; pentru aceasta există oferta de 
spațiu intravilan, mai ales în trupurile izolate ce au fost alipite vetrei satelor. 
 
Prestările de serviciu sunt o activitate care ca și cea comercială urmează regula cererii 
și ofertei. Există condiții pentru dezvoltarea acestora atât în satul reședință de comună, 
cât și în Țepeș Vodă, mai ales pentru domenii care implică investiții de mai mică 
amploare. 
 
3.4.2. Activităţi agricole 
- Pentru activităţile agrozootehnice e necesară stimularea practicării lor în condiţii de 
modernizare, cu utilare corespunzătoare, dotare cu solarii şi sere, utilizarea irigaţiilor cu 
eficienţă, alegerea culturilor şi speciilor de animale cu discernământ, adaptarea 
întregului proces la necesarul de produse perisabile al locuitorilor permanenţi din 
teritoriul înconjurător.  
 
Pe teritoriul comunei există posibilitatea dezvoltării agriculturii și prin folosirea intensivă 
a terenului, eventual prin sere şi solarii. 
 
În orice caz, atât pentru culturile cerealiere, cele tehnice, pentru grădinărit, în 
activitatea zootehnică randamentul activității crește prin asociere pentru că astfel se pot 
accesa și fonduri, se pot utiliza tehnologii avansate și există și premizele valorificării 
mai avantajoase. 
 
3.4.3. Transporturi 
Pe teritoriul comunei nu există factori favorizanți pentru dezvoltarea activității de 
transporturi. 
 
3.4.4. Echipare şi dotare urbană, instituţii 
Echiparea şi dotarea urbană, instituţiile de interes public trebuie dimensionate pentru a 
corespunde necesităţilor unei populaţii de 1.375 locuitori, corespunzătoare populației 
actuale. 
Acestea sunt formate din unităţi ce se dimensionează după numărul de persoane 
servite, raze de servire sau de accesibilitate. 
 

 Administraţie  
- Primãria – prin strategia de dezvoltare a comunei se propune extindere/modernizare 
sau sediu nou pentru corespunde exigenţelor unei comune cu 1.375 locuitori  
- Poliţie –  există sediu în Siliștea într-o clădire amenajată din locuință; necesită un 
sediu adecvat funcțiunii. 

 Învãţãmânt 
Structura unitatilor de invatamant din cadrul comunei Silistea, se prezintă astfel :  
• 2 gradinite cu program normal;  
• 1 scoala cu clasele I – VIII Tepes Voda;  
• 1 scoala de arte si meserii cu clasele a-IX-a si a-X-a Silistea  
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Scoala din satul Ţepeş-Vodă functioneaza cu cls. I – VIII si se afla in buna stare de 
functionare, fiind reabilitata la inceputul anului 2007. 
 
În anul 2013 a fost finalizată construcția noii școli din Siliștea. Noua construcţie are un 
număr de 6 săli de clasă, 2 cabinete, 1 laborator, cancelarie, secretariat, bibliotecă cu 
sală de lectură. 
In anul şcolar 2004-2005, la Siliştea s-a înfiinţat Şcoala de Arte şi Meserii – cls. a IX –a 
şi a X–a cu profil agricol.  
 
În cele două sate se află câte o grădiniță. Imobilele ce găzduiesc cele două grădiniţe au 
fost modernizate în anul 2008. 
 
Număr săli de clasă: 11 
Număr laboratoare școlare-1 
 

 la o populaţie de 600 locuitori în satul Siliștea un necesar de 3 săli de clasă, dar 
pentru cele 8 clase de învățământ rezultă un necesar de 8 săli de clasă; această 
exigență este îndeplinită de școala existentă și pentru etapa de reglementare al 
PUG. 

 la o populaţie de 765 locuitori în satul Țepeș Vodă un necesar de 4 săli de clasă, 
dar pentru cele 8 clase de învățământ rezultă un necesar de 8 săli de clasă; 
această exigență poate fi îndeplinită de școala existentă pentru etapa de 
reglementare al PUG prin extinderea școlii actuale sau prin program în două 
serii. 

 un alt criteriu de dimensionare al şcolilor este distanţa maximă de parcurs – de 
500m, care este îndeplinită în ambele localități. 

 Capacitatea existentă în cele două grădinițe corespunde necesarului prognozat 
în 2030. 

 

 Sănătate 
Comuna Siliştea are două dispensare medicale, câte unul în fiecare sat 

component. Serviciile medicale sunt asigurate de un medic şi un asitent medical. 
Imobilele sunt funcţionale. 

Asistenţa în regim de urgenţă (salvarea) este asigurată de staţia de salvare a 
oraşului Medgidia. Tot în Medgidia este şi o policlinică şi un spital care asigură 
asistenţa sanitară de specialitate. 
În sistem privat, în comună au fost înfiinţate un cabinet de stomatologie şi o 

farmacie, care vin în sprijinul cetăţenilor prin serviciile de calitate oferite. 
Capacitatea sanitară existentă corespunde necesarului prognozat pentru anul 

2030. În satul Țepeș Vodă starea sediului dispensarului uman poate fi ameliorată. 
 
Asistenţa sanitar – veterinară este asigurată de un specialist;  dotarea sanitar-

veterinară existentă corespunde necesarului prognozat pentru anul 2030 
 

 Culte 
Dotările de cult existente corespund necesarului pentru populația prognozată în anul 
2030 
 

 Cultură 
Dotările culturale existente corespund necesarului pentru populația prognozată în anul 
2030 în satul Siliștea. 
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Căminul cutural din satul Țepeș Vodă se află într-o construcție necorespunzătoare; 
mărimea populației justifică construirea unui cămin cultural cu bibliotecă asemănătoare 
cu cea din Siliștea. 
 
În lista Monumentelor istorice comuna Siliştea este menţionată cu 2 obiective:  
- nr. 684- CT-IV-m.B.02960: Obelisc ridicat in anul 1924 în memoria eroilor din primul 
razboi mondial. 
- nr. 688- CT-IV-m.B.02964: crucile eroilor din primul război mondial- în curtea bisericii – 
anii 1917-1919 
 
Acestea se vor păstra în condiții bune, ferite de eventuale deteriorări. 
 

 Comerţ, servicii 
Mărimea localităților comunei Siliștea justifică numai categoriile de comerț de mică 
amploare: comerț alimentar, bunuri de folosință zilnică sau periodică. 
Activitatea comercială se supune regulii cererii și ofertei; ca urmare acestea vor urmări 
regulile de eficiență specifice.  
Pentru amplificarea acestui tip de activitate-urmare inițiativei private – există disponibil 
de terenuri și în partea centrală a localităților. 
Același tip de probleme se pune și în cazul prestărilor de servicii, mai ales cele de tip 
casnic sau individual.  
Este de preferat ca acele tipuri de servicii care pot genera disconfort pentru zona de 
locuit să fie dispuse separat şi adunate în terenuri destinate acestor tipuri de servicii. 
 
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede amenajarea unei piețe agroalimentare. 
 

 Sport, spații verzi, locuri de joacă pentru copii 
Pe teritoriul comunei se află o bază sportivă care a fost modernizată în anul 

2009, unde tinerii pot desfăşura activităţi sportive. Baza sportivă este una modernă şi 
multifuncţională care pe lîngă terenul de fotbal mai sunt construite o pistă de alergare şi 
o groapă de nisip pentru sărituri, vestiare. 

În localitatea Siliștea, în apropierea primăriei se află amenajat un loc de joacă 
pentru copii. 
Dotarea pentru sport a localității Siliștea – dimensionată pentru întreaga comună 
corespunde prin capacitate și stare exigențelor pentru anul 2030, urmând să fie 
întreținut corespunzător. 
În satul Țepeș Vodă se propune realizarea unui miniteren de sport complex – pentru 
minifotbal, volei, baschet, tenis, pe un amplasament disponibil într-unul din loturile fără 
construcții intrate în proprietatea comunei. 
 
Conform PATN – secţiunea IV – reţeaua de localităţi (aprobat cu Legea 351/2001) : 
-localitatea Siliștea- ca reşedinţă de comună este localitate rurală de gradul IV 
-localitatea Țepeș Vodă-ca localitate componentă a comunei este localitate rurală de 
gradul V. 
Dotarea şi echiparea minimă prevăzută de lege pentru localităţile rurale: 
   2.0. Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang IV  
    Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările minime obligatorii 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;  
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   - cămin cultural cu bibliotecă;  
   - magazin general, spaţii pentru servicii;  
   - teren de sport amenajat;  
   - parohie;  
   - cimitir;  
   - staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;  
   - dispensar veterinar;  
   - sediu al serviciului de pompieri;  
   - puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;  
   - alimentare cu apă prin cişmele stradale.  
   3.0. Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang V  
   

  Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor şi satelor aparţinând municipiilor sau oraşelor. 
Existenţa unor dotări publice sau comerciale şi dimensiunea acestora sunt determinate de numărul de 
locuitori şi de specificul aşezării. Dotările minime obligatorii în satele având peste 200 de locuitori sunt:  
   - şcoală primară;  
   - punct sanitar;  
   - magazin pentru comerţ alimentar şi nealimentar.  
    Aceste dotări sunt necesare şi în cazul satelor având o populaţie de până la 200 de locuitori, când 
satele respective sunt izolate, situate la distanţe de peste 3-5 km faţă de satul cel mai apropiat care 
dispune de astfel de dotări.  

 
3.4.6. Locuri de muncă 
După numărul populaţiei prognozate – corepunzătoare celei actuale - de 1.375 locuitori 
– şi un procentaj de 45% potenţiali activi din total populaţie rezultă o forţă de muncă de 
620 persoane. 
Prin creșterea eficacității utilizării teritoriului agricol, prin diversificarea sortimentelor de 
culturi și prin prelucrarea locală a unor produse agro-zootehnice vor rezulta locuri de 
muncă care să absoarbă forța de muncă de vârstă activă din comună. 
Nu există în zonele învecinate unități economice care să genereze deplasări zilnice 
pentru muncă.  
 
3.5. EVOLUŢIA  POPULAŢIEI 
Așa cum rezultă din analiza evoluției demografice a comunei – prezentată la cap. 2.5.2. 
în ultimii 45 ani a avut loc o scădere continuă și constantă a populației comunei: de la 
1753 în 1966 la 1373 la recensământul din 2011; rezultă o rată medie de 8,4 locuitori 
/an. 
Aplicând această tendință de scădere pentru orizontul de reglementare al PUG ar 
rezulta: 15 ani x 8,4 locuitori/an = 126 locuitori; 1373-126 =1250 locuitori. 
Scăderea populației comunei a avut loc mai ales prin diferența dintre sporul natural și 
plecările din comună. 
 
În PUG se va lua ca populație de calcul pentru etapa 2030 populația actuală- de 1375 
locuitori.  
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PROGNOZA EVOLUȚIEI POPULAȚIEI
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3.6. ORGANIZAREA  CIRCULAŢIEI 
3.6.1. Circulaţia rutieră 

Circulația rutieră pe teritoriul comunei se desfășoară pe patru categorii de trafic: 
- trafic de nivel teritorial – pe DN 2A – care traversează teritoriul comunei; acesta își 
menține traseul și capacitatea de trafic actuală; pot exista ameliorări în trafic prin 
sistematizarea intersecției cu Dc 63, eventual cu semaforizare sau sens giratoriu. 

 
- trafic de nivel zonal – pe DJ 224 – care traversează teritoriul comunei și face legătura 
între cele două localități ale comunei; este drum asfaltat, în stare relativ bună.  
Își menține traseul și caracteristicile de trafic actuale. 
La traficul zonal participă Dc 61 și Dc 63, care în prezent sunt drumuri asfaltate, care își 
mențin traseul și caracteristicile de trafic actuale și Dc 62 –drum de pământ propus la 
amenajare prin pietruire.  
În zona de traversare a vetrelor satelor de către drumurile de legătură teritorială (DJ 
224, Dc 61, Dc 63) se vor separa traseele pietonale cu trotuare și pistele pentru 
bicicliști. 
Astfel, în vatra satului Siliștea aceste trasee vor însuma 1420m pe DJ 224 și 1200m pe 
Dc61, iar în vatra satului Țepeș Vodă aceste trasee vor însuma 1585m. 
 
În planurile de investiții, deci cu realizare în prima etapă, se propun următoarele lucrări 
referitoare la rețeaua de străzi: 
- asfaltare strazi (în faza de pregătire date pentru documentație) 
– amenajare pista biciclete – de legătură între Siliștea și Țepeș Vodă (în faza de 
pregătire date pentru documentație) 
– amenajare trotuare  - adiacent la traseu strada Principală – 1,10km (în faza de 
pregătire date pentru documentație) 
 
- trafic local în vatră- pe străzi existente; se propune amenajarea întregii rețele stradale 
prin pietruire și lucrări periodice de întreținere astfel încât străzile să fie apte pentru 
circulația rutieră. Deoarece nu au loc extinderi de intravilan nu se propun străzi noi. 
Reţeaua stradală conține şi zona de amplasare a reţelelor edilitare – apă, canalizare, 
gaze, electricitate. 
Traficul de pe străzile din vatră, altele decât cele de pe traseele de drumuri teritoriale – 
DJ, Dc – permite utilizarea și pentru circulația bicicletelor. 
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 În strategia de dezvoltare a comunei se prevede refacerea și modernizarea 
infrastructurii prin asfaltarea străzilor pietruite și de pământ din comună. 
S-a elaborat proiect pentru pietruirea unor drumuri al căror traseu corespunde cu străzi 
periferice: De 229/5 și De 229/7 în Siliștea și De 121 și De125/11 în Țepeș Vodă.  
 
- trafic local în extravilan constituit de drumurile de exploatare și de drumurile de acces 
la trupuri izolate – constituite de incinte de ferme agricole sau de elemente de echipare 
edilitară aflate în afara vetrelor satelor (puțuri forate, rezervoare de apă) sau care 
constituie cale de acces la cimitir. Acestea se propun la pietruire, pentru a asigura 
condiții optime de acces cu utilaje și mijloace de transport la loturile agricole. 
 
Categoria de mărime a populației comununei Siliștea, traficul rutier generat de 
populația comunei și de unitățile economice de pe teritoriul comunei nu se 
modifică semnificativ în perioada de reglementare a PUG; ca urmare nu se 
justifică elaborarea unui Plan de mobilitare urbană durabilă (PMUD).  
 
3.6.2. circulaţia pe calea ferată 

Pe teritoriul comunei Siliștea nu există traseu de linie ferată și nici nu se preconizează 
constuirea unei căi ferate, mai ales din cauza lipsei de generatori de trafic de mare volum. 
 
3.6.3. circulaţia navală 

Teritoriul comunei Siliștea nu este traversat de un curs de apă navigabil și nici nu există o 
altă posibilitate de a utiliza circulația navală. 
 
3.6.4. circulaţia pietonală 

În general circulaţia pietonală este adiacentă la cea rutieră ca trotuare dispuse de o 
parte şi alta a carosabilui străzilor. Pentru etapa următoare se propune ca aceste 
trotuare să fie amenajate corespunzător prin dalare sau pietruire astfel încât să ofere 
condiții optime de trafic pietonal. 
 
În strategia de dezvoltare a comunei se prevăd amenajări alei pietonale, rigole și 
trotuare. 
 
3.7. INTRAVILAN PROPUS.  ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ.  BILANŢ TERITORIAL 

BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI SILIȘTEA  

NR. 
CRT. 

ZONA FUNCŢIONALĂ EXISTENT PROPUS 

HA % HA % 

1 LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 80,57 62 98,16 68 

2 DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII 2,15 2 2,15 2 

3 CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO 3,00 2 13,80 10 

4 REȚEA STRADALĂ 14,55 11 15,30 11 

5 SPAȚII VERZI AMENAJATE, SPORT 3,68 3 3,68 3 

6 SPAȚII VERZI DE PROTECȚIE 4,65 4 7,63 5 

7 GODSPODĂRIE COMUNALĂ - cimitir 0,92 1 0,92 - 

8 CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN 9,22 7 - - 

9 TERENURI NEOCUPATE INTRAVILAN 6,09 4 - - 

10 FIR DE VALE CU APORT DE APĂ PERMANENT 1,41 1 1,41 1 

11 ALTE TERENURI 3,73 3 - - 

 TOTAL 129,97 100 143,05 100 
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BILANŢ TERITORIAL – VATRA SATULUI ȚEPEȘ VODĂ 

NR. 
CRT. 

ZONA FUNCŢIONALĂ EXISTENT PROPUS 

HA % HA % 

1 LOCUINŢE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE 57,61 64 74,93 62 

2 DOTĂRI DE INTERES PUBLIC, INSTITUȚII, SERVICII 1,35 1 1,35 1 

3 CENTRE DE PRODUCȚIE AGRO-ZOO 0,77 1 30,06 25 

4 REȚEA STRADALĂ 12,18 14 13,92 11 

5 SPAȚII VERZI AMENAJATE, DE PROTECȚIE 0,10 - 0,66 1 

6 TEHNICO-EDILITARE 0,07 - 0,07 - 

7 CURȚI LIBERE ÎN INTRAVILAN 8,52 9 - - 

8 TERENURI NEOCUPATE ÎN INTRAVILAN 9,80 11 - - 

 TOTAL 90,40 100 120,99 100 

 

Intravilanul comunei constă în trupurile principale– vatra localităților Siliștea și Țepeș 
Vodă - și trupurile izolate din teritoriu. 

S-a luat ca bază pentru situația existentă delimitarea de intravilan furnizată de OCPI.  

Așa cum rezultă din bilanțurile teritoriale ale celor două localități (trupurile A și B) se 
mențin suprafețele și delimitările din situația existentă. 

În tabelul cu trupurile componente sunt preluate și datele din PUG anterior, cu 
suprafețele aprobate, suprafața rezultată din măsurarea terenurilor delimitate ca 
intravilane transpuse în format digital și măsurate ca atare.   

O situație deosebită o are zona fostei societăți DOCEFRAN- numită în prezent ZONA 
FERME, inițial fostă incintă IAS, cu sector zootehnic – creștere bovine. 

Aceasta conține în prezent zone cu activități economice cu profil agrozootehnic, dar și 
locuințe provenite din fostele locuințe de serviciu ale IAS.  

În pofida lipsei de dotări de necesitate zilnică a locuințelor de aici (școală, grădiniță, 
comerț, servicii) precum și a dificultății echipării edilitare s-a propus totuși menținerea 
funcției de locuit, eventual prin extindere numai în corelare cu dezvoltarea funcției 
economice a zonei care poate solicita creșterea necesarului de forță de muncă.  
 
Restul trupurilor izolate își mențin suprafața și funcțiunea inițială. 
 
3.8. MĂSURI ÎN ZONELE  CU RISCURI NATURALE 
Comuna Siliștea  este inclusă în lista cu localităţile ce prezintă riscuri naturale anexă la 
PATN – secţiunea V – zone de risc natural (aprobat cu Legea 575/2001) – tabel 5, la 
categoria u.a.t. afectate de inundații – pe torenți. 
Riscurile naturale pe teritoriul comunei sunt generate de existența văii orientate nor/est 
– sud/vest, - pârâul Siliștea - cu emisar Dunărea. Această vale are puțini afluenți de o 
parte și alta, fiind o zonă cu energie de relief scăzută. 
Principala preocupare a administrației locale – pentru a evita eventualele evenimente 
generate de pârâul Siliștea este menținerea secțiunii de scurgere neobturată de 
deșeuri, vegetație sau alte obstacole ce pot duce la acumulări locale de apă la ploi 
abundente. 
 
3.9. DEZVOLTAREA  ECHIPĂRII  EDILITARE 
3.9.1. GOSPODĂRIREA COMPLEXĂ A APELOR 
Deoarece cele două văi ce traversează teritoriul comunei de la nord/est la sud/vest nu 
au produs evenimente deosebite ele nu au făcut obiectul unor lucrări de gospodărire, în 
afară de amenajarea traseului pârâului Siliștea cu un casiu cu o secțiune adecvată 
debitelor la ploi abundente, mai ales pe zona de traversare a vetrei satului Siliștea. 
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În continuare este necesar ca prin grija administrației locale să se mențină secțiunea 
neobturată, astfel încât debitul crecut de la ploile abundente să fie preluate fluent, fără 
zone de micșorare a debitului. 
 
3.9.2.ALIMENTAREA CU APĂ 
Deoarece comuna își menține actuala mărime a populației necesarul normat de apă 
potabilă se păstrează. 
Modificări vor apare în sistemul de distribuție care se va extinde astfel încât să asigure 
cu alimentare cu apă din sistem toate locuințele din comună. 
Acest lucru este necesar deoarece apa furnizată centralizat din sistem este 
monitorizată calitativ și sanitar. 
Pentru adăpatul animalelor se pot folosi puțuri forate, mai ales în fermele din trupuri 
izolate. 
Puțul forat existent în partea de sud-est a satului Siliștea echipat cu panou fotovoltaic și 
care asigură energia pentru pompare destinat adăpării animalelor este un precedent de 
urmat și în alte situații. 
 
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede extinderea rețelei de apă potabilă a 
comunei. 

Conform Breviarului de calcul sunt necesare urmatoarele lucrari: 

Pentru sistemul de  alimentare cu apa a localitatii Silistea 

Sursa de apa –  nu trebuie redimensionata putand asigura debitul de 4.2 l/s = 15 mc/h. 
Conducta de aductiune – nu trebuie redimensionata, conducta existenta putand 
transporta debitul de 3.8 l/s. 
In gospodaria de apa, statia de tratare cu clor precum si statia de pompare nu 
trebuie redimensionate. Se vor lua masurile necesare pentru delimitarea zonei de 
protectie sanitara cu regim sever conform HG 930-2007. 
In acest moment nu sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de distributie apa.  
Se va tine cont de aceste aspecte la dezvoltarile urbanistice viitoare. 

 
Pentru sistemul de  alimentare cu apa a localitatii Tepes Voda 

Sursa de apa– nu trebuie redimensionata putand asigura debitul de 3.2 l/s = 11.5 mc/h. 
Conducta de aductiune – nu trebuie redimensionata, conducta existenta putand 
transporta debitul de 3.2 l/s. 
In gospodaria de apa, statia de tratare cu clor nu trebuie redimensionate. Se vor lua 
masurile necesare pentru delimitarea zonei de protectie sanitara cu regim sever 
conform HG 930-2007. 
In acest moment nu sunt necesare lucrari de extindere a retelelor de distributie apa.  
Se va tine cont de aceste aspecte la dezvoltarile urbanistice viitoare. 

Alimentarea  cu   apa   a   zonei  fostului S.C.   DOCEFRAN   S.R.L.  (zona Ferme 
IAS) se   făcea   dintr-un   sistem   separat, format din:  

-   sursa subterană  
-   castel de apă  
-   reţea de distribuţie 

care în prezent nu funcționează. 
S-a elaborat un proiect de alimentare cu apă a acestei zone a comunei.  

Propunerile din acest proiect se vor materializa prin realizarea de lucrări specifice 
proiectului având următoarele scopuri: 
- asigurarea necesarului de apa potabila la debitul si presiunea necesara catre toti 
consumatorii din cartierul Ferme IAS Tepes Voda; 
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- racordarea unui numar de cca. 40 de gospodarii, prin care vor fi deserviti aproximativ 
120-160 de locuitori; 
Sursa de apă va fi asigurată prin racordarea rețelei din cartierul Ferme IAS Tepes Voda 
la reteaua existenta in sat Tepes Voda deoarece astfel se reduc costurile de investitie, 
iar solutia este mult mai accesibila si din punct de vedere tehnic. 
 
3.9.3.CANALIZAREA 
Canalizarea menajeră constituie o integrare în condițiile de confort și sanitare impuse 
prin normele europene. 
Ca urmare în intervalul de reglementare al PUG de 15 ani este necesar să se 
implementeze în localitățile componente – câte o rețea de canalizare menajeră 
alcătuită din rețea colectoare din conducte Dn 250x6,1mm PVC-KG. 
La fiecare din cele două localități se va realiza câte o stație de epurație.  
Preluarea apelor din sistemul de colectare se va face gravitațional, fiecare stație de 
epurație fiind amplasată în aval de vatra localității. 
 
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede finalizarea rețelei de canalizare  și a 
stației de epurare a apelor uzate. 
S-a executat parțial rețeaua de canalizare iar pentru partea ce a rămas neexecutată s-a 
elborat un alt proiect de către SC PROJECT ANK-UTIL srl, care a revizuit 
amplasamentele și capacitatea pentru stațiile de epurare. 
 
Prin PUG a fost rezervat câte un amplasament pentru stațiile de epurație în apropierea 
firului de vale prin preluare din proiectul realizat de SC PROJECT ANK-UTIL srl.  
Date referitoare la rețeaua de canalizare și stația de epurare preluate din proiectul 
menționat anterior: 
În satul Siliștea 
 Lungime colector executat: 7275m 

Lungime colector proiectat: 2543m 

Lungime colector propus: 1244m 

Suprafata Statie de Epurare 100 mc/zi proiectata Silistea: 424 mp,  

În satul Țepeș Vodă 

Lungime colector executat: 2079m 
Lungime colector proiectat Tepes Voda : 5670.289 m 

Lungime colector propus: 3079m 

Suprafata Statie de Epurare 100 mc/zi proiectata Tepes Voda : 424 mp,  

Receptorul natural in care se va face evacuarea apelor uzate dupa epurare, este Valea 
Silistei (Paraul Silistea). 
 

 
Stațiile de epurație vor fi de tip SBR (sequencing batch reactors), adică de tip 

modular – containerizate, care nu au contact cu mediul exterior și pentru care 

normativul sanitar (aprobat cu Ordinul 119/2014) prevede o zonă de protecție față 

de factorii sensibili de 100m. 

 
Schematic principiul SBR poate fi reprezentat in felul urmator: 
1. ALIMENTARE  : 
Se transfera o cantitate determinata de apa uzata din decantor in bazinul de 

aerare. Nivelul apei din decantor va scadea permitand preluarea de debite; 
2.        EPURARE BIOLOGICA CU NAMOL ACTIV 
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Apa uzata este aerata in intervale regulate si bine definite. Prin oprirea si 
pornirea aerarii  au  loc  procesele  de  nitrificare,  denitrificare  ceea  ce  duce la o 
eliminare cat mai eficienta a compusilor organici ai azotului. Intreg procesul este 
controlat automat programabil 

3.         DECANTARE : 
Namolul activ sedimenteaza si se depune la fundul bazinului. In acest  fel  la 

partea superioara a bazinului ia nastere o zona cu apa limpede , epurata  
4.          EVACUARE 
Apa epurata decantata se evacueaza in cantitate determinata, numai din partea 

superioara a camerei. 
5.          RECIRCULARE NAMOL :  
Namolul activ in exces este transferat din bazinul de aerare in decantorul primar 

 
- Unitățile cu profil zootehnic își vor rezolva epurarea apelor uzate local prin ministații 

de epurare sau prin preluarea în stațiile de epurare comunale cu condiția îndeplinirii 
criteriilor din Normativ NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate 
în reţelele de canalizare a localităţilor şi direct în staţiile de epurare. 

 
3.9.4. ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ  
Se prevede utilizarea în continuare a surselor individuale de încălzire cu combustibili 
solizi, lichizi sau cu gaze îmbuteliate.  
 
3.9.5. ALIMENTAREA CU GAZE 
Teritoriul comunei nu se află pe traseele conductelor majore de gaze, astfel încât 
posibilitatea racordării la alimentarea cu gaze este destul de redusă  în intervalul de 
reglementare al PUG. 
 
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede realizarea sistemului de alimentare cu 
gaze naturale. 
 
3.9.6. GOSPODĂRIE COMUNALĂ  
La o populaţie prognozată de 1375 locuitori şi o cantitate de 0,4kg/zi/ locuitor se 
apreciază o cantitate totală anuală de 200 t deşeuri menajere. 
Acestea se vor evacua în depozit de deşeuri menajere autorizat.  
În ,,sistemul de management integrat al deșeurilor în județul Constanța” comuna 
Siliștea este arondată la zona de transport 4 – Cernavodă, echipată cu stație de 
sortare/transfer iar depozitarea se va face la depozitul ecologic propus la Tortoman. 
Accentul se va pune pe reciclare/recuperare prin înfiinţarea unui centru de gestionare 
locală a deşeurilor reciclabile. 
Aceasta presupune existenţa unui sistem de colectare diferenţiat, pe sortimente 
reciclabile (hârtie, plastice, metal) şi nereciclabile (organice şi anorganice). Deşeurile 
organice pot fi şi ele utilizate pentru producere de biogaz şi compost ( pentru sere, 
solarii) .  
Cantitatea şi sortimentul ce poate rezulta din activităţile economice nu poate fi 
cuantificat la faza PUG, nefiind precizat profilul de activitate. 
În strategia de dezvoltare a comunei se prevede dotarea comunei cu containere și 
pubele de colectare selectivă a deșeurilor și construirea de platforme conforme. 
 
Pentru cimitirele creștine se prevede rezervă de teren pentru extindere; de asemenea 
se prevede amenajarea prin pietruirea a drumurilor de acces.  
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3.9.7. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICĂ 
Se menține sistemul existent de alimentare cu energie electrică; pentru etapa de 
perspectivă nu se prevăd creșteri semnificative a consumurilor. 
3.9.8. TELEFONIE 
Se mențin condițiile existente de utilizare a rețelei de telefonie fixă; se prognozează 
creșterea în continuare a sistemului de telefonie mobilă, mai ales prin diversificarea 
tipurilor de servicii și creșterea accesibilității la aceste servicii. 
 
3.10. REABILITAREA, PROTECŢIA  ŞI CONSERVAREA MEDIULUI 
În capitolul 2.10. a fost prezentată situaţia existentă a factorilor de mediu, precum şi a 
elementelor de mediu supuse protecţiei, inclusiv cele privind aspecte ale riscurilor 
naturale pe teritoriul comunei sau în zonele ce pot influenţa situaţia de pe teritoriul 
comunei. 
 
Partea de nord a teritoriului comunei, pe o suprafață de 145ha, adică cca 2% din 
suprafața totală, este inclusă în situl din rețeaua NATURA 2000 – RO SPA 0002 Allah 
Bair – Capidava, conform OUG 57/2007 și HG 1284/2007 pentru ariile de protecție 
specială avifaunistică (SPA). 
 
Alte prevederi legale sau normative privind protecția mediului nu au menționări sau 
specificații pentru comuna Siliștea (Legea 5/2000 sau Ordinele MMDD 1964/2007, 
2387/2011 – privind siturile de importanță comunitară  - SCI). 
 
Nu se semnalează evenimente generate de cele două văi ce traversează teritoriul 
comunei. 
 
Pentru orice lucrare care se preconizează pentru suprafața cuprinsă în situl protejat 
NATURA 2000  - RO SPA 0002 Allah Bair – Capidava se va cere avizul custodelui 
sitului – Direcția Silvică Constanța – O.S. Hârșova și Agenției de protecția mediului 
Constanța. 
 
Prin scrisoarea nr. 1099/RP din 0.03.2016  APM Constanța a solicitat elaborarea unei 
evaluări adecvate; lucrarea a fost realizată de S.C. BIOSYS GROUP srl, din care 
reproducem concluziile studiului: 
 

Planul Urbanistic General analizat cuprinde si procentul de 2 % din  aria de importanta 

comunitara ROSPA0002 Alah Bair – Capidava, teren aflat in administrarea comunei Siliștea. 

Nici in zona protejata si nici in alta zona din teritoriul comunei Siliștea nu au fost identificate 

habitate cu valoare conservativa ridicată, care ar necesita masuri deosebite de protecție.  

Inventarierea speciilor de plante vasculare nu a dus la identificarea unor specii de plante 

menţionate în anexele Directivei Habitate sau în cele ale Convenţiei de la Berna. Impactul 

proiectului propus asupra florei este nesemnificativ, manifestandu-se cu precadere asupra 

speciilor de plante ruderale, caracteristice marginilor de drumuri, plante fara niciun fel de statut 

de protectie din punct de vedere conservativ. 

In cadrul entomofaunei nu a fost identificată nici o specie cu valoare conservativă; nu au 

fost observate în zona studiată specii incluse în Listele roşii naţionale sau în anexele unor 

Convenţii şi Directive internaţionale care au ca scop conservarea formelor de viaţă sălbatice. 

Rezultatele ne arata ca reptilele si amfibienii din zona comunei Siliștea îsi desfasoară în 

mod normal ciclul de viata ceea ce denota ca activitatea umana nu afecteaza acest grup in mod 

semnificativ, ceea ce ne îndreptateste sa afirmam ca impactul asupra acestora va fi in continuare 

foarte scazut. 
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Mamiferele identificate in zona administrata de comuna Siliștea sunt reprezentate de 

specii comune, cu rezistenta dovedita la impactul antropic, deci afectarea acestora va fi 

nesemnificativa. 

Păsările, chiar dacă unele dintre cele identificate sunt menţionate în anexele Directivei 

Păsări, anexele Convenţiei Berna sau în OUG 57/2007, date fiind caracteristicile investitiei nu 

vor fi afectate de implementarea proiectului. 

Consideram ca, in vederea investitiilor posibil a fi implementate ca urmare a Planului 

Urbanistic General analizat,  luarea catorva masuri simple, precum respectarea Regulamentului 

Local de Urbanism, a  tehnologiilor avizate si a masurilor de protectie a mediului si a muncii 

legiferate, alaturi de o conduita decenta si respectuoasa fata de natura, vor contribui la ocrotirea 

si menținerea in stare favorabilă de conservare a biodiversitatii. 

 

Planul Urbanistic General Actualizat pentru terenul administrat de comuna Siliștea are 

legatura directa si este necesar pentru managementul conservarii ariilor naturale protejate 

ROSPA0002 Alah Bair - Capidava .  

 
REGLEMENTĂRI  URBANISTICE 
3.11.1.  reguli generale 
Mediul construit – este constituit din locuinţe, dotãri, instituţii, spaţii de producţie, reţele 
tehnico-edilitare, străzi, drumuri. Se vor întreprinde mãsuri ce se pot transpune ca hotãrâri 
ale Consiliului Local privitoare la obligativitatea proprietarilor de a menţine clãdirile în stare 
bunã, corespunzãtoare din punct de vedere fizic, al rezistenţei şi protecţiei la incendiu, şi 
din punct de vedere estetic, inclusiv starea şi aspectul împrejmuirilor  şi  al anexelor 
gospodăreşti.  
 
Aceleaşi exigenţe se prevăd pentru întreţinerea în bună stare a reţelei stradale şi a 
reţelelor tehnico-edilitare. 
 
Construirea în teritoriul comunei este admisă numai în intravilan (vatră şi trupuri izolate), cu 
respectarea zonelor funcţionale, prevăzute în P.U.G., numai in contextul condiţionărilor 
Regulamentului General de Urbanism şi ale Regulamentului Local de Urbanism, aferent 
P.U.G.  
 
Este admisă realizarea de clădiri cu alte funcţiuni, dacă activităţile lor nu produc disconfort 
funcţiunii de bază şi nu constitue surse de noxe (zgomote, fum, praf, mirosuri) ori surse de 
pericole (explozii, incendii, toxicitate, radioactivitate, coroziuni, etc).  
 
Amplasamentele rezervate dotărilor vor fi menţinute libere până apar condiţiile 
favorabile materializării obiectivelor vizate.  
 
Este interzisă construirea de locuinţe şi obiective cu profil alimentar în făşiile cu lăţimea 
de 50  m, în jurul cimitirelor.  
 
În zonele de siguranţă ale reţelelor tehnico-edilitare şi căilor de comunicaţii, este 
interzisă contruirea, cu excepţia obiectelor care le aparţin, cu rol de a ameliora 
parametrii funcţionali şi siguranţa acestora. În zonele lor de protecţie se admite 
construirea, dar numai cu avizul obligatoriu al administratorilor lor.  
 
Construirea în apropierea L.E.A., canalelor de irigaţie, pârâului Siliștea și Văii Banului, a 
puțurilor forate, a rezervorului de apă, sau intersectarea acestora implică avizele 
obligatorii ale administratorilor acestor obiective, respectiv S.D.F.E.E. Constanţa, 
A.N.I.F. Constanţa, Direcţia Apelor Litoral Dobrogea, Primăria Comunei Siliștea. 
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Se permite construirea în terenul cuprins în situl NATURA 2000 – RO SPA 0002 Allah 
Bair- Capidava, cu avizul APM Constanța și al custodelui sitului protejat – Direcția 
silvică Constanța- Ocolul silvic Hârșova.  
 
3.11.2.Fondul locuibil, organizarea structuralã a zonei de locuit. 
În cele două localități componente ale comunei locuințe se află în vetrele localităților și 
în trupurile ce au aparținut de fostul IAS – ZONA FERME – situate în partea de est a 
teritoriului comunei, în vecinătatea intersecției Dc 63 cu DN 2A. 
Dată fiind prognoza de evoluție demografică a comunei – cu populația din etapa de final 
al reglementărilor urbanistice din PUG  egală cu cea existentă – zona de locuit va 
evolua pe aceleași suprafețe existente. Pentru eventualele solicitări de terenuri pentru 
locuințe noi se vor valorifica curțile libere existente. 
Ca urmare se menține și organizarea structurală a zonei de locuit. 
Principalele intervenții în zona de locuit vor viza ameliorarea condițiilor de locuit prin 
eventuale extinderi, îmbunătățirea aspectului. 
Așa cum s-a remarcat din analiza rețelei stradale din cele două sate conformația 
existentă a curților în partea dinspre stradă – fără o aliniere riguroasă - a dus la 
existența unor străzi cu lățimi variabile și trasee cu abateri de la linia dreaptă ( exemplu 
străzile Brândușelor, Livezilor, Mușcatelor). 
Această disfuncție poate fi micșorată sau eliminată prin crearea de aliniamente stradale 
impuse de primărie, și care presupune – în cea mai mare parte – retrageri de limită 
dinspre stradă pentru a obține trasee stradale ordonate. 
 

Rămâne în continuare problema fostelor locuințe de serviciu din incinta fostului IAS, 
acestea fiind lipsite de acces la dotări și echipamente; o soluție ar fi atragerea treptată a 
locuitorilor acestora în vatra satelor pe terenuri ale comunei.  
 
3.11.3. Zona instituţii publice , servicii. 
Ținând seama de evoluția prognozată pentru populația comunei se poate aprecia că se 
va menține nivelul de echipare și dotare cu instituții publice, servicii; acestea pot avea 
creșteri determinate de creșterea exigențelor nivelului de dotare și echipare generale. 
Ca urmare se mențin actualele terenuri destinate funcțiunilor publice : administrație, 
cultură, învățământ, culte, sănătate, comerț.   
Dotările existente – ce se propun la menținere, extindere și ameliorare a stării lor se află 
dispuse relativ grupat, cu poziționare în partea centrală a localităților, și adiacent la 
traseul de drum principal ce traversează localitatea. 
Pentru dotările noi propuse – pentru înlocuirea celor care nu corespund funcțiunii prin stare 
sau capacitate – primăria, poliția – se propun amplasamente în terenuri ale comunei, 
situate cât mai aproape de zona centrală și la care să se poată amenaja și un parcaj. 
 
 Conform  PATN –localități-Legea 351-2001 
 2.0. Elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang IV – reședințe de 
comună 
    Rangul IV este atribuit satelor reşedinţă de comună. Dotările minime obligatorii 
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;  
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   - teren de sport amenajat;  
   - parohie;  
   - cimitir;  
   - staţie/haltă C.F. sau staţie de transport auto;  
   - dispensar veterinar;  
   - sediu al serviciului de pompieri;  
   - puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor;  
   - alimentare cu apă prin cişmele stradale.  
 
Alte criterii de dimensionare dotări : 

 

 
 

3.11.4. Zona cu activitãţi economice  
Economia comunei Siliștea va evolua menținând specificul agro-zootehnic prin 
valorificarea terenului arabil și a suprafețelor de pășune. 
Terenurile libere existente în fostele incinte CAP, SMA, IAS reprezintă o ofertă bună de 
atragere a diferitelor investiții în care poate fi antrenate populația activă disponibilă a 
comunei. 
Aceste terenuri au avut o  infrastructură adecvată acum 20-25 ani, infrastructură care s-
a deteriorat cu timpul, dar care poate fi reabilitată pentru a corespunde necesităților 
actuale. 
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3.11.5. Spaţii verzi, amenajãri sportive.  
În satul Siliștea 
- se consideră că baza sportivă existentă corespunde necesităților locuitorilor din 
comună, fiind amenajată și echipată pentru a asigura condiții de competiție. 
- în curte școlii există un teren de sport pentru uz școlar și nu numai. 
- în zona Primăriei se află amenajat un parc, inclusiv un loc de joacă pentru copii ; 
acestea corespund necesarului de agrement al locuitorilor satului. 
- în lungul pârâului Siliștea pe zona de traversare a vetrei satului există o plantație cu 
arbori, care contribuie la mărirea suprafeței de spațiu verde al satului. 
- în zona de activităţi economice se prevede ca în fiecare incintă să se asigure un minim 
de spaţiu verde de 20%. 
 
În satul Țepeș Vodă  
- în incinta școlii este amenajat un teren marcat și echipat pentru volei, handbal, 
baschet, fotbal cu piciorul, etc. 
- în zona de activităţi economice se prevede ca în fiecare incintă să se asigure un minim 
de spaţiu verde de 20%. 
Ca și în cazul satului Siliștea se poate considera că spațiul verde amenajat este mai 
degrabă necesar ca spațiu de socializare și mai puțin ca spațiu verde generator de 
oxigen așa cum se consideră în mediul urban ; ca urmare și modul de rezolvare, 
amplasamentul și suprafața parcului sătesc trebuie să răspundă acestui deziderat; în 
mediul rural, mai ales în cazul satelor în care media suprafeței din curte este de peste 
2000mp nu se resimte ca necesară norma de 26 mp/locuitor. 
 
3.11. OBIECTIVE DE UTILITATE  PUBLICĂ 
Ținând seama de evoluția prognozată pentru populația comunei – care se va menține în 
aceleași limite - se poate aprecia că se va menține nivelul de echipare și dotare cu 
instituții publice, servicii; acestea pot avea creșteri determinate de creșterea exigențelor 
nivelului de dotare și echipare generale, extinderi și modernizări ale capacităților 
existente sau sedii noi corespunzătoare funcțiunii (primărie, poliție). 
Acestea se vor amplasa pe terenuri ale comunei aflate în zone cât mai centrale și 
accesibile. 
Ca obiective de utilitate publică se prevăd în PUG, corelat cu prevederile strategiei de 
dezvoltare a comunei: 

1.refacerea şi modernizarea infrastructurii prin asfaltarea străzilor pietruite şi de pământ 

din comuna; 

2. extinderea reţelei de apă potabilă  

3. finalizarea retelei de  canalizare si a statiei de epurare a apelor uzate;  

4. dotarea  comunei  cu  containere  şi  pubele  de  colectare  selectivă  a  deşeurilor  şi 

   construirea  de platforme conforme; 

5.realizarea sistemului de furnizare a energiei termice;  

6.realizarea sistemului de alimentare cu gaze naturale;  

7.extinderea reţelei electrice;  

8.extindere/modernizare sediu primărie sau construire sediu nou;  

9.amenajare alei pietonale, rigole şi trotuare;  

10.dalare şi pavare şanţuri;  

11.reabilitare podeţe;  

12.regularizare curs pârâu;  

13.alimentare cu apă potabilă Ferme IAS;  

14.identificare şi realizare surse de energie alternative;  

15.extindere infrastructură locativă;  

16.realizare piaţă agroalimentară.  
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3.13. ZONE CU VESTIGII ARHEOLOGICE 
În cele două localități există câte un monument comemorativ amplasat corespunzător 
și pus bine în evidență.  
 
Pentru depistarea arealelor cu vestigii arheologice s-a elaborat un studiu istorico-
arheologic de către Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța, cu transpunerea 
arealelor respective în coordonate STEREO 70  ce au fost preluate în partea desenată 
a proiectului, inclusiv cu trasarea limitelor acestor situri ce rezultă din aplicarea Legii 

218/2010 – privind protejarea patrimoniului arheologic, art. S): zonă de protecţie a 
siturilor arheologice – spaţiu cu regim special de protecţie, stabilit perimetral în 
preajma sitului arheologic pe o lăţime de la 50 la 200 m, în funcţie de tipul şi 
importanţa obiectivului 
 
3.14. CORELAREA  POTENŢIALULUI ECONOMIC CU  PROPUNERILE DE DEZVOLTARE 
    În principiu lucrările de interes public – drumuri intercomunale, străzi (pietruiri), reţele 
edilitare, dotări şi instituţii care se propun pe teritoriul comunei depăşesc bugetul local şi nu 
sunt realizabile în orizontul de timp al unui P.U.G. (10-15 ani). Unele  din aceste 
propuneri servesc interese teritoriale şi vor fi executate din fonduri centralizate, sau din 
fonduri ale unor organisme internaţionale. 

În orice caz, propunerile de urbanism chiar dacă nu pot f i realizate în intervalul de 
10 -15 ani sunt importante pentru dezvoltarea urbanistică a comunei ca soluţii la 
disfuncţiile existente sau la tendinţele de evoluţie implicând rezervarea de terenuri şi de 
protejare a unor posibilităţi de dezvoltare ulterioară. 
 
4. CONCLUZII – MĂSURI  ÎN CONTINUARE 

Această documentaţie constituie actualizare şi dezvoltare a proiectului în faza PUG – 
pr. 5/2000 aprobat cu HCL nr. 19/2000. 
 

Comuna Siliștea se află şi se dezvoltă în zona social – economică a părții nord-
mediane a județului Constanța. 
 

 Comuna SILIȘTEA are ca elemente caracteristice, semnificative următoarele:  
- situarea în zonă de câmpie, preponderent agricolă 
- are o populație destul de redusă, ocupând locul 52 din cele 58 comune ale 

județului, sub jumătate din media pe județ 
- teritoriul comunei este traversat de un drum național –DN 2A - și de un drum 

județean DJ 224, prin care se face legătura cu Municipiul Medgidia- aflat la 18 km spre 
sud. 

- este traversată de două văi (Valea Siliștea și Valea Banului), dispuse pe 
direcția nord/est- sud/vest, colectoare pluviale ale teritoriului, cu creșteri de debite la 
ploile abundente, dar fără a genera probleme deosebite în zona de locuit, având ca 
emisar Dunărea. 

-existența în intravilanele celor două localități a multor curți fără construcții.  
 

Distanța relativ mare față centrele urbane (18km față de Municipiu Medgidia – care 
este principalul centru de dotare și echipare teritorială) a făcut ca această comună să 
evolueze mai ales pe baza resurselor proprii, fără a face parte din bazinul de forță de 
muncă care generează navetism. 
 

Comuna se va dezvolta în principal ca centru de producţie agrozootehnică, prin 
valorificarea potențialului agricol al teritoriului comunei, care constă în terenuri arabile. 
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Sistemul de irigații de pe raza comunei nu mai este funcțional și este dezafectat în 
cea mai mare parte. De aceea se impune construirea unui nou sistem de irigații care să 
ducă la creșterea productivității agricole. 
Limita dinspre nord/vest o constituie un canal de irigație principal, echipat în capătul 
nord/estic cu o stație de pompare SP-SNIF– în prezent nefuncțional. 
 

Realizarea de construcţii noi, extinderea şi modernizarea clădirilor (locuinţe, 
dependinţe, anexe gospodăreşti) şi a amenajărilor existente (platforme, alei, 
împrejmuiri, plantări de pomi, ronduri de flori, etc) se vor face cu respectarea 
propunerilor şi reglementărilor prezentei documentaţii, a condiţiilor şi recomandărilor din 
avize, care fac parte integrantă din documentaţie. 
 

Alături de construcţii se impun ca prioritare modernizările drumurilor şi ale străzilor,  
implementarea canalizării menajere în toate localitățile, utilizând stații de epurare pentru 
fiecare localitate;  
 

Pentru materializarea propunerilor P.U.G. în bune condiţii, cu eficienţă, ordine şi 
respectarea legislaţiei este necesar ca extinderile de funcțiuni în suprafețe existente în 
intravilan, pe terenuri fără construcții în prezent să se facă prin proiecte de urbanism în 
faza PUZ sau PUD, pentru a asigura condiții de funcționare corespunzătoare și în 
conformitate cu normele; se stabilesc astfel mărimi de loturi construibile adecvate, străzi 
de acces care respectă legislația dar și condițiile minimale de circulație rutieră și 
pietonală (cu lățimi de minim 9m). 
 

Cele două localități evoluează păstrând intravilanele actuale, determinat și de 
menținerea populației existente și în orizontul de reglementare al PUG. 
 

La elaborarea de PUZ pentru zonele de extindere a unor funcțiuni, acestea vor fi 
completate cu extinderea rețelelor edilitare aferente. 
 

Se vor amenaja drumurile prin pietruire drumurile de acces la trupurile izolate – cu 
prioritate la cele care asigură acces la funcțiuni de interes public (puțuri forate, rezervor 
de apă, centrale eoliane). 
 

Se vor amenaja prin pietruire drumurile de exploatare care asigură acces la terenurile 
agricole, pentru facilitarea circulației mijloacelor de transport produse, a utilajelor 
agricole, și cu prioritate la trupurile izolate în care  se află sedii de ferme și exploatații 
agricole sau zootehnice. 
 

Este necesară mărirea secţiunii de scurgere a pârâului Siliștea, mai ales în zona de 
traversare a vetrei satului Siliștea; se va păstra secțiunea neobturată de depuneri de 
deșeuri, de vegetație, de degradare a malurilor. 
 

Regulamentul local de urbanism face parte integrantă din P.U.G. El detaliază şi 
adaptează permisivităţile şi interdicţiile Regulamentului general de urbanism la situaţiile 
concrete ale comunei SILIȘTEA. 
 

Având ca bază lucrarea cadastrală realizată pe format electronic în coordonate 
STEREO 70 – care a fundamentat și PUG - Primăria va implementa, pe măsura 
posibilităților - un sistem de gestionare electronică a comunei care va ține la zi situația 
urbanistică a comunei, cu emiterile de certificate de urbanism, a autorizațiilor de 
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construire, a proiectelor de urbanism în faza PUZ sau PUD, realizarea de rețele 
edilitare, etc. 
 

Acest program poate fi eventual completat cu evidența populației, a situației școlare 
cu detaliere pe fiecare curte, adresă poștală, etc.  
 

P.U.G. nu este documentaţie de investiţii. El este necesar şi util fundamentării 
programelor de dezvoltare, corelării problemelor în ansamblul celor două sate privind 
căile de comunicaţii, zonării funcţionale a terenurilor, în soluţionarea şi corelarea 
categoriilor de reţele tehnico-edilitare, stabilirea priorităţilor în materializarea investiţiilor, 
corelara dezvoltării cu cele ale teritoriilor administrative alăturate.  
 

Pe baza P.U.G. se vor emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire 
investitorilor în teritoriul comunei.  
 

Propunerile și reglementările cuprinse în PUG pot fi modificate parţial sau total prin 
altă documentaţie de urbanism; aceasta implică refacerea  procedurilor de avizare şi 
aprobare privind elementele afectate, potrivit legii 
 

proiectat : 
arh.ABDIŞA ABDIŞA  

                                    certificat de RUR pentru elaborare de proiecte de 
                                    urbanism şi amenajarea teritoriului, categoriile B,C,D,E, 


