
 PLAN URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI CALIMANESTI

    MEMORIU DE SINTEZA

1. INTRODUCERE
1.1. OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentatie reprezinta Planul Urbanistic General pentru orasul
Calimanesti, judetul Vâlcea.

Lucrarea ia în consideratie totalitatea asezarilor din teritoriul administrativ al orasului
pentru care s-a facut o analiza dupa toate criteriile a sectoarelor care intervin în dezvoltarea
durabila a orasului si s-au facut propuneri care reglementeaza dezvoltarea sa pentru orizontul
de timp reprezentat de anul 2012
1.2. PROIECTANT  :  ‘’HORIA  CIURUᗠ  BIROU  DE  ARHITECTURဠ’’ S.R.L.,
Rîmnicu  Vîlcea
1.3. SURSE DOCUMENTARE

- Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean (P.A.T.J.) Vâlcea- proiect al Institutului
"URBANPROIECT', Bucuresti-1995.

- Plan Urbanistic General al orasului Calimanesti întocmit de SC Proiect Valcea SA
1997.

- Detaliu de sistematizare localitatea Jiblea - întocmit de ISART Bucuresti 1979.
- Organizarea circulatiei în orasul Calimanesti proiect întocmit de CPJ Valcea 1976.
- Schita de sistematizare a orasului Calimanesti proiect întocmit de CPJ Valcea -

1978.
S-au avut în vedere si alte documentatii precum si studii de fundamentare cu caracter

analitic întocmite anterior P.U.G.-ului.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII URBANISTICE
2.1. DATE DE SINTEZA

- Suprafata teritoriului administrativ = 10.453 ha
- Suprafata agricola = 2044 ha
- Suprafata teritoriu intravilan existent = 636,24 ha

    propus = 762,66 ha
- populatia totala stabila existenta            =  8.605 loc
- populatia ocupata = 2951 pers.
- Numar salariati pe ramuri de activitate
Total = 2402 pers.din care :



- industrie prelucratoare = 400 pers.
-ind.energetica = 80 pers.
- agricultura = 50 pers.
- constructii = 200 pers.
- transport si telecomunicatii = 130 pers.
- învatamant,cultura = 180 pers.
- alte activitati = 1362 pers.
            din care :

- turism = 860 pers.
- comert = 120 pers.
- sanatate = 245 pers.
- adm.publica = 60 pers.
- servicii = 77 pers.

- nr.navetisti = 780 pers.
- nr.someri înregistrati = 961 pers.
 Ramuri economice dominante = balneo-turismul
 Numar de locuinte : 2916 (din care 592 ap in blocuri)
 Numar gospodarii : = 2880
 Numar  familii = 2755
Arie locuibila totala pe  oras = 96.865 mp
 Indice de locuibilitate = 10,176 mp Aloc/locuitor
 Lungime strazi = 51,60 Km  ( în intravilan)
 Lungime retele apa = 26,0 Km
 Lungime retele canalizare = 14,5 Km
 Lungime retele gaze naturale = 56,0 Km

(proiectata, în lucru)
 Numar  abonati-    TV = 2780 ab.

      Radio = 2780 ab.
      CATV = 2400 ab.
       Radioficare = 1477 ab.

Bilanᘰ teritorial al suprafeᘰelor cuprinse în limita teritoriului administrativ

                         CATEGORII DE FOLOSINᘠဠ (ha)
                    A g r i c o l                        N e a g r i c o l TOTAL

Teritoriul adminis-
trativ al unitူᘰii de
bazူ arabil pူᗰuni vii livezi pူduri ape dru-

muri
curᘰi-
con. neprod.

EXTRAVILAN 1715,43 7664,55 144,61  11,57   35,74 244,86 9816,76

INTRAVILAN 328,57   51,45   0,39  89,43 166,26    0,14   636,24

TOTAL    528     920   10     231

2044
  7716   145    101    202   245 10453

%din total 19,55 % 73,81 % 1,38 % 0,96 % 1,93 % 2,34 % 100,0 %



INTRAVILAN EXISTENT = 636,24 ha

Bilanᘰ teritorial al suprafeᘰelor cuprinse în intravilanul existent
ZONE FUNCᘠIONALE SUPRAFAᘠA (ha ) Procent
CဠLIMဠNEᗠTI Localitate

principalူ
Localitူᘰi

component
e

Trupuri
izolate

TOTAL % din
total

Zonူ locuinᘰe ᗰi funcᘰiuni
complementare

57,55 110,03 1,20 168,78 26,52

Zonူ instituᘰii publice ᗰi servicii 9,98 21,82 1,55 33,35 5,24
Zonူ biserici ᗰi monumente
religioase

1,09 3,21 3,22 7,52 1,18

Zonူ unitူᘰi industriale ᗰi de
depozitare

0,93 27,47 28,40 4,46

Zonူ unitူᘰi agricole 6,88 6,88 1,08
Zonူ plantatူ, pentru sport ᗰi
agrement

9,21 17,23 1,06 27,50 4,32

Terenuri agricole 31,62 166,07 7,72 205,41 32,28
Zonူ gospodူrire comunalူ ᗰi
cimitire

0,63 2,79 3,42 0,53

Zonူ construcᘰii pt. tehnico-
edilitare

1,86 0,45 2,31 0,36

Cူi rutiere ᗰi amenajူrile aferente 21,83 64,26 3,34 89,43 14,05
Cူi feroviare ᗰi amenajူrile
aferente

10,93 0,26 11,19 1,75

Ape 0,04 0,35 0,39 0,06
Terenuri forestiere 13,93 36,03 1,49 51,45 8,08
Terenuri neproductive 0,14 0,14 0,02
 TOTAL LOCALITAᘠI
COMPONENTE

148,72 467,67 19,85

  TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 636,24 100,00

2.2. ANALIZA SITUATIEI  EXISTENTE
*Conform Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Vâlcea, localitatea

Calimanesti este un centru orasenesc intercomunal.
 Profilul economic dominant este de statiune balneara si turistica.
*Orasul Calimanesti se afla in zona judetului Valcea cu profil complex (industrie

energetica,turism,exploatarea si prelucrarea lemnului etc) cu grad ridicat de urbanizare si de
echipare tehnica.



*Orasul Calimanesti este compus din sase localitati : Calimanesti, Caciulata, Seaca pe
malul drept al râului Olt si Pausa, Jiblea Veche si Jiblea Noua pe malul stâng al râului Olt.

Intravilanul existent cuprinde zonele construite din toate aceste localitati.
Localitatea Caciulata cuprinde ca trup aparte si punctul turistic Lotrisor iar localitatea

Pausa cuprinde si trupurile distincte  castrul  Arutela, gara Turnu, Mânastirea Turnu si
mânastirea Stanisoara.

- Zona de centru ,  cu cele mai multe dotari de interes public, se afla în localitatea
Calimanesti. Zone dispersate de dotari de interes public ( si zone cu caracter de monument de
arhitectura si istoric) se afla în localitatile Caciulata si Pausa.

Zonele de locuinte si functiuni complementare sunt predominante ca întindere. Fondul
locuibil este de 96.865 mp, repartizat  în 592 apartamente în blocuri si 2324 locuinte
individuale.

Zona de dotari balneare si turistice ocupa suprafetele importante mai ales în
localitatile Caciulata - Calimenesti si Pausa.

Potentialul economic este reprezentat   de cele doua hidrocentrale producatoare de
energie electrica de la Turnu si Calimanesti, si de dezvoltarea ca centru balnear si turistic a
orasului.

Dotarile balneoturistice constau în sase hoteluri, trei popasuri turistice, doua moteluri
totalizand 3038 loc. si patru baze de tratament ce pot asigura 14.000 proceduri pe zi.

*Organizarea circulatiei si transporturilor
Orasul Calimanesti este strabatut pe toata lungimea pe directia N-S de str. Calea lui

Traian - categoria a III-a al carei traseu coincide cu drumul national DN 7 ( E 81).
Alte strazi de categoria III si IV asigura circulatia in toate localitatile componente.
-Transportul rutier al calatorilor în interiorul  localitatii se face cu autobuze ale retelei

de transporturi locale
-Lungimea liniei este de 7,0 Km si numarul calatorilor transportati în 1997 este de

aporox. 87.600 pers.
Companiile de transport Antares si Dacos asigura legatura cu Rm.Valcea, Bucuresti si

Sibiu, ca si cu localitatile învecinate.
           -Transportul greu de marfuri se face pe drumul judetean DJ 703 L ce traverseaza Oltul
pe barajul de la Turnu având traseul pe malul stâng al Oltului, prin Pausa si Jiblea Veche si
întorcandu-se pe malul drept al Oltului pe barajul de la Calimanesti.

-Transportul feroviar se face pe calea ferata ce strabate localitatile Jiblela Noua, Jiblea
Veche si Pausa. Traseul in intravilan are doar in Jiblea Veche si Pausa. Garile feroviare sunt :
Calimanesti ( in Jiblea Veche) si Pausa ( in Pausa).

*Conform datelor Recensူmîntului Populaᘰiei ᗰi al locuinᘰelor din 18.03.2002,
populatia este de 8605 locuitori ( 4423 femei ᗰi 4182 bူrbaᘰi), în scူdere faᘰူ de datele din
PUG-ul anterior, repartizati pe localitati dupa cum urmeaza :

- Calimanesti 4520
- Caciulata  211
- Pausa  377
- Jiblea Veche 2190
- Jiblea Noua  983
- Seaca  324



Din totalul de 8605 locuitori   sunt pe nationalitati :
- români 8167    din care 4207 femei
- germani            1
- maghiari          12   din  care       6 femei
- romi  (tigani)       425    din care   225 femei

*Echipare edilitara
- Alimentare cu energie electrica existenta pentru toate localitatile componente.
- Telefonia - exista linii telefonice si o centrala telefonica automata  cu 1.200 abonati
- Reteaua de telelviziune prin cablu acopera zona centrala a orasului si este în curs de

extindere ;
-Alimentarea cu caldura se realizeaza prin centrale termice la blocurile de locuinte, la

constructiile administrative si social-culturale, la hoteluri si baze de tratament, precum si la
un nr.redus de locuinte individuale.

- Alimentarea cu gaze :
In prezent este aprobata înfiintarea de distributie de gaze naturale pentru consum la

locuinte particulare si obiective social-culturale la nivelul de 4870 Nmc/h. Urmeaza  sa se
realizeze reteaua de distributie conform proiectului existent.

*Probleme ale mediului
Mediul natural - degradari de terenuri produse de pâraiele Tapului, Chirbului si vaile

Coisca, Satului, Carpanoasa, Sarata.
Mediu construit :

            - nr.locuinte substandard 1441 loluinte
- nr.constr.afectate de condens, mucegai, infiltratii 20 locuinte.
- nr.constr.afectate de surpari maluri  8 locuinte.
- nr.constr. afectate de cutremure  3 locuinte
- nr.locuinte ce necesita prioritar  lucrari de
  consolidari, reparatii, modernizari            180 locuinte

2.3. PRINCIPALE DISFUNCTIONALITATI ALE STRUCTURII URBANE -
analiza si diagnosticare.

Activitatea economica axta aproape exclusiv pe producerea de energie electrica,
balneo turism si comert obliga ca o parte din forta de munca locala sa-si caute de lucru în
altle localitati.

Pe de alta parte, locuri de munca din domeniile sanatate si învatamant sunt ocupate în
parte    de persoane cu studii  superioare din alte localitati.

Locuitorii ocupati în activitati industriale ( chimie, ind.lemnului sau pielariei)   fac
naveta în Rm.Valcea sau Brezoi.

Cadrul natural genereaza disfunctionalitati cum ar fi :
- degradari de terenuri prin alunecare
- eroziune provocata de torenti
- lipsa alilmentarii  cu apa în sistem centralizat în unele localitati
- lipsa canaliarii centralizate în unele localitati
- groapa de deponii din Jiblea Noua nu este conform standardelor sanitare poluând

pârâul Coisca, terenul din jur, apele  freatice.
- strazi cu îmbracaminti provizorii, degradate



- strazi cu trasee defectuase
- strazi cu trotuare foarte inguste si neamenajate
- lipsa de parcaje suficiente in zona centrala
- lipsa anumitor dotari de interes general lal un standard ridicat - biblioteci, sala de

spectacole de film sau teatru, dispensar si policlinica.

2.4.  NECESITATI SI OPTIUNI ALE POPULATIEI
In ceea ce priveste necesitatile si optiunile populatiei în legatura cu dotarile din

teritoriu din discutiile cu consilierii si cetatenii au rezultat urmatoarele :
- necesitatea construirii de locuinte sociale
- necesitatea extinderii Liceului de Alimentatie Publica
- oportunitatea construirii unei noi case de cultura cu biblioteca si sala de spectacole

teatrale si cinematografice.
- necesitatea construirii unui dispensar + policlinica în localitatea de centru.
- oportunitatea construirii unei sali de sport ( în Jiblea Veche)
- oportunitatea construirii unei piscine acoperite in Caciulata care va fi folosita si

pentru tratament si pentru agrement
- oportunitatea înfiintarii unei statii de îmbutelilere a apei minerale
- necesitatea extinderii, alimentarii cu apa în sistem centralizat.
- necesitatea extinderii retelei de canalizare
- oportunitatea amenajarii ca pietonal de agrement a actualului drum al Genilor ( la

liziera padurii, de la  hotel Valcea din Caciulata la Pavilionul Central din Calimanesti)
- oportunitatea amenajarii ca parc de agrement a fâsiei de  padure de lânga Motelul

Cozia.
- necesitatea imediata de reamenajare a platformei de deponii pentru a îndeplinii

standardele si normativele de protectie a mediului.
- necesitatea  extinderii perimetrului intravilan pentru a cuprinde zonele în care

populatia, posedând terenuri, intentioneaza sa-si întemeieze gospodarii

2.5. PROGRAM DE DEZVOLTARE
Administratia locala a orasului Calimanesti are în prezent în curs de elaborare :
- programul de dezvoltare tehnico-edilitara.
- programul de dezvoltare a dotarilor social-culturale ᗰi turistice pentru care se vor

pregူti documentaᘰiile necesare obᘰinerii finanᘰူrilor:
• Centrul de Convenᘰii ᗰi Expoziᘰii Nord Oltenia, în zona Seaca, pentru amplasarea cူruia

administraᘰia a solicitat o extindere semnificativူ a perimetrului intravilan de cca. 20 ha;
Complexul va cuprinde, pe lîngူ spaᘰii expoziᘰionale ᗰi de conferinᘰe, spaᘰii de cazare ᗰi
de loisir, în imediata apropiere fiind prevူzutူ dezvoltarea unei zone de tratament balnear
cu hotel, restaurant, club etc, care se va întinde pe cca. 10 ha de teren;

• Modernizarea Bazei sportive de la Jiblea Veche ᗰi atribuirea unor funcᘰiuni specifice
zonelor de agrement;

• Restaurarea, modernizarea ᗰi punerea în valoare a parcurilor din zona balnearူ a oraᗰului:
Parcul adiacent Pavilionului Central din Cူlimူneᗰti ᗰi Parcul Izvoarelor de la Cူciulata.

3. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE



 A    P.U.G.
Prezentul Plan Urbanistic General are la baza date obtinute din proiecte si studii

anterioare   ( enumerate la cap.1.3) precum si date obtinute de la directia de statistica, de la
Consiliul local, de la alte institutii implicate în dezvoltarea orasului Calimanesti.

Studii de fundamentare nu au fost întocmite decît în micူ mူsurူ si se propune ca în
limitele fondurilor alocate sa fie in viitor întocmite, cu prioritate urmatoarele studii:
            -Studiu privind protectia si conservarea mediului

-Cartarea fondului construit din orasul Calimanesti
-Planuri urbanistice zonale pentru zonele protejate ᗰi pentru zona centralူ, delimitate

în PUG.

4. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICA
4.1.  EVOLUTIE POSIBILA SI PRIORITATI

La întocmirea  scenariilor  de dezvoltare a orasului si identificarea prioritatilor s-au
avut în vedere principiile dezvoltarii durabile.

In acest sens, urmarindu-se punerea de acord a nevoilor umane individuale si sociale
cu resursele si potentialul real al mediului natural si construit si cu nivelul tehnologic si
resursele financiare actuale s-a întocmit o documentatie care îndeplineste urmatoarele
conditii:

- permite integrarea fazelor succesive de proiectare tinând cont de relatiile asezare-
teritoriu si trecut-prezent-viitor.

- permite corelatia elementelor ce vor suferi transformari fata de momentul elaborarii
în asa fel încât sa fie posibile corectiile corespunzatoare la un moment dat.

- este o sinteza interdisciplinara a domeniilor implicate în dezvoltarea teritoriului, un
rezultat al studiilor de specialitate ce au generat un sistem viitor si omogen de reglementari.

- stabileste necesarul de teren si determina modul de gestionare, ocupare si utilizare a
acestuia, pornind de la bilantul intravilanului existent si corectandu-l ca ponderi si valori
absolute ale zonelor de utilitate in functie de :

- prognoza - economica
- prognoza - demografica
- prognoza de trafic si cresterea indicelui de motorizare

4.2. REGLEMENTARI DE BAZA
4.2.1. S-a urmarit îmbunatatirea aspectului general al localitatii si a diferitelor zone
functionale prin : - reconsiderarea structurala a trupurilor intravilanului prin comasarea
enclavelor  existente

- valorificarea cadrului natural prin extinderea zonelor de agrement, sportive si
turistice ca o completare a zonelor balneare.

- extinderea zonei de locuit în localitatea Jiblea Noua de-a lungul drumului DJ 703L (
Jiblea Veche  - Daesti )

- îmbunatatirea structurii  retelei rutiere si pietonale
- restructurarea si extinderea retelelor edilitare pentru a ridica gradul de urbanizare a

locuirii
4.2.2. Limitele propuse pentru intravilan sunt concretizate pe plansa 3 ( Regtlementari,
zonificarea teritoriului) unde se gaseste si bilanul teritorial al zonelor functionale pe fiecare
localitate componenta in parte.



Total teritoriu intravilan propus este        762,66 ha.

4.2.3. ZONIFICAREA FUNCTIONALA A TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS AL
ORASULUI ( PE TOTAL)

______
EXISTENT PROPUSZONE  FUNCᘠIONALE

HA 0% HA 0%
ZONဠ LOCUINᘠE ᗠI FUNCᘠIUNI
COMPLEMENTARE

168,78 26,52 201,80 26,46

ZONဠ INSTITUᘠII PUBLICE ᗠI
SERVICII

33,35 5,24 34,45 4,51

ZONဠ DOTဠRI BALNEARE 38,79 5,08
ZONဠ BISERICI ᗠI MONUMENTE
RELIGIOASE

7,52 1,18 7,64 1,00

ZONဠ UNITဠᘠI INDUSTRIALE ᗠI
DEPOZITARE

28,40 4,46 33,21 4,35

ZONဠ UNITဠᘠI AGRICOLE 6,88 1,08 6,11 0,80
ZONဠ PLANTATဠ, SPORT ᗠI
AGREMENT

27,50 4,32 47,36 6,20

TERENURI AGRICOLE 205,41 32,28 202,07 26,49
ZONဠ GOSPODဠRIE COMUNALဠ
ᗠI CIMITIRE

3,42 0,53 6,87 0,90

ZONဠ CONSTRUCᘠII TEHNICO –
EDILITARE

2,31 0,36 3,70 0,48

ZONဠ CU DESTINAᘠIE SPECIALဠ

ZONဠ CဠI DE COMUNICAᘠIE
RUTIERဠ

89,43 14,05 100,65 13,19

ZONဠ CဠI DE COMUNICAᘠIE
FEROVIARဠ

11,19 1,75 11,19 1,46

ZONဠ APE 0,39 0,06 0,39 0,05
TERENURI FORESTIERE 51,45 8,08 68,35 8,96
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,14 0,02

TOTAL INTRAVILAN 636,24 100 762,66 100

Zona centrala a orasului este pe teritoriul localitatii Calimanesti si cuprinde
principalele dotari administrative, sociale, culturale, comerciale, alalturi de blocuri de
locuinte. Se afla in centrul de greutate a teritoriului.

Alte zone cu functiuni complexe de interes public sunt dispersate în toate localitatile
componente, cele mai întinse fiind în Caciulata si Pausa.



Zona de locuinte si functiuni complementare ocupa cea mai mare parte a
intravilanului in aproape toate localitatile componente. Exceptie fac localitatea Caciulata
unde zona functionala dominanta este cea balneara.

Principalele zone de extindere sunt prin ocuparea "golurilor" de locuire actuale sau
prin extinderea de-a  lungul drenurilor ( strazilor existente).

Zonele de unitati industriale si agricole sunt  concentrate in localitatile  Jiblea Veche,
Jiblea Noua, pe malul paraului Coisca. Industria energetica este concentrata. Nu se prevede
extinderea zonei industriale si numai remodelarea ei.

Zona de gospodarie comunala, dispersata in teritoriu intravilan are o crestere in
suprafata datorita extinderii cimimtirului din localitatea Calimanesti.

Zonele de complexe balneare si turistice se completeaza cu extinderea zonelor de
agrement si sportive, prin propunerea de obiective noi.

Zonele de circulatie rutiera vor fi extinse datorita marimii intravilanului. Reteaua
existenta se va reamenaja dupa normele in vigoare.

Zonele inundabile si neconstruibile scad simtitor prin propunerile de regularizare a
cursurilor de apa care pun probleme în prezent.
4.2.4.  EVOLUTIA POPULATIEI SI A  FONDULUI LOCUIBIL

Populatia proiectata pentru orizontul propus, anul 2005 este calculata conform
formulei :

Pt = Po ( 1 + r) t   

unde Po = 8605 loc.
r = 2,76 %o - ritmul mediu anual de crestere
t = 9 ani ( nr.de ani al perioadei de proiectare)
Rezulta Pt = 9.030 locuitori
Fondul locuibil necesar la o populatie de 9.230 loc. si o arie locuibila de 14 mp

Al/loc. este de : 129.220 mp. Fata de aria locuibila actuala ( 96.865 mp) deficitul este de
32.355 mp

Rezulta necesitatea considerarii a aproximativ 648 ap.conventionale cu o supraf.de 50
mp/ap.

Presupunând ca lotul mediu va fi de 1000 mp suprafata necesara construirii acestora
va fi de 65 ha.

Tinând seama de necesarul de spatiu pentru functiuni complementare si dotari  se
propune marirea zonei de locuinte cu 108,54 ha.
4.2.5. PROTECTIA MEDIULUI NATURAL SI CONSTRUIT

Prin Planul Urbanistic General se fac recomandarile necesare protectiei mediului.
Sintetizat acestea constau în :

- regularizarea cursurilor de apa ce erodeaza terenul sau produc alunecari ;
- masuri severe de amenajare a zonei platformei de deponii ptr. a îndeplinii normele

sanitare necesare
- masuri de protejare a patrimoniului ( monumente istorice, ansambluri cu valoare

arhitecturala)
- masuri de protectie sanitara a zonelor cu izvoare minerale sau geotermale.

4.2.6. CATEGORIILE DE INTERVENTIE    exprimate prin permisiuni si restrictii se vor
descrie si dezvolta prin prescriptiile Regulamentului de Urbanism.



Se va respecta Codul  civil si prezentul Regulament Local de Urbanism în amplasarea
tuturor obiectivelor.

4.3. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA PROPUSE
___________________________________________________________________________
___
Indicator Amplasament rezervat pentru Categoria de                    Lungime
in planse interes a              suprafata,etc

lucrarii
___________________________________________________________________________

C. Cai de comunicatie :
C1 - strada principala noua in Jiblea Veche___________prioritara__________600 m
C2 - pietonal de agrement          ___________________________________  2200 m
___________________________________________________________________________

D.Retele edilitare :
D1 - extindere retea alimentare cu apa ______________________________ 1600 m
D2 - extindere canalizare menajera ___________________________________ 2200 m
___________________________________________________________________________

E.Instalatii pentru protectia mediului:
E1 - regularizare paraul Tapului ________________________________350 m
E2 - idem Valea Rostea ____________prioritara___________1200 m
E3 - idem paraul Chirbului  ___________________________________ 500 m
E4 - idem Valea Satului ____________prioritara____________550 m
E5 - idem paraul paralel cu strada

Dobrogeanu - Gherea _______________________________1350 m
___________________________________________________________________________

G. Constructii de locuinte sociale :
G1 - apartamente sociale in blocuri de loc.____________prioritara__________48 ap

H. Obiective sociale de invatamant
H1 - extindere liceu de alimentatie publica____________prioritara_________1250 mp

* sanatate
H2 - dispensar uman in Calimanesti ____________-prioritara_________ 1000 mp

* cultura
H3. - Casa de cultura + biblioteca in Calimanesti ______________________   8000 mp

* sport
H4 - sala de sport in Jiblea Veche__________________________________   7500 mp
H5 - Piscina acoperita în Caciulata _____________________________ 5000 mp 

J. Protectia si punerea in valoare a monu-
mentelor ansamblurilor si silturilor



istorice:
J1 - Instituirea zonei de protectie pentru

 vestigiile preistorice in Jiblea Noua _____________________________  1,76 ha
J2 - Idem pentru Biserica din Pausa _____________________________    0,80 ha

N. Altele :
N1 - Extindere cimitir in Calimanesti _________prioritara______________ 0,70 ha
N2 - Statie de imbuteliere ape minerale _______________________________ 0,05 ha
___________________________________________________________________________

5. CONCLUZII GENERALE

Posibilitatile de dezvoltre a orasului Calimanesti depind de posibilitatile economice si
de resursele naturale ale teritoriului sau administrativ.

In acest caz principala resursa a carei exploatare în continuare poate duce la
dezvoltarea pe plan economic a orasului, sunt apele minerale si geotermale. Acestea, folosite
judicios în tratamente balneare vor aduce un aflux de vizitatori în hotelurile si bazele de
tratament ce vor trebui si ele sa-si mareasca gradul de confort.

Turismul poate fi o sursa de venituri daca traseele turistice exisente ar fi reamenajate ,
dotate si exploatate convenabil, respectandu-se normele ecologice.

Prin întocmirea unui studiu asupra posibilitatilor de turism pe teritoriul orasului
Calimanesti, se pot propune si trasee inedite.

Posibilitatile de extindere pe viitor a orasului tin în principal de extinderea zonei de
locuinte si functiuni complementare.

Pentru îmbunatatirea conditiilor de locuire noile constructii  trebuie sa respecte
prevederile Legii locuintei si vor trebui create retelele edilitare necesare unui grad superior de
urbanizare a zonelor.

Aceasta necesita în viitor investirea unor fonduri în proiectarea si realizarea
alimentarii cu apa si a canalizarii în localitatile care deocamdata nu au aceste utilitati.

Pentru zonele în care s-a propus interdilctie temporara de construire vor trebui
întocmite Planuri Urbanistice Zonale ᗰi de Detaliu ( PUZ ᗰi PUD ).

Planul Urbanistic General, odata aprobat, capata valoare juridica constituindu-se în
act de autoritate al administratiei locale.

ᗠef  proiect,

Arh.  Horia  CIURUᗠ


