
 
RAN - FIŞĂ DE SIT ARHEOLOGIC (nr. )     cod sit RAN: absent   cod LMI 2004: absent 

ID SIT 
Nume sit: Ursoaia 

Categorie sit: aşezare 
Tip sit: aşezare (probabil deschisă) 

Localizare  
Localitate: cătun Piţigoieşti, sat Ursoaia 
Nume localitate în alte limbi:__________________________________________________________________ 
Unitatea adm. sup.: comuna Icoana 

Județ: Olt 

Adresa: drumul comunal Icoana-Ursoaia 

Punct (Toponim): Ursoaia (fost punct geodezic); toponim alăturat: Movila Tătaru (dispărută) 

Den. punct în alte limbi:_______________________________________________________________________ 

Coordonate geografice  

Nr. 
crt 

Latitudine Longitudine Altitudine 

1 44° 25' 24.9990" N 24° 42' 26.1833" E 175 

2 44° 25' 28.1633" N 24° 42' 20.3352" E 175 

3 44° 25' 24.9830" N 24° 42' 15.2740" E 170 

4 44° 25' 21.7673" N 24° 42' 22.4364" E 166 

4    

6    

 

Parcela cadastrală: necunoscută 
Reper geografic: între valea Plapcei (la vărsarea în Vedea) şi Valea Ursoaia 
Reper hidrografic: imediat la NV de confluenţa Vedea-Plapcea 
Forma de relief: pe un bot de terasă îngust între două văi adânci de cca 20 de m 

Tipul de exploatare a terenului  

Agricultură x 

Pășune  

Pădure  

Locuire  

Exploatare minieră x 

Alte tipuri de exploatare  

 

Suprafaţă sit: 2,36 ha 
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