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Date de recunoaștere a Planului Urbanistic General 

 

Denumirea lucrării 

Plan Urbanistic General al comunei Borlești, județul Neamț 

 

Beneficiar 

Consiliul Local al comunei Borlești 

 

Proiectant general 

S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamț, B-dul Dacia, Bloc 7, scara A, Ap. 4, 

Piatra Neamț, județul Neamț 

 

Subproiectanţi, colaboratori 

Biroul individual de arhitectură Eugen Alexandru Micşa, cu sediul în Piatra 

Neamț, str. Mihai Eminescu nr. 2, bloc D1, scara B, ap. 37, județul Neamț 

 

Obiectul Planului Urbanistic General 

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter 

operațional) și răspund programului de amenajare spațială a teritoriului și de 

dezvoltare a localităților care compun unitatea teritorial – administrativă de bază. 

P.U.G. se elaborează în scopul: 

- stabilirii direcțiilor, priorităților și reglementărilor de amenajare a teritoriului și 

dezvoltare urbanistică a localităților; 

- utilizării raționale și echilibrate a terenurilor necesare funcțiunilor urbanistice; 

- precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundații, 

neomogenități geologice, reducerea vulnerabilității fondului construit existent); 

- evidențierea fondului valoros și a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localității; 

- creșterea calității vieții, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente 

locuirii și serviciilor; 

- fundamentării realizării unor investiții de utilitate publică; 

- asigurării suportului reglementar (operațional) pentru eliberarea certificatelor 

de urbanism și autorizațiilor de construire; 

- corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spațiului. 

Materializarea propunerilor de amenajare spațială și dezvoltare urbanistică, 

reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcție de fondurile prevăzute din 

bugetul propriu unităților teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile 

alocate de la bugetul statului sau ale unor întreprinzători. 
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Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului 

Urbanistic General se menționează: 

- optimizarea relațiilor localităților cu teritoriul lor administrativ și județean; 

- valorificarea superioară a potențialului natural, economic și uman; 

- organizarea și dezvoltarea căilor de comunicații existente; 

- stabilirea și delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităților 

viitoare de dezvoltare; 

- stabilirea și delimitarea de noi zone construibile; 

- stabilirea și delimitarea noilor zone funcționale; 

- stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară sau definitivă de 

construire; 

- stabilirea și delimitarea zonelor protejate și de protecție a acestora; 

- modernizarea și dezvoltarea echipării edilitare; 

- evidențierea deținătorilor terenurilor din intravilan; 

- stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 

- stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor și condițiilor de 

conformare și realizare a construcțiilor. 

 

Solicitări ale temei – program 

 

Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Borlești, județul Neamț. 

Prin realizarea prezentei lucrări se dorește actualizarea bazei legale 

urbanistice aferente teritoriului administrative Borlești, prezentându-se și impunându-

se reglementări urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică și socială a 

zonei, conform tuturor proiectelor care urmează a se efectua în zonă. 

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea 

materializării întregii gândiri de dezvoltare a zonei și care să fie ușor de exploatat. 

Planul Urbanistic General al comunei Borlești este documentul coordonator 

principal în contextul constituirii unei dezvoltări armonioase și corelate a elementelor 

structurale ale mediului urban, centrului administrativ și civil, teritoriilor locuibile, 

zonelor industriale și de agrement, sistemului de deservire al populației și 

infrastructurii tehnice adecvate. 

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul și determinarea 

parametrilor - cheie pentru dezvoltarea teritoriului, potențialului socio - economic, 

pentru optimizarea rețelei stradale, transportului public, pentru amenajarea edilitară 

a comunei. 

Zonificarea funcțională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de 

mediu, exigențelor ecologice, relațiilor economice și sociale în baza analizei și 

evaluării situației existente este tema pentru un pronostic optimal și eficient în format 

complex. 
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Necesitatea și scopul lucrării 

Necesitatea lucrării decurge din depistarea și asigurarea unor condiții 

favorabile desfășurării funcțiilor localităților rurale, care, după anul 1989 cunosc 

procese noi de dezvoltare. 

Lucrarea are ca scop evidențierea situației actuale, a problemelor și a 

propunerilor de dezvoltare urbanistică a comunei Borlești și a localităților 

componente, din punct de vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile 

Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Neamț (P.A.T.J.), cu prevederile 

Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - Regiunea de Nord - Est (Piatra 

Neamț) și cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Național (P.A.T.N.) - 

secțiunile I ÷ V. 

 

Domenii de utilizare 

 

Lucrarea se va constitui într-un instrument operațional practic aflat la 

îndemâna Consiliului Local și al Primăriei comunei Borlești, care hotărăsc strategiile 

de dezvoltare și amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor și 

documentațiilor pentru aprobarea construcțiilor de locuințe și a celorlalte obiective de 

utilitate publică. 

 

Efecte economice și sociale scontate 

 

Lucrarea va putea contribui, indirect, la creșterea nivelului de trai al populației 

prin găsirea unor soluții de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de 

confort acceptabil, o sumă de utilități și obiective de utilitate publică care să satisfacă 

nevoile colective în spațiul administrativ. 

 

Prevederi ale programului de dezvoltare a localităților, inițiat și aprobat 

de Consiliul Local 

Domenii prioritare 

 

Domenii prioritare 1 

- Îmbunătățirea capitalului uman. 

Obiective: 

- Creșterea ocupării în rândul tinerilor și a grupurilor vulnerabile; 

- Îmbunătățirea accesului și participării la educație și instruire de calitate; 

- Creșterea accesului la servicii de sănătate de calitate; 

- Promovarea incluziunii sociale prin regenerarea zonelor rurale și 

urbane aflate în declin. 
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Domenii prioritare 2 

- Dezvoltarea unei infrastructuri moderne. 

Obiective: 

- Creșterea accesibilității, conectivității și mobilității prin realizarea de 

investiții în infrastructura de transport; 

- Stimularea atractivității și economiei locale prin creșterea accesului la 

infrastructura de calitate. 

 

Domenii prioritare 3 

- Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale. 

Obiective: 

- Sprijinirea inovării și competitivității mediului economic, promovarea 

rezultatelor obținute; 

- Impulsionarea sectorului de creștere-dezvoltare, în special a cercetării 

aplicate; 

- Îmbunătățirea accesului firmelor de servicii de afaceri de calitate; 

- Sprijinirea exporturilor și competitivității produselor locale la export; 

- Sprijinirea dezvoltării zonelor urbane; 

- Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale; 

- Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent. 

 

 

Studii de fundamentare cu caracter analitic 

 

Reambularea suportului topografic 

a) Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de 

Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului, 

aerofotografiere, executată în 1974 și imprimare în 1978, precum și 

aerofotografiere, executată în 1981 și imprimare în 1984; 

b) Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 

2019; 

c) Hărți silvice; 

d) Măsurători T.P.S. și G.P.S. executate în anul 2022. 

 

Actualizarea și corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor, precum și a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea și georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 și 1:5000. 

Scanarea și georeferenţierea planșelor vechiului P.U.G. precum și a P.U.Z. 

elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu 

echidistanța de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de 

pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum și de pe ortofotoplanuri. 

Actualizarea și corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor precum și a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în 
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formă finală în ArcGIS. 

Stabilirea condițiilor geotehnice 

- Condiții geotehnice și hidrogeologice 

Circulația în localități și în teritoriul de influență al acestora 

- Organizarea circulației și transporturilor 

Protecția mediului 

- Reabilitarea, protecția și conservarea mediului 

Regimul juridic al terenurilor 

- Tipuri de proprietate asupra terenurilor și imobilelor 

Identificarea și protejarea ansamblurilor arhitecturale – urbanistice cu 

valoare deosebită. 

- Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, 

istorică, arhitectural – urbanistică, etc.). 

- Evoluția localității, sub aspect istorico – cultural, etnografic, 

urbanistic – arhitectural. 

Echipare edilitară majoră. 

Potențialul turistic al localității. 

- Valorificarea potențialului turistic. 

 

 

Studii de fundamentare cu caracter prospectiv 

 

Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru 

diferite domenii sectoriale, privind evoluția populației, evoluția mișcării în teritoriu, a 

mobilității și a unei serii întregi de factori care țin de geodemografia zonei luate în 

discuție, evoluția activităților economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a 

situației existente și o evidențiere a disfuncționalităților și priorităților care trebuiesc 

luate în seamă. 

Se știe foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio - economic 

prin prisma fluctuațiilor în timp și spațiu a indicatorilor. Spre exemplu, evoluția 

spațială și temporală a populației unei zone face obiectul unor studii foarte complexe 

care trebuie să reflecte tendințele de dezvoltare a unei zone analizând mișcarea 

populației, natalitatea, mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populației, speranța de 

viață la naștere, emigrarea și imigrarea, etc. Toți acești indicatori sunt în strânsă 

corelație cu indicatorii de ordin economic. Interacțiunea între social și economic este 

evidentă printr-o dependență în ambele sensuri. Atunci când sunt creșteri la aşa-zişii 

indicatori pozitivi ai demografiei de regulă ele cauzează creșteri ale factorilor 

economici. Ori, o scădere din punct de vedere economic are o puternică 

repercusiune asupra evoluției demografice. Se poate spune deci că, orice fluctuație 

din demografie se reflectă printr-o altă fluctuație pe plan economic chiar dacă nu 

imediat (aceasta putând fi observată după o anumită perioadă de timp). 
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Iar această interacțiune a acestor factori se răsfrânge, în modul cel mai 

evident, asupra amenajării teritoriului prin modificări care schimbă peisajul natural. 

Politica de dezvoltare locală urmărită prin lucrări cum este și Planul Urbanistic 

General urmărește tocmai aceste modificări prin valorificarea potențialului de orice 

fel, fie el natural, social sau economic. Din acest motiv considerăm, de o importantă 

majoră, introducerea datelor evidențiate prin astfel de studii într-un capitol separat al 

prezentei lucrări. 

 

Date statistice furnizate de Comisia Națională de Statistică, surse 

județene sau locale 

Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de 

statistică regională Tempo) a Institutului Național de Statistică – Direcția Regională 

de Statistică Neamț; 

 

Proiecte de investiții elaborate în domenii care privesc dezvoltarea 

localităților 

În perioada întocmirii prezentului P.U.G. au fost finalizate proiecte de 

alimentare cu apă și sunt în curs de derulare proiecte de modernizare a drumurilor 

comunale și forestiere. 

 

Suportul topografic al P.U.G. 

 

1. Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de 

Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie și Organizarea Teritoriului, 

aerofotografiere executată în 1974 și imprimare în 1978, precum și 

aerofotografiere executată în 1981 și imprimare în 1984; 

2. Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată 

în anul 2019; 

3. Hărți silvice; 

4. Măsurători T.P.S. și G.P.S. executate în anul 2022. 

Actualizarea și corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor, precum și a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea și georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 si 1:5000. 

Scanarea și georeferenţierea planșelor vechiului P.U.G. precum și a P.U.Z. 

elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu 

echidistanța de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de 

pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum și de pe ortofotoplanuri. 

Actualizarea și corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 

ortofotoplanurilor precum și a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în 

formă finală în ArcGIS. 
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STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

 
Evoluție 

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Bistrița a 

județului Neamț, formată din satele Borlești, Ruseni și Puriceni. În comună existau o 

școală și două biserici. La acea vreme, pe teritoriul actual al comunei mai funcționa, 

în aceeași plasă, și comuna Mastacănu, formată din satele Mastacănu, Negulești, 

Bălanu, Smirnea, Marginea, Portărești, Schitu-Nechitu și Șovoaia, în această 

comună existau o școală și trei biserici. 

Anuarul Socec din 1925 consemnează comunele în aceeași plasă. Comuna 

Borlești avea aceeași alcătuire, populația ei fiind de 3632 de locuitori. Comuna 

Mastacănu avea atunci 5235 de locuitori în satele Bălanu, Calu, Iapa, Mastacănu, 

Nechitu, Negulești, Șovoaia și Poieni. În 1931, satele Calu, Iapa și Negulești s-au 

separat de comuna Mastacănu pentru a forma din nou o comună de sine stătătoare. 

În 1950, comunele au trecut la raionul Buhuși din regiunea Bacău, iar comuna 

Mastacănu a fost în timp desființată, satele ei trecând la comuna Borlești. În 1964, 

raionul Buhuși a fost desființat și comuna a trecut la raionul Piatra Neamț din aceeași 

regiune, iar în 1968 a revenit la județul Neamț, reînființat; tot atunci, satul Bălanu a 

fost desființat și comasat cu satul Șovoaia. 

 

Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât și a teritoriului locuit 

La începutul sec. al XV-lea este menționată existența pe teritoriul comunei 

Borlești a satului Borlești, Ursăşti și Pașcani, actualul Ruseni, toate pe valea 

Nechitului. În continuare, se întâlnesc alte documente care atestă existența si 

continuitatea locuirii omenești pe teritoriul comunei Borlești. 

Despre satul Mastacăn primele mențiuni documentare apar într-un act de la 

1475. 

La sfârșitul secolului al XV-lea satele din comuna Borlești erau trecute în 

stăpânirea mănăstirească. 

Între anii 1674-1766 satul Mastacăn este mai des menționat în documente, 

față de celelalte sate, pentru diferite pricini de proprietate. 

 Despre un alt sat al comunei, Şovoaia, se cunoaște foarte puțin, numele fiind 

de la un boier Şova, stabilit pe aceste meleaguri la sfârșitul sec.XVI. În secolele 

XVIII-XIX referirile la comuna Borlești aproape lipsesc, dar apariția datelor despre 

aceste sate, ne determină să afirmăm că ele nu au dispărut ci nu s-a mai scris sau 

nu s-au păstrat documente referitoare la locuitorii satelor, ele existând chiar dacă nu 

au fost localizate în harta sa de către Dimitrie Cantemir. 

Dintre puținele informații din sec.XIX, unele le avem din ,,Condica liuzilor la 

1803,, (C.Codrescu), în care se arată că satul Borlești aparținea încă Mănăstirii 
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Tazlău, avea 101 locuitori, care se ocupau cu cărăușia și  plutăritul. Satul avea loc 

destul și aparținea ținutului Bacău. Satul Mastacăn (sau parte din el) era un sat 

răzășesc, cu 30 de oameni, se ocupau cu agricultura, plutăritul și aveau loc puțin. 

Deși erau răzeși, erau obligați să plătească un bir de 335 lei pe an. Aparținea 

ținutului Neamț. 

Se observă cum, datorită așezării, în sudul ținutului, satele comunei, sau doar 

unele, treceau când la un ținut când la altul. 

În sfârșit, în anul 1864, ia naștere cel mai nou sat al comunei, Rusenii Noi, în 

urma împroprietăririi țăranilor cu pământurile secularizate de la mănăstiri sau de la 

boieri, chiar dacă aceștia s-au opus pe toate căile. 

Menționăm faptul că locuitorii comunei Borlești au luat parte la Războiul de 

Independență din 1877, în cadrul Regimentului 14 Dorobanți, citat de domnitor 

pentru fapte de vitejie. 

 

Din analiza condiţiilor fizico-geografice, a dezvoltării economice a comunei, se 

constată faptul că teritoriul oferă condiţii de viaţă favorabile unui număr mare de 

locuitori. 

În trecut, aceleaşi condiţii au determinat aşezarea oamenilor în alte locuri, 

datorită existenţei pădurii, mult extinsă faţă de prezent, ce oferea vânat, lemne şi 

adăpost. Vecinătatea apelor, munţii cu păşuni, condiţiile de climă, relieful fragmentat, 

dar nu inaccesibil, au creat un complex de factori ce au determinat aşezarea şi 

continuitatea elementului uman din cele mai vechi timpuri. Zona a fost o arie de 

locuire intensă încă din paleolitic, în care pe lângă vânat, se cultiva pământul în mod 

primitiv în zona de luncă şi creşterea animalelor acestea constituind ocupaţia de 

bază. 

 

 

Elemente ale cadrului natural 
 

Considerații generale 

 

Teritoriul comunei Borlești este așezat în partea de nord-est a României la limita 

central-estică a Carpaților Orientali și cea vestică a Subcarpaților Moldovei, în zona 

premontană a bazinului hidrografic al râului Bistrița, la o altitudine de cca. 350-360 m.  

Satul reședință de comună, Borlești, se află pe o terasă șa cca. 30-40 m. mai 

sus, față de albia râului Bistrița. 

Satele s-au dezvoltat pe valea pârâului Nechit, în jurul Dealului Nucului, 

excepția facand satul Nechit care se află pe valea cu același nume, la o distanță de 

cca. 4 km de satul Borlești spre amonte. Teritoriul comunei se află la poalele munților 

Goșmani, pe valea Nechitului, mărginit de dealurile Șovoaia, Osoiu, Dumbrava, 

Bămbești, Fluturelui, sub vârful Sihlei. 

Comuna se află la o depărtare de 15 km de orașul Roznov și de 25 km de 

municipiul Piatra Neamț. Legăturile comunei, cu orașul Piatra Neamț și Bacău este 
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asigurat de drumul județean DJ 156 A. Drumurile comunale existente sunt parțial 

asfaltate, iar rețeaua stradală din interiorul localităților este precară, nefiind realizată 

conform normele tehnice. Străzile interioare nu sunt amenajate, fiind greu 

practicabile în anotimpurile umede. 

-DJ 156 A Borlești-Ruseni 

-DJ 159 C Ruseni 

-D C 125 

-D C 126 

 
Comuna Borlești are în componență următoarele sate: 

- Sat Borlești – sat reședință de comună 

- Sat Ruseni 

- Sat Mastacăn  

- Sat Șovoaia 

- Sat Nechit 

Suprafața  este de 107 km pătrați reprezentând 1,82% din suprafața județului. 

Este așezată pe valea a două cursuri de apă: Bistrița și Nechit. Vecinii comunei sunt:  

- E-NE – Comunele Zănești și Podoleni, hotar natural format din cursul 

râului Bistrița; 

- N – E – orașul Roznov; 

- N – comuna Piatra Șoimului; 

- V – comuna Tarcău 

- S – comunele Tazlău și Rediu. 
 
 

Climatologie 

 

Sub aspect climatologic, teritoriul comunei Borlești se încadrează în tipul 

climatic temperat – continental moderat. Mediile anuale ale temperaturii sunt de 

8,6°C. Maxima din zonă a fost de 38,6°C, iar minima de -28°C. 

Deasupra teritoriului comunei, atât în anotimpul rece, cât și în cel cald își fac 

simțită prezența masele de aer continental. Iernile sunt geroase, verile răcoroase. 

Iarna își face apariția în prima decadă a lunii decembrie, primăvara se instalează în 

prima parte a lunii martie.  

Precipitațiile oscilează între 550 mm și 659 mm anual, sunt neuniform 

repartizate, lunile aprilie, mai și iunie fiind cele mai ploioase. Vara, precipitațiile au 

deseori caracter torențial, cu acțiuni de eroziune puternică, creând degradări de 

teren și râpe. Umiditatea relativă a aerului are o valoare medie anuală de 78%.  

Direcția dominantă a vântului este vest și nord – vest, celelalte direcții având 

o participare procentuală mai redusă. Calmul atmosferic are o pondere de 16%. 

Viteza vântului este de aproximativ 3-4m/s, iar în sectorul montan vânturile ajung la 

viteze medii de 6 – 7 m/s. 
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Comuna Borlești are un relief accidentat, format din munți mijlocii aparținând  

orogenului carpatic, la marginea estică a zonei flișului extern din cadrul Carpaților 

Orientali. În raport cu direcția NV-SE a cutelor caracteristice flișului, Valea Nechitului 

are un caracter transversal, în timp ce văile afluente au o direcție longitudinală.   

 Principalele resurse ale solului constau în săruri de potasiu și care nu sunt 

exploatate. 

Resursele naturale ale solului constau în existența terenurilor agricole, a 

luncilor și a terenurilor forestiere din comună. 

 

 

Hidrografie  

   

Teritoriul comunei aparține bazinului hidrografic al râului Bistrița, cu pâraiele 

Nechit și Măstacănoasa în principal, cu o arie de afluenți care fragmentează teritoriul 

comunei în direcția N – SE.  Satul Borleşti urmează cursul pârâului Nechit, afluent al 

Bistriţei, pe o distanţă de 6 km, mai ales în sectorul principal al vetrei satului. 

 

Apele subterane 

Regimul de scurgere a apelor se caracterizează printr-un maxim în lunile 

aprilie – mai, minimul înregistrându-se la sfârșitul verii și începutul toamnei. 

Primăvara se pot suprapune perioade de ploi cu cele de topire a zăpezilor. 

Nivelul pânzei freatice se găsește la 1,5 m adâncime chiar și în dealurile cele mai 

înalte.  

Ploile torențiale desfășoară o acțiune de eroziune puternică creând alunecări 

de teren în unele zone. 

 

Apele de suprafață 

Rețeaua hidrografică este bogată, dar cursurile au debite și lungimi reduse. În 

afara celor două râuri, Bistrița și Nechit, satele comunei sunt străbătute și de alte 

cursuri dintre care unele seacă complet în perioadele de secetă îndelungată. Dintre 

cursurile mai importante, amintim: Nechizelul, Petreasa, Mastacănul, pârâul Podului, 

pârâul Balanu. 

 

 

Vegetația și fauna 

Vegetaţia este reprezentată de fag, stejar şi conifere, întâlnindu-se si  o 

vegetaţie formată din arbuşti, vegetaţie ruderală şi copaci izolaţi, pomi fructiferi, 

datorită acţiunilor antropice izolate sau înmulţirii naturale. 

 

Condițiile de sol  

Principalele resurse ale solului constau în săruri de potasiu, care nu sunt 

exploatate. 
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Resursele naturale ale solului constau în existența terenurilor agricole, a 

luncilor și a terenurilor forestiere din comună. 

Solurile sunt în general brune de pădure, slab şi moderat erodate, unele 

puternic, iar pe văi se întâlnesc soluri aluvionare, eluviale, cu grade diferite de 

eroziune. Textura este de la cea lutoasă la luto-nisipoasă care favorizează 

alunecările şi eroziunea solului.  

Din punct de vedere geologic, rocile sunt din zona Miocenului de platformă, 

acoperind ca o placă partea din zona Miocenului cutat subcarpatic, care este împins 

peste unitatea Podișului Moldovenesc. 

Condițiile geografice și de sol încadrează teritoriul comunei în categoria celor 

favorabile culturilor agricole, întreținerea pășunilor și fânețelor necesare creșterii 

animalelor. 

Din punct de vedere geobotanic, teritoriul comunei se încadrează în zona de 

teren arabil, fânețe, pășuni și păduri. 

 

 

Activități economice 

Pentru determinarea potențialului economic al comunei Borlești au fost 

analizate următoarele probleme privind: 

-Profilul economic al teritoriului și localităților pe baza potențialului natural al 

solului și subsolului; 

-Principalele funcțiuni economice existente în teritoriul comunei Borlești; 

-Evoluția funcțiunilor economice în ultima perioadă; 

-Disfuncționalități. 

 

La nivelul comunei Borlești, în anul 2020, erau active 20 de firme care îşi 

desfăşurau activitatea în domeniul construcțiilor, reprezentând 32,79% din totalul 

firmelor înființate în perioada 1990 – 2020. Pe locul doi se situează domeniul 

comerțului cu ridicata și amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor fiind 

active în acest domeniu 15 societăți, reprezentând 24,59% din totalul firmelor din 

comuna Borlești. 

Principalele sectoare de activitate care contribuie la cifra de afaceri a comunei 

sunt: 

-Comerț; 

- Turism; 

-Agricultură; 

-Silvicultură şi exploatare forestieră. 

 

La nivelul anului 2020 din punct de vedere al dezvoltării economice se remarcă 

următoarele domenii de activitate: 

- Exploatarea si prelucrarea lemnului: 4 unități de prelucrare cherestea; 

- Agroturism: 1 de pensiuni și 3 restaurante. 
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 Fig. 1 Pensiune La Nasa                               Fig. 2 Restaurant Dor de Han 

 

 
Fig. 3 Restaurant La Matiz                              Fig. 4 Restaurant Olympus 

 

 

 

Populația. Elemente demografice și sociale 

 

Studiul populației ca factor geografic și social de primă importanță în 

schimbarea peisajului geografic își are locul său bine definit în sistemul 

interdisciplinar al geografiei ca știință. Așa cum se desprinde din prezentarea 

trecutului istoric al comunei Borlești, prezența omului pe aceste meleaguri s-a simțit 

din timpuri străvechi, mărturie a activității sale fiind urmele lăsate și amintite anterior. 

Omul s-a impus puternic ca factor modelator al peisajului local datorită activității sale 

sociale impuse de asigurarea existenței. 
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Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existența unor fenomene 

specifice, mai ales atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de 

timp. Ponderea cea mai mare a populației lucrează în activități de agricultură, 

păstorit, silvicultură. 

 

Populația stabilă a teritoriului comunei Borlești a fost determinată conform 

recomandărilor CEE/ONU și a cuprins: 

-toți cetățenii români, străini sau fără cetățenie care la momentul 

recensământului aveau domiciliul sau reședința obișnuită (de cel puțin 6 luni pentru 

cetățenii români și de peste 1 an pentru cetățenii străini sau fără cetățenie) în 

respectiva localitate, indiferent dacă erau prezenți sau temporar absenți din 

localitate, fiind plecați în altă localitate din țară pentru o perioadă mai mică de 6 luni 

sau în străinătate pentru mai puțin de 1 an; 

-persoanele care la momentul de referință aveau reședința obișnuită în 

localitatea respectivă, dar domiciliul îl aveau în altă localitate, fiind venite pentru o 

perioadă de peste 6 luni la lucru, pentru efectuarea studiilor sau din alte motive; 

-persoanele plecate din localitate pentru satisfacerea stagiului militar; 

-persoanele reținute pentru cercetări de către organele de ordine publică, 

aflate în arest preventiv în alte localități; 

-persoanele deținute în penitenciare sau școli de reeducare aflate pe teritoriul 

localității respective, chiar dacă aveau domiciliul în altă localitate; 

În populația stabilă nu au fost incluse: 

-persoanele plecate de la domiciliu (la lucru, la studii etc.) în alte localități din 

țară pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 

-cetățenii străini sau fără cetățenie veniți în localitate de mai puțin de un an. 

 

La 1 ianuarie 2020, efectivul demografic al județului Neamț era de 566.080 

persoane, din care populația stabilă din mediul rural reprezenta 60,79% (respectiv 

344.145 persoane). 

Raportat la aceeași dată, 1 ianuarie 2020, populația stabilă a comunei Borlești 

număra 9371 persoane, în termeni procentuali reprezentând 2,7% din totalul 

populației rurale înregistrată în județul Neamț. Pe parcursul ultimilor 10 ani de zile, în 

perioada 2010-2020, populația comunei Borlești a înregistrat o scădere 169 de 

persoane, în termeni procentuali reprezentând 5,6%  de la 9540 in 2010 la 9371 în 

2020, conform INSSE. 
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Tabel 1 Structura populației pe sexe și grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020 

Localitatea Populația 

stabilă 

Populația 

stabilă 

M/F 

Sex Din care, pe grupe de vârstă 

0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 

Comuna 

Borlești 

9371 4746 M 225 274 233 307 354 333 385 

4625 F 195 247 215 299 296 287 373 

 

continuare 

35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani 80-84 ani 85 și peste 

384 427 394 382 254 217 192 151 96 95 43 

354 343 363 303 212 262 260 198 183 148 87 

 

Tabel 2 Componentele evoluției numărului populației 

Comuna 

Borlești 

Numărul 

populației cu 

domiciliul în 

localitate la 

începutul anului 

Născuți-vii Morți Spor natural Stabiliri de 

domiciliu în 

localitate 

Plecări cu 

domiciliul 

din localitate 

Soldul 

schimbărilor de 

domiciliu 

Anul 2015 9557 101 120 -19 122 105 17 

Anul 2016 9559 76 122 -46 113 122 -9 

Anul 2017 9504 72 110 -38 103 140 -37 

Anul 2018 9429 86 127 -41 132 115 17 

Anul 2019 9402 80 105 -25 113 124 -11 

Anul 2020 9317 80 140 -60 103 108 -5 
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continuare 

Imigrări Emigrări Soldul 

mișcării 

externe 

Numărul populației 

cu domiciliul în 

localitate la 

sfârșitul anului 

Persoane cu 

reședința în 

localitate și 

domiciliul în altă 

localitate 

Persoane cu 

domiciliul în 

localitate și 

reședința în altă 

localitate 

Soldul 

schimbărilor 

de reședință 

Numărul populației 

la sfârșitul anului 

5 4 1 9559 16 61 -45 9575 

8 7 1 9504 16 64 -48 9520 

9 8 1 9429 11 93 -82 9440 

16 7 9 9402 12 64 -52 9414 

6 11 -5 9371 19 71 -52 9390 

2 5 -3 9293 33 61 -28 9326 

 

 

Tabel 3 Evoluția populației stabile în perioada 2015-2021 

Localitatea 1 iulie 2015 1 iulie 2016 1 iulie 2017 1 iulie 2018 1 iulie 2019 1 iulie 2020 1 iulie 2021 

Comuna Borlești 9562 9524 9446 9416 9357 9368 9274 

 

Tabel 4 Situația fondului de locuințe la 31.12.2020 

Localitatea Număr total locuințe Suprafața locuibilă -mp- 

Comuna Borlești 3608 208894 
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Tabel 5 Echipare edilitară în anul 2020 

Localitatea Lungimea totală a rețelei simple de 

distribuție a apei potabile 

- km - 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare 

- km- 

Comuna Borlești 16,3 16,3 

 

Tabel 6 Situația fondului funciar la 31.12.2014 

Localitatea Terenuri arabile Pășuni Fânețe Vii Livezi Total agricol 

Comuna 

Borlești 

2922 1464 1010 1 114 5511 

 

continuare 

Păduri Ape Drumuri și căi ferate Curți și construcții Terenuri neproductive Total neagricol Total 

4657 150 123 214 110 5254 10765 

 

Tabel 7  Ponderea șomerilor în populația activă (15-64 ani)  

Comuna Borlești 2020 

Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie 

Pondere șomeri în populația stabilă 1,1 0,9 1,7 1,4 1,4 2 2 1,9 1,8 

Număr șomeri înregistrați 65 56 100 83 81 121 120 115 107 
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continuare 

2020 2021 

Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie 

1,9 2 2,1 2 1,9 1,8 

112 119 125 122 113 108 
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Zone cu riscuri naturale  

Obiectivele aflate în zone de risc la inundații și accidente la construcții 

hidrotehnice sunt identificate și prezentate în următorul tabel: 

Tabel 8 Zonele cu risc la inundații conform “Planului de apărare împotriva 

inundațiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcții 

hidrotehnice și poluărilor accidentale al județului Neamț 2014-2017” – Comitetul 

Județean pentru situații de urgență Neamț 

 

Localitate 

Curs de apă Surse de risc la 

inundații 

Obiective aflate în zone de 

risc la inundații 

Ruseni Bistrița Avariere dig – 

Breşă 

200 m (Qavarie: 

3817 

mc/s) 

120 ha teren agricol 

deversare 

Nechit revărsare 15 gospodării 

0,5 km drum comunal 

1 pod de beton pe DC 118C 

5 ha pășune 

Mastacăn revărsare 35 gospodării 

0,2 km drum sătesc 

1 pod de beton pe DJ 156A 

Triful revărsare  

Gîrla revărsare 200 gospodării 

4,0 km DJ 156A 

8,0 km drumuri săteşti 

8 podețe 

4,0 km rețele electrice 

25,0 km rețele telefonice 

scurgeri de pe 

versanți 

Mastacăn Mastacăn revărsare 10 gospodării 

1 km drum comunal 

0,8 km drum sătesc 

1 pod de beton pe DC 

1,5 ha teren arabil 

Bîrnova revărsare 1 gospodărie 

Boul revărsare  

Triful revărsare 1 podeț (DC 126) 
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t. Caina scurgeri torențiale 6 gospodării 

1 podeț (DC 126) 

0,8 ha teren arabil 

Șovoaia Mastacăn revărsare 10 gospodării 

1 podeț (DC 126) 

1,5 km drum sătesc 

1,5 ha pășune 

Șovoaia revărsare  

Bălan revărsare 1 podeț (DC 126) 

1,5 ha pășune 

Nechit Nechit revărsare 45 gospodării 

0,4 km drum comunal 

20 ha pășune 

Moise revărsare  

Archița revărsare  

Sihla revărsare  

t. Vescanu scurgeri torențiale  

Varnițelor revărsare  

Hugiu revărsare  

Stroe revărsare  

Duras revărsare  

Alunul revărsare  

Barchiz revărsare  

Cracul 

Comarnicului 

revărsare  

t. Pinten scurgeri torențiale 0,6 km drum forestier 

1 pod 

2 podețe 

t. Vitioana scurgeri torențiale 1,0 km drum forestier 

6 podețe 

Borlești Nechit revărsare 80 gospodării 

1 obiectiv (clădire magazine) 

0,15 km drum sătesc 

1 pod pe DJ 156A 

2 punți 

2,5 ha teren arabil 

Nechizel revărsare 

 

 

Podului revărsare  
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Triful revărsare  

t. Diaconul scurgeri torențiale  

Torent 1 scurgeri torențiale 1 pod 

0,05 km DC 125 

Torent 2 scurgeri torențiale 1 pod 

0,05 km DC 125 

t. Toader scurgeri torențiale 1 pod 

0,10 km DC 125 
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         Figura 5 Harta distribuției coeficientului de risc la alunecări de teren Comuna Borlești, județul Neamț 



 

23 
© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Borlești, Județul Neamț 

 

Intravilan existent. Zone funcționale 
 

Intravilanul existent este materializat in P.U.G. prin corelarea limitelor și 

suprafețelor aflate în evidența Oficiului Județean de organizare a teritoriului agricol cu 

cele aflate în evidența Consiliului Local. 

Intravilanul existent, cuprinzând zonele populate a fost marcat pe planuri. 

În componența intravilanului existent intră următoarele areale: 

 

Tabel 9  Intravilan existent comuna Borlești 

Intravilan  
Suprafata 

intravilan existent 
(Ha) 

 

Borlești 474.11  

Ruseni 539.58  

Mastacan 369.82  

Șovoaia 170.76  

Nechit 59.68  

TOTAL 1613.94  

 

În intravilanul existent sunt cuprinse zonele: 

 - Locuințe si funcțiuni complementare; 

- Unități industriale si depozite; 

- Unități Agro; 

- Instituții publice și servicii; 

- Cai de comunicație - transport rutier; 

- Spatii verzi sport agrement păduri; 

- Construcții tehnico-edilitare; 

- Zona gospodărire comunala  cimitire; 

- Terenuri libere; 

- Ape; 

- Terenuri neproductive. 

 

 

Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcționale 

 

Zona funcțională “Locuințe si funcțiuni complementare” este reprezentată de 

fondul de locuințe, al cărui situație la finalul anului 2020 era de 3608 de locuințe 

existente, la nivelul comunei Borlești. 

Zona funcțională “Instituții publice și servicii” prezintă următoarele instituții cu 

importantă pentru comună atât în ceea privește serviciile indispensabile unei 

comunități, cât și privitor la siguranța cetățeanului: 

- Cabinet medical; 
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- Cabinet stomatologic; 

- Farmacie; 

- Cămin cultural; 

- Școală; 

- Grădiniță; 

- Teren de sport; 

- Post de Poliție; 

- Circumscripția sanitar-veterinară; 

- Canton exploatare; 

- Centru medico-social; 

- Unități comerciale; 

- Unități de primire turistică; 

- Restaurante. 

 

Infrastructura de învățământ  

Tabel 10 Rețeaua Unităților de Învățământ  an școlar 2021-2022 

INTRAVILAN Denumirea unității de învățământ Nivelul școlarizat 

Borlești 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BORLEȘTI 

PRI/GIM 

Mastacăn 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL 

MARE", SAT MASTACĂN, COMUNA 

BORLEŞTI 
PRI/GIM 

Borlești 
GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 1, 

COMUNA BORLEȘTI PRE 

 

Tabel 11 Populația școlară pe niveluri de educație 

Anul 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Grădiniță 180 186 195 204 203 207 181 196 

Învățământ 

primar 

341 310 289 272 300 312 328 337 

Învățământ 

gimnazial 

356 329 327 331 282 260 220 209 

Total 877 825 811 807 785 779 729 742 
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Fig. 6 Primăria Borlești 

 

 

     Fig. 7 Cămin Cultural 

 

 

 
Fig. 8 Magazin La Doi Pași 

 
Fig. 9 Cabinet Medical 

 

 

 
Fig. 10 Bancă, Borlești 

 

 

 
Fig. 11 Școala Primară sat Nechit 
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Fig. 12 Școală Gimnazială sat Borlești 

 

 

 
Fig. 13 Școală sat Mastacăn 

 

 

 
Fig.14 Farmacie 

 

 
Fig. 15 Grădiniță sat Șovoaia 

 

 

 
Fig. 16 Școală sat Ruseni 

 

 

 
Fig. 17 Asigurări 
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Fig. 18 Service Auto 

 

 

 
Fig. 19 Însămânțări artificiale la animale 

 

 

  
Fig. 20 Grădiniță sat Ruseni 

 

 
Fig. 21 Florărie 

 

 

 
Fig. 22 La Piți – Pizzerie 

 

 

 
Fig. 23 OST Salon 
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Unități de cult 

 

În comuna Borlești există 10                         

biserici, o mănăstire și un schit, 

distribuite pe teritoriul comunei astfel: 

 

 
Fig. 24 Biserica Șovoaia 

 

 

 
Fig. 25 Biserica „Sf. Vasile cel Mare” 

 

 

 
Fig. 26 Biserica Noua Ruseni 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 27 Biserica Veche Ruseni 

 

 

 
Fig. 28 Biserica Borlești 1 

 

 

 
Fig. 29 Biserica „Sf. Trei Ierarhi, 

Borlești 
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Fig. 30 Biserica Puriceni 

 

 

 
Fig. 31 Biserica „Sf. Nicolae” Mastacăn 

 

 

 
Fig. 32 Biserica „Sf. Cuvioasa 

Parascheva”  Mastacăn 

 

 

 
Fig . 33 Mănăstirea Nechit 

 

 

 
Fig. 34 Schitul Mina 

 

 

 
Fig. 35 Biserica Nechit 
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Mânăstirea Nechit, din satul Nechit,  reprezintă una dintre cele mai vechi 

așezăminte monahale ale județului, datând, potrivit cercetărilor încă de prin secolul 

al XIV-lea. 

Încă din cele mai vechi timpuri, Nichita Sihastrul a poposit aici, rugându-se 

pentru ocrotirea semenilor săi. În acest mod, alături de el s-au mai alăturat și alți 

credincioși care, împreună, au zidit o bisericuță din lemn, ce a purtat hramul 

„Sfântului Nicolae”. 

Între Buhuși și Piatra Neamț, lângă Roznav, pe coline, între păduri se află de 

peste 600 de ani un lăcaș sfânt - Mănăstirea de călugări Nechit se situează pe valea 

pârâului Nechit, la 35 km sud-vest de municipiul-reședință de județ, Piatra-Neamț. 

Cele mai cunoscute și utilizate căi de acces sunt: 

• Piatra-Neamț-Dumbrava Roșie-Săvinești-Roznov-Borlești-Nechit 

• Bacău-Buhuși-Cândești-Rediu-Borlești-Nechit 

 

 

Istoric mânăstirea Nechit din satul Nechit: 

 

Istoria mânăstirii a fost una destul de tumultoasă, fiind supusă la numeroase 

încercări. La începutul secolului al XIX-lea, viața monahală de aici începu a se 

stinge, singurii care rămăseseră pentru ocrotirea așezământului fiind doar trei 

călugări. 

În anul 1875, în locul bisericuței din lemn s-a clădit o biserică măreață, din zid 

– totul spre amintirea așezământului monahal de odinioară. Cu timpul, Zenovie 

Ghidescu și-a dat stăruința pentru ca mânăstirea Nechit să redevină la fel de 

cunoscuta ca altădată. Astfel, începând cu anul 1960 și având ocrotirea cuviosului 

Zenovie, schitul redevine ceea ce a fost odată. 

În anul 1990, autoritățile iau decizia de a mări edificiul, construind un adaos 

cu paraclis deasupra celei deja zidite. 

 

Obiective principale de vizitat la mânăstirea Nechit: 

 

Mânăstirea Nechit, înconjurată de mai multe poiene – Poiana Chiliilor, Poiana 

lui Samson, Poiana lui Ioil, Poiana lui Visarion – fiind așezată într-un cadru natural 

unic deosebit de frumos 

 

Zona funcțională Construcții tehnico-edilitare 

- Alimentare cu energie electrica; 

- Rețea de alimentare cu apă; 

- Rețea de telefonie fixă, mobile, cablu TV și internet. 
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Echipare edilitară 

 

Gospodărirea apelor 

Cursurile de apă care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate și 

prezintă risc de inundabilitate.  

Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a       b 

Figura 36 Disfuncționalitate – cale de acces (a,b) 

 

Alimentarea cu apă  

Comuna Borlești dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei. 

Lungimea totală a rețelei simple de distribuție a apei potabile este de 16,3 km. 

În acest moment extinderea rețelei de alimentare cu apă, reprezintă una dintre 

priorități. 

 

Canalizare 

 

Comuna Borlești dispune de o rețea de canalizare pentru colectarea apelor 

uzate menajere. 

Lungimea totală a rețelei de canalizare este de 16,3 km, insuficientă pentru 

nevoile actuale ale comunei. 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan. 
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Gospodărire comunală 

Cimitirele de pe raza comunei Borlești nu au delimitate clar zonele de 

protecție sanitară. Situația existentă prevede 7 cimitire la nivelul întregii comune. 

Pentru comuna Borlești soluția de gestionare a deșeurilor menajere o 

constituie participarea la programul județean integrat de precolectare selectivă și 

transmitere către punctele de preluare stabilite. Comuna dispune astfel de puncte de 

colectare selectivă pentru deșeuri menajere, deșeuri vegetale, sticle cu PET-uri și 

hârtie.  

Punctele de colectare au fost identificate si reprezentate pe planuri. 

Situaţia existentă nu prevede zone de picnic în cadrul comunei Borlești. 

Spațiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 și regulamentul de 

aplicare al acesteia, incluse în registrul spațiilor verzi ale comunei vor fi administrate 

și protejate în conformitate cu prevederile legale. 

Depozitarea gunoaielor in locuri neamenajate dă un aspect dezolant 

adăugandu-se toxicitatea unora dintre materialele aruncate. Intervenția omului are 

efecte negative prin faptul că se accelerează procesul de eroziune, surpări, 

prăbușiri, prin defrișarea vegetației subarboricole si erbacee, cat si prin săpăturile 

făcute pentru a folosi material in construcții. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 Punct colectare 

 

 

Necesități și opțiuni ale populației 

- Parcelări în zona bună pentru construcții; 

- Modernizarea drumurilor existente și crearea altor drumuri noi, în funcție de 

necesități; 

- Extinderea rețelei de alimentare cu apă în sistem centralizat și a rețelei de 

canalizare, în condiții sanitare corespunzătoare; 
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- Realizarea de depozite ecologice de prestocare și sortare a deșeurilor de tip 

menajer și industrial; 

- Amenajarea de spații verzi din domeniul privat al primăriei; 

- Realizarea și extinderea rețelei de cablu TV, antene satelit și conexiune la 

internet; 

- Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și înființarea unui cabinet medical 

stomatologic; 

- Sprijinirea societăților mici și mijlocii pentru dezvoltarea și diversificarea 

activității de producție prin întocmirea de proiecte finanțate de Agenția 

Națională pentru Dezvoltare Regională, de Fondul Român de Dezvoltare 

Socială sau de alte organisme internaționale; 

- Practicarea și dezvoltarea turismului rural și al agroturismului; 

- Construirea podețelor aferente căilor de acces din gospodării; 

- Amenajarea de șanțuri pentru scurgerea apelor la toate drumurile comunale, 

ulițe, etc; 

- Exploatarea și cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat; 

- Industrializarea în comună a materialului lemnos rezultat din exploatările 

forestiere. 

 

 

Disfuncționalități (la nivelul teritoriului și localității) 

 

Atât activitățile agricole, cât și cele cu caracter industrial sunt în formare și o 

zonificare judicioasă a funcțiunilor urbanistice este oportună a se aplica: 

-Zonele cu riscuri naturale inventariate în prezentul P.U.G. și care constau în 

alunecări de teren, inundații, vor trebui să rămână în atenția administrației locale ca, 

pe baza unui program, să se asigure fondurile necesare ameliorării lor; 

-Gradul de echipare edilitară din comună este necorespunzător; 

-Lipsa unei rețele de gaze naturale; 

           -Locuințele particulare existente sunt realizate din materiale nedurabile cu 

riscuri la calamități naturale; 

           -Strãzile (ulițele) din intravilan nu sunt realizate conform normelor tehnice, 

sunt din pământ și într-o stare mediocră; 

           -Siturile arheologice și monumentele de arhitectură și naturale existente cu 

zonele lor de protecție  vor trebui delimitate și bine marcate în teren împreună cu 

Inspectoratul pentru Cultură al Județului. 

 

➢ Disfuncționalități socio-economice 

încurajarea insuficienta a agriculturii si nepracticarea acesteia intr-un mod 

profesionist, documentat; 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Borleşti, Județul Neamț.           34 

- lipsa unui sistem centralizat de preluare a surplusului de produse agricole si 

de comercializare a acestora; 

- numărul mic al unităților de producție; 

- creșterea șomajului a afectat si nivelul de trai al populației; 

- insuficienta dezvoltare a sectorului de prestări servicii; 

- lipsa consilierii de specialitate in problemele socio-economice ale comunei; 

- slaba popularizare si valorificare a resurselor locale existente, fiind necesare 

îmbunătățiri pe linia promovării produselor cu marca locala, a creșterii 

sortimentale si a calității ofertei; 

- lipsa de încurajare a turismului. 

 

➢ Disfuncționalități privind asigurarea cu utilități 

 

Alimentarea cu gaze naturale 

- Lipsa unei rețele de distribuție a gazelor naturale la nivelul comunei. 

 

- Alimentarea cu energie electrică și telefonie: 

- Cu toate că operatorul E.On Moldova S.A. a efectuat o serie de reparații 

capitale ale instalațiilor energetice din comună, încă se mai constată căderi de 

tesiune. Aceste căderi se datorează în mare parte stării tehnice proaste a 

posturilor de transformare și a rețelelor de distribuție existente (se produc 

întreruperi în distribuția energiei electrice din slaba rezistență la intemperii și 

datorită suprasolicitării rețelei). 

- De asemenea, subdimensionarea rețelei electrice față de noile cerințe apărute 

dupa 1990, când s-a liberalizat consumul de energie electrică, poate constitui 

o cauză. 

- Iluminatul public stradal din localitățile comunei este necorespunzător din 

punct de vedere luminotehnic, din următoarele motive: distanța prea mare 

dintre stâlpii de iluminat public, artere secundare neacoperite de sistemul de 

iluminat, corpuri de iluminat degradate, neperformante, cu caracteristici 

luminotehnice necorespunzătoare. 

 

➢ Disfuncționalități privind mediul natural 

- Cadrul natural nu este valorificat corespunzător. Cu toate că potențialul 

existent în zonă oferă largi perspective în acest sens, se remarcă o lipsă de 

atractivitate turistică. 

- Zonele de sport/parc/agrement existente nu sunt suficient 

amenajate/întreținute. 

- Inexistența unei strategii și a unei politici obiective adecvate locale de 

reconversie a activităților economice în cazul disponibilizărilor; 

- Alăturarea arbitrară de construcții, dizarmonioase ca funcțiune și arhitectură 

(mai ales fațade), lipsa unei dispuneri urbane coerente privind silueta 
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localității și a unei legături fluente între unități/zone/subzone de interes public; 

- Dezvoltarea relativ liniară a comunei a condus la lipsa unei zone centrale 

autentice și reprezentative în cea ce privește unitățile de interes general; 

- Lipsa suprafețelor special amenajate, destinate organizării de picnicuri. 

 

➢ Disfuncționalități privind mediul construit si modul de utilizare a 

terenului 

- drumuri de acces impracticabile, mai ales pe timp ploios; 

alăturarea/vecinătatea față de zone și subzone locuințe abandonate și/sau 

aflate în stadii avansate de degradare;  

- Nu toate construcțiile noi respectă condițiile urbanistice optime recomandate 

de ocupare și amplasare prin autorizația de construire (respectiv retrageri, 

orientări față de punctele cardinale, volumetrii, estetica fațadelor etc.), ceea 

ce va conduce la o exploatare necorespunzătoare și ineficientă din punct de 

vedere al utilităților; 

- Un alt fenomen nedorit este începerea construcției și abandonarea sa la faza 

de fundație, astfel creându-se imposibilitatea de utilizare a terenului; 

- Construirea din materiale și structură friabile, gen paiantă; 

- Deprecierea fațadelor clădirilor și refacerea necorespunzătoare, mai ales a 

celor cu orientare către drumuri importante sau de interes vizual; 

- Insuficiența sau inexistența spațiilor aferente/complementare locuirii (locuri de 

joacă pentru copii, spații plantate amenajate, parcaje, elemente de mobilier 

urban, pavimente, pietonale de legătură funcțională între zone/subzone de 

interes, spații de întâlnire, socializare și stimulare tradițională etc.) 

 

➢ Disfuncționalități la nivelul căilor de comunicații 

- Se impune repararea și amenajarea drumurilor existente și rețeaua de 

drumuri sătești sunt drumuri din pământ, parțial balastate, aflate într-o stare 

avansată de degradare, prezentând defecte specifice drumurilor de pământ, 

devenind improprii circulației auto și celei pietonale în timpul anotimpurilor cu 

precipitații.  

- Atunci când aceste drumuri sunt desfundate, școlarii și preșcolarii din satele 

comunei întâmpină mari greutăți în a ajunge la școlile și grădinițele aflate pe 

teritoriul comunei.  

- Zona de locuințe adiacentă drumurilor județene este expusă poluării (gaze de 

eșapament, zgomot, vibrații) din cauza circulației intense. 
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 Pe raza comunei Borlești, județul Neamț, sunt declarate următoarele 

monumente istorice pentru care se vor respecta reglementările aflate în 

vigoare: 

 

Tabel 12 Lista Monumentelor istorice înscrise în LMI 

 

Cod LMI Denumire Localitate Datare 

NT-I-s-B-10516 Necropolă Sat Mastacăn, 

Com. Borlești 

Sec. II-III p. Chr., 

Cultura carpică 
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Tabel 13 Lista monumentelor istorice înscrise în Repertoriul Arheologic Național (RAN) 

 

Cod RAN Denumire Categorie Tip Județ Localitate Localizare Cronologie 

121769.01 Situl arheologic 

Latene de la 

Mastacăn. la 

marginea de Sud 

a satului 

locuire locuire Neamț Mastacăn, 

com. Borlești 

Mastacăn, la marginea de Sud a 

satului 

Latène / 

sec. II - III 

121741.02 Situl arheologic 

de la Borlești - 

Dealul Runcu 

locuire așezare Neamț Borlești, 

com. Borlești 

La piciorul pantei de sud-est a 

dealului Runcu 

Eneolitic, 

Epoca 

bronzului 

121741.01 Așezarea carpică 

de la Borlești- 

Dealul Puriceni 

locuire așezare Neamț Borlești, 

com. Borlești 

Borlești, pe malul stâng al 

pârâului Petresei 

Neprecizată 

/ sec. II-III 

121778.01 Descoperire 

întâmplătoare 

locuire nepreciza

t 

Neamț Ruseni, com. 

Borlești 

Pe raza satului Ruseni Latène 
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Fig. 38 Situl arheologic-Dealul Runcu            Fig. 39  Așezarea carpică - Dealul Puriceni 

 

Paleoliticul, epoca veche a pietrei şi-a lăsat urmele materiale pe teritoriul comunei 

prin aşezarea de vânători paleolitici descoperită pe dealul Fluturelui (drumul spre 

Tazlău). Uneltele găsite din lame de cremene şi curaţit, un răzuitor şi un vârf de piatră 

cioplită au fost apreciate ca vârstă la 10.000 ani. 

Neoliticul – epoca nouă a pietrei, este marcată de o creştere a forţelor de 

producţie. Uneltele din piatră şlefuită sunt arme mai redutabile şi unelte mai productive 

ca cele din paleolitic. Oamenii cultivă plantele, cresc animale, pe care le-au domesticit, 

dar nu renunţă la vânat. Pe teritoriul comunei Borleşti s-au găsit numeroase urme 

neolitice. Astfel, la Ruseni şi pe Dealul Cucului s-au găsit cioburi şi câteva silexuri. 

Analiza ceramicei a stabilit că urmele aparţin fazei Precucuteni. Pe dealurile Osoiului, 

Blancului şi Gruiului s-a găsit ceramică din cultura Cucuteni B, fără decor, bucăţi de 

chirpic, râşniţe, topoare din piatră şi aşchii de cremene. 

Toate trei descoperiri sunt spre satul Mastacăn unde s-au mai descoperit urme 

ale culturii Cucuteni la Runcul din Deal şi la Marginea (nordul satului Mastacăn), unde s-

a găsit o frumoasă aşezare Cucuteni care pare să se continue şi în epoca bronzului. 

La Borleşti, pe Dealul Mare, s-au găsit urme arheologice din Cucuteni B, iar la 

Târla lui Sărăcilă s-au descoperit cioburi cucuteniene, dar fără a se putea stabili exact 

faza căreia aparţin. O frumoasă aşezare neolitică s-a descoperit la Ruseni, într-o poziţie 

strategică bine aleasă. 

Important, pe lângă avantajele terenului, apare şi un şanţ săpat de om pentru 

întărirea porţiunilor mai slabe. Toată aşezarea este plasată şi în apropierea pârâului 

Nechit, subliniind priceperea cu care aceşti oameni îşi alegeau locul aşezării lor. Urmele 

materiale, cioburi fără pictură, mult chirpic, fragmente de râşniţe din piatră şi numeroase 

silexuri, plasează aşezarea în cadrul culturii Cucuteni şi în faza de început a bronzului. 
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Epoca bronzului este prezentă pe teritoriul comunei prin uneltele de bronz şi 

aramă, unelte care arată că saltul uriaş făcut de societatea omenească primitivă în plan 

tehnologic şi social. Cea mai importantă descoperire este depozitul de topoare de bronz 

de la Runcul din Deal, în anul 1958 în timpul unor lucrări agricole, pe versantul de vest-

sud-vest al Dealului Runcu. Topoarele, şase la numărul, unul pierdut, se găseau într-un 

vas tip amforă, se găsesc la Muzeul judeţean de Istorie Piatra Neamţ. Două topoare de 

aramă şi trei de bronz, patinate dar bine păstrate, cu gaură la înmănuşare şi alte 

particularități le plasează în etapa de dezvoltare Costişa, pe la mijlocul mileniului II î.e.n. 

Alte urme, o staţiune Noua, probabil o necropolă, o aşezare de tip Costişa, tot la Runcul 

din Deal. O altă aşezare din epoca bronzului este pusă în evidenţă pe Dealul Cucului, 

prin lame de cremene, cioburi ceramice decorate cu incizii, probabil tot de tip Costişa. 

Şi, în sfârşit, la Hîrţeşti, pe dealul Fluturelui, la Ruseni şi Puriceni o aşezare de tip Noua. 

 

➢ Dealu Runcu  

Înălțimea, aflată în partea de vest a satului, spre Tazlău, a făcut parte până în anii 

ʼ90 din loturile cultivate cu viță de vie, ceea ce a contribuit la eroziunea accentuată a 

straturilor de sol. 

Cercetări de suprafață: R. Munteanu, D. Gravăn, în anul 2009. 

 

➢ Puriceni 

Pe stânga văii Petresei, pe o lungime de aproximativ 1,8 km, dinspre Dealu 

Runcu spre cătunul Puriceni, au fost identificat mai multe puncte cu materiale 

arheologice. Acestea au fost notate începând de la 1, toate primind și câte o coordonată 

GPS. Cele mai multe artefacte aparțin perioadei carpice (fragmente ceramice cenușii, 

lucrate la roată). Au mai fost descoperite și alte fragmente ceramice, arse neuniform, 

greu de încadrat cu exactitate, dar și așchii de silex sau gresie. De pe aceeași terasă a 

fost recuperate, cu ani în urmă, un tezaur de denari imperiali romani; nu excludem ca 

unul dintre punctele identificate de noi în 2009 să corespundă cu locul descoperirii 

acestuia. 

Cercetări de suprafață: R. Munteanu, D. Gravăn, în anul 2009. 
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Propuneri de organizare urbanistică 

Studii de fundamentare 

 

Din analiza situației existente, a resurselor economice și demografice, rezultă: 

 - Dezvoltarea, în continuare, a așezărilor umane, pe structura vetrelor de sat 

existente; 

 - Dezvoltarea și modernizarea rețelei stradale; 

 - Dezvoltarea economiei locale; 

 - Interdicția realizării de construcții stradale în zonele cu riscuri naturale; 

 - Echiparea edilitară a comunei în condiții ecologice. 

 

Evoluție posibilă, priorități 

Direcțiile posibile de dezvoltare economică, potrivit P.A.T.J., includ comuna în 

zona teritorială cu profil turistic – recreativ, cu gospodării care corespund condițiilor 

pentru practicarea activităților de agroturism. Evoluția posibilă se va dirija însă și pe 

baza profilului agroindustrial în limitele intravilanului și a zonelor funcționale. 

Conform temei de proiectare se propune dezvoltarea de unități industriale, de 

unități agrozootehnice, de unități prelucrătoare de lemn exploatat în comună. 

-Modernizarea zonei de circulație (străzi, alei), lucrări de întreținere a întregii 

rețele de poduri. 

-Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundații, teren 

mlăştinos) ca termen imediat. 

-Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (canalizare, alimentare cu gaze 

naturale, inclusiv instalații aferente). 

Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de 

dezvoltare ale administrației publice locale, funcție de fondurile avute la dispoziție de 

Consiliul Local (fonduri proprii și fonduri de la bugetul de stat). 

Conform temei de proiectare se propune dezvoltarea de unități industriale, de 

unități agrozootehnice, de unități prelucrătoare de lemn exploatat în comună. 

Se impune cu prioritate analiza, pe bază de P.U.Z., a zonelor trecute cu 

indicativul de (IT) interdicție temporară; 

Modernizarea zonei de circulație (drumuri comunale, ulițe), lucrări de întreținere a 

întregii rețele de poduri: 

Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundații), în termen 

imediat; 

Lucrări de echipare edilitară, în termen imediat (canalizare, alimentare cu apă, 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Borleşti, Județul Neamț.           41 

inclusiv instalații aferente); 

Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de 

dezvoltare a administrației publice locale, în funcție de fondurile avute la dispoziție de 

Consiliul Local (fonduri proprii și fonduri de la bugetul de stat). 

 

 

Optimizarea relațiilor în teritoriu 

În baza planurilor de amenajare a teritoriului rezultă că localitățile se vor dezvolta 

în limitele intravilanelor stabilite prin P.U.G. și aprobate. 

Se va avea în vedere asfaltarea și modernizarea drumurilor comunale, acestea 

aflându-se în stare precară. 

Se va urmări modernizarea stațiilor și a mijloacelor de transport în comun, 

suplimentarea acestora și a microbuzelor școlare pentru a facilita transportul elevilor la 

unitățile de învățământ aflate în alte localități, în special în anotimpul rece. 

Prin programul de măsuri din cadrul P.A.T.J. Neamț, în cadrul diversificării 

reabilitării și modernizării sistemului de căi rutiere se propune: 

 ● extinderea iluminatului public si modernizarea rețelei existente; 

● lucrări de arta pe drumurile publice pentru asigurarea fluentei, siguranței si     

   legăturilor de circulație  

● îmbunătățirea serviciilor de transport pentru calatori. 

 

Conform Strategiei de dezvoltare locală a comunei Borlești 2021-2027 se 

propun o serie de măsuri: 

 

Domenii prioritare 2 

- Dezvoltarea unei infrastructuri moderne. 

Obiective: 

- Creșterea accesibilității, conectivității și mobilității prin realizarea de 

investiții în infrastructura de transport; 

- Stimularea atractivității și economiei locale prin creșterea accesului la 

infrastructura de calitate. 

Mărusi:    

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii aeroportuare; 

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare; 

- Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii rutiere; 

- Dezvoltarea de sisteme de transport urban durabile; 

- Extinderea infrastructurii de internet, în special în zonele rurale și 
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comunitățile izolate; 

- Dezvoltarea TIC prin crearea și dezvoltarea de produse și servicii tip e-

„servicii”. 

 

 

Dezvoltarea activităților economice 

 

Dezvoltarea activităților economice 

Se propune dezvoltarea cu precădere a economiei agricole (zootehnice) pe baza 

proprietății private, în formele specifice și potrivit prevederilor legii, activizarea producției 

agricole cu mijloace moderne, prin reorganizarea gospodăriei individuale cu anexele și 

utilajele necesare. 

Dezvoltarea capacităților de producție în domeniul silvic în legătură directă cu 

mica industrie de prelucrare a materialului lemnos. 

Se va avea în vedere practicarea și dezvoltarea activității de turism de tranzit și 

turism itinerant cu valenţe culturale. 

Diversificarea activităților localnicilor prin valorificarea produselor agricole, 

animaliere, pădurilor, etc. 

Se vor putea dezvolta activitățile de tip meșteșugăresc, construcții, de prestări 

servicii, necesare nevoilor locale. 

Unitățile economice existente cu activitate în domeniul agricol, zootehnic , 

preluarea lemnului, comerțului, etc, își vor extinde și diversifica activitatea prin 

realizarea unor structuri economice moderne și competitive, stimularea dezvoltării 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

Într-o etapă viitoare se poate lua în considerare restaurarea , amenajarea și 

introducerea într-un circuit turistic itinerant cu valenţe culturale, a unora dintre 

obiectivele cu valoare istorică cuprinse în Lista monumentelor de patrimoniu. 

Dezvoltarea preconizată prin măsurile propuse mai sus, poate oferi numeroase 

noi locuri de muncă populației din comună, limitând fenomenul șomajului și 

navetismului. 

 

Conform Strategiei de dezvoltare locală a comunei Borlești 2021-2027 se 

propun o serie de măsuri: 

 

Domenii prioritare 3 

- Sprijinirea unei economii competitive și a dezvoltării locale. 

Obiective: 

- Sprijinirea inovării și competitivității mediului economic, promovarea 

rezultatelor obținute; 
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- Impulsionarea sectorului de creștere-dezvoltare, în special a cercetării 

aplicate; 

- Îmbunătățirea accesului firmelor de servicii de afaceri de calitate; 

- Sprijinirea exporturilor și competitivității produselor locale la export; 

- Sprijinirea dezvoltării zonelor urbane; 

- Sprijinirea dezvoltării zonelor rurale; 

- Sprijinirea valorificării potențialului turistic existent. 

Măsuri: 

- Dezvoltarea inovării și transferului tehnologic, inclusiv prin crearea și 

dezvoltarea clusterelor; 

- Sprijin pentru domenii competitive și sisteme productive integrate, inclusiv 

pentru dezvoltarea de produse, servicii și procese tehnologice noi, cu 

valoare adaugată crescută, „verzi”; 

- Sprijinirea cercetării publice și private, în vederea dezvoltării și fructificării 

soluțiilor integrate; 

- Sprijin pentru accesarea serviciilor dedicate firmelor și tinerilor 

antreprenori; 

- Dezvoltarea de rețele și platforme pentru sprijinirea exportatorilor locali; 

- Asigurarea condițiilor de dezvoltare mediului urban, prin realizarea de 

investiții în infrastructura locala; 

- Asigurarea condițiilor de dezvoltare în mediul rural, prin realizarea de 

investiții în infrastructura locală; 

- Dezvoltarea de activități economice alternative în mediul rural, inclusiv 

dezvoltarea capacității antreprenoriale a tinerilor; 

- Dezvoltarea infrastructurii de turism și de agrement aferentă, promovarea 

potențialului turistic. 

 

 

Organizarea circulației 

 

 În etapa de valabilitate a acestui P.U.G. , se propune păstrarea rețelei actuale 

stradale, implicând doar lucrări de întreținere și amenajări. Se impune repararea și 

amenajarea drumurilor existente. Eventuale noi străpungeri necesare datorită extinderii 

intravilanului și a lotizărilor aferente, se vor face pe bază de P.U.Z. 

Sistemul de străzi în zonele funcționale se va definitiva pe bază de PUZ. La nivel 

de PUG s-a sugerat rețeaua de bază a străzilor propuse, sprijinită pe drumurile 

existente. 

În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform 

prevederilor  HG 525/1996, cu completări inferioare. 

Amplasarea față de drumurile publice: 
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A. În zonele drumului public se pot autoriza pe bază de proiecte de specialitate și 

avizele de specialitate ale administrației publice: 

  a. construcții și instalații aferente drumurilor publice, cu deservire 

de întreținere și exploatare; 

  b. parcaje, garaje și stații de alimentare cu carburanți; 

 c. conducte de alimentare cu apă și de canalizare, sisteme de 

transport a energiei electrice, de telecomunicații și infrastructuri ori alte instalații și 

construcții de acest gen. 

B. Modernizarea drumurilor publice se va executa după realizarea lucrărilor și 

infrastructură pe bază de studii și proiecte specifice avizate și aprobate legal. 

 

 

 

Intravilan propus. Zonificarea funcțională. Bilanț teritorial. 

 

Noua limită a intravilanului include suprafețele de teren ocupate de construcții și 

amenajări precum și suprafețelor de teren necesare dezvoltării în perspectivă. 

Zonificarea funcțională propusă, preia configurația celei existente și este 

prelucrată și ordonata potrivit exigențelor de organizare viitoare a localităților din 

comună. 

 Zona centrală (centru civic) pe teritoriul localității de reședință, reprezintă un 

areal ce va fi delimitat în planul de reglementări.  

 Organizarea zonei centrale este o problemă de perspectivă dar care va sta in 

atenția administrației publice in vederea rezervării terenului necesar noilor obiective. 

 

 

Tabel 14 Balanta comparativa Intravilan Existent/Propus comuna 
Borlești 

 

Intravilan  
Suprafata 

intravilan existent 
(Ha) 

Suprafata 
intravilan propus 

(Ha) 
Diferenta (Ha) 

Diferenta % 
fata de existent 

 

 

Borlești 474.11 534.81 60.71 12.80  

Ruseni 539.58 670.51 130.92 24.26  

Mastacan 369.82 417.05 47.23 12.77  

Șovoaia 170.76 178.10 7.34 4.30  

Nechit 59.68 62.52 2.84 4.76  

TOTAL 1613.94 1862.98 249.04 15.43  
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Reglementări urbanistice 

Reglementările urbanistice s-au făcut prin definirea zonelor funcționale, pe 

schema stradală existentă: 

- Zonele funcționale sunt cu destinații bine definite; 

- S-au identificat și delimitat zonele protejate care constau în monumentele de 

arhitectură și ansambluri de arhitectură; 

- În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicții temporare de construire, 

pentru zonele care necesită studii și cercetări suplimentare; 

- S-au precizat zonele cu interdicții definitive pentru zonele cu riscuri naturale și 

zonele care au rezultat din considerente de protecție sanitară. 

- Interdicțiile de construire își pierd valabilitatea în momentul eliminării cauzelor 

care le-au determinat; 

- În cadrul P.U.G. s-au precizat și reprezentat zonele de protecție, conform 

ordinului nr. 119/2014, pentru: 

▪ Ferme de cabaline, până la 20 de capete: - 50 m 

▪ Ferme de cabaline, peste 20 capete: - 100 m 

▪ Ferme si crescătorii de taurine până la 50 capete: - 50 m 

▪ Ferme si crescătorii de taurine, între 51-200 capete: - 100 m 

▪ Ferme si crescătorii de taurine, între 201-500 capete: - 200 m 

▪ Ferme si crescătorii de taurine, peste 500 de capete: - 500 m 

▪ Ferme de păsări, până la 1000 de capete: - 50 m 

▪ Ferme de păsări, între 1001 - 5.000 de capete: - 200 m 

▪ Ferme de păsări, între 5001 – 10000 de capete:- 500 m 

▪ Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10000 de capete și complexuri 

avicole industriale:- 1000 m 

▪ Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: - 100 m 

▪ Ferme de ovine, caprine cu peste 1500 de capete: - 200 m 

▪ Ferme de porci, între 7-20 de capete: - 100 m 

▪ Ferme de porci, până la 50 de capete: - 100 m 

▪ Ferme de porci, între 51-100 de capete: - 200 m 

▪ Ferme de porci, între 101-1000 de capete: - 500 m 

▪ Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: - 1.000 m 

▪ Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: - 1.500 m 

▪ Ferme si crescătorii de iepuri între 100 si 5.000 de capete: -100 m 

▪ Ferme si crescătorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: - 200 m 

▪ Ferme si crescătorii de struți :- 500 m 

▪ Ferme si crescătorii de melci: - 50 m 
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▪ Spitale  veterinare: -  30 m 

▪ Grajduri de izolare si carantina pentru animale: - 100 m 

▪ Adăposturi pentru animale, inclusiv comunitare: - 100 m 

▪ Abatoare: - 500 m 

▪ Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a 

animalelor: - 200 m 

▪ Depozite pentru colectarea si păstrarea produselor de origine animala: - 

50 m 

▪ Platforme pentru depozitarea dejecțiilor animale care deservesc mai multe 

exploatații zootehnice, platforme comunale: - 500 m 

▪ Platforme pentru depozitarea dejecțiilor porcine: - 1.000 m 

▪ Stații de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: - 1.000 m 

▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, stații de 

tratare a semințelor) cu capacitate între 5-100 tone - 100 m 

▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, stații de 

tratare a semințelor) cu capacitate peste 100 tone - 200 m 

▪ Stații de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: - 150 m 

▪ Stații de epurare de tip modular (containerizate): - 50 m 

▪ Stații de epurare a apelor uzate industriale si apelor uzate menajere cu 

bazine deschise: - 300 m 

▪ Paturi de uscare a namolurilor: - 300 m 

▪ Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: - 500 m 

▪ Depozite controlate de deșeuri periculoase si nepericuloase: - 1.000 m 

▪ Incineratoare pentru deșeuri periculoase si nepericuloase: - 500 m 

▪ Crematorii umane: - 1.000 m 

▪ Autobazele serviciilor de salubritate: - 200 m 

▪ Stație de preparare mixturi asfaltice, betoane - 500 m 

▪ Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: - 50 m 

▪ Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10000 litri: - 50 m 

▪ Depozitele de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: - 100 m 

▪ Bocșe (tradiționale) pentru producere de cărbune (mangal) : - 1000 m 

▪ Parcuri eoliene: -. 1.000 m 

▪ Cimitire si incineratoare animale de companie: - 200 m 

▪ Rampe de transfer deșeuri - 200 m. 

 

- Zonele de protecție sanitară se pot diminua sau simplifica dacă, din studiile de 

impact, rezultă altfel decât cele precizate în norme. 

Autorizarea lucrărilor de construcții se va putea face numai cu respectarea 

prevederilor noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 și H.G. 119 - 2009 și a 

prezentului regulament. 
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Măsuri aplicabile în zona construită protejată (în arealele zonelor de protecție a 

monumentelor istorice): 

• Este permisă realizarea clădirilor de locuit și a celor cu funcțiuni complementare 

pe bază de proiecte autorizate întocmite, verificate și autorizate conform legii; 

• Clădirile de locuit și anexele gospodăreşti (bucătării de vară, magazii, adăposturi 

atelaje) vor putea fi renovate, reparate sau extinse pe bază de proiecte 

autorizate, întocmite, verificate și autorizate conform legii, cu respectarea strictă 

a regimurilor P.O.T și C.U.T; 

• Se pot executa lucrări de demolare sau îndepărtare a construcțiilor degradate, 

numai în baza autorizațiilor de desființare, măsuri de protecția mediului și 

D.T.O.E.; 

• Dacă aceste proiecte se referă la obiective înscrise pe listele de patrimoniu se va 

obține obligatoriu și Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Inspectoratului 

Județean pentru Cultură; 

• Se permite continuarea executării tuturor lucrărilor de reparare sau extindere a 

rețelelor edilitare conform proiectelor avizate; 

• Se permite, cu acordul instituțiilor abilitate, implementarea oricărui proiect care 

poate contribui la îmbogățirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a 

patrimoniului cultural aferent ansamblurilor mânăstirești; 

• Lucrările de consolidare, amenajare și echipare a terenurilor vor viza: 

sistematizarea rețelei de străzi din comună, realizarea unui sistem de colectare și 

dirijare a apelor pluviale, sistematizarea pe verticală a terenului pentru 

îmbunătățirea condițiilor de preluare a apelor pluviale și accesul la dotările 

existente și propuse, realizarea unor spații de parcare adecvate fluxului de turiști, 

refacerea și extinderea rețelelor electrice; 

• Se permite realizarea, în condițiile legii și numai dacă nu afectează clădirile 

aparținând zonei protejate, a lucrărilor de îndiguire, stabilizare de maluri, 

lucrărilor pentru evitarea alunecărilor de teren, amenajărilor forestiere, 

regularizarea cursurilor de apă, plantații de protecție față de drumuri sau cimitir; 

• Fiecare nouă locuință trebuie să aibă asigurat cel puțin un loc de parcare în 

curte; 

• Acoperișul va fi tip șarpantă cu învelitoare din lemn (tratată cu Diasyl-soluţii A+B 

culoare natur), tablă amprentată (culori – nuanțe de gri sau nuanțe de maron), ori 

țiglă (nuanțe de gri sau nuanțe de maron); 

• Culoarea zugrăvelilor fațadelor se recomandă a fi alb, celelalte elemente de 

fațadă (stâlpi și grinzi din lemn, tâmplărie, parapeţi balcon, etc.) putând fi tratate 

coloristic pentru a se păstra culorile naturale ale materialului; 

• În cadrul soluțiilor arhitecturale la proiectele noi se vor prelua elementele 

specifice locale (pridvor din lemn, închis cu geamlâc, balcoane din lemn, 

ornamente arhitecturale din lemn); 
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• Aspectul exterior al construcțiilor propuse nu trebuie să distoneze și nici să 

concureze cu imaginea de ansamblu a zonei protejate; 

• Tipuri interzise de ocupare și utilizare: obiective cu specific industrial, unități de 

alimentație publică, orice alte obiective care sunt potențiale surse de poluare de 

orice fel sau au activități contrare spiritului de odihnă sau reculegere. 

 

 

Obiective de utilitate publică 

1. Realizarea rețelei de alimentare cu apă; 

2. Realizarea rețelei de canalizare și de stații de preepurare a apei menajer - 

fecaloide; 

3. Configurarea zonei agricole, industriale a comunei; 

4. Amenajarea de spații verzi din domeniul privat al Primăriei; 

5. Realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale; 

6. Extinderea rețelei de cablu TV, antene satelit și conexiune la internet; 

7. Introducerea cadastrului general la nivel de comună și preluarea datelor în 

dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat în 

gestiunea teritoriului. 

 

 

 

                  Întocmit,            Verificat,                  

     Geograf Idriceanu Costinel                     Ing. Afrăsinei Mircea 

 


