
 

 

 

 

MEMORIU GENERAL 
 

 

 

 

PLAN URBANISTIC 

GENERAL 
PROIECT NR. 6086/103 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA 

≈ DOBRENI ≈ 

JUDEŢUL NEAMŢ 
 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Dobreni, Judeţul Neamţ.  2 2 

CUPRINS

1. INTRODUCERE ..................................................................................................................................................................... 4 

1.1 DATE DE RECUNOAŞTERE A PLANULUI URBANISTIC GENERAL ............................................................................................ 4 
1.1.1 Denumirea lucrării...................................................................................................................................................... 4 
1.1.2 Beneficiar .................................................................................................................................................................... 4 
1.1.3 Proiectant general ....................................................................................................................................................... 4 
1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori ....................................................................................................................................... 4 
1.1.5 Data elaborării ........................................................................................................................................................... 4 

1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL ...................................................................................................................... 4 
1.2.1 Solicitări ale temei – program .................................................................................................................................... 5 
1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării ...................................................................................................................................... 5 
1.2.3 Domenii de utilizare .................................................................................................................................................... 6 
1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate ........................................................................................................................... 6 
1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul Local .................................. 6 
1.2.6 Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare .............................................................................. 7 

1.3 SURSE DE DOCUMENTARE ................................................................................................................................................ 7 
1.3.1 Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior .................................................................................................... 7 
1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. ......................................................................... 8 

1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ ........................................................................................................................ 9 
1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv......................................................................................................................... 9 

1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse judeţene sau locale .......................................... 10 
1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii care privesc dezvoltarea localităţilor .................................................... 10 
1.3.5. Suportul topografic al P.U.G. .............................................................................................................................. 10 

2. SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ŞI PROSPECTIVE, DIAGNOSTICUL GENERAL ŞI PROSPECTIV .......... 12 

- STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII............................................................................................................................ 12 

2.1 EVOLUŢIE .......................................................................................................................................................................... 12 
2.1.1 Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât şi a teritoriului locuit .................................................... 12 

2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL ................................................................................................................................. 13 
2.2.1 Consideraţii generale ................................................................................................................................................ 13 
2.2.3 Geologie şi Relief ...................................................................................................................................................... 13 

2.2.3.1 Geologie ................................................................................................................................................................................ 13 
2.2.4 Date seismice ............................................................................................................................................................ 14 
2.2.5 Resurse naturale ....................................................................................................................................................... 14 
2.2.6 Climatologie .............................................................................................................................................................. 15 
2.2.7 Hidrografie şi elemente hidrologice.......................................................................................................................... 15 

2.2.7.1 Apele subterane ..................................................................................................................................................................... 15 
2.2.7.2 Apele de suprafaţă ................................................................................................................................................................. 15 

2.2.8 Vegetaţia şi fauna ...................................................................................................................................................... 15 
2.2.9 Pedologie .................................................................................................................................................................. 15 

2.3 ELEMENTE DE MOBILITATE URBANĂ – EXISTENTE – RELAŢII ÎN TERITORIU ....................................................................... 16 
2.4 POTENŢIAL ECONOMIC ....................................................................................................................................................... 17 
2.5 POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE ............................................................................................................ 19 
2.6 CIRCULAŢIA ....................................................................................................................................................................... 24 
2.7 INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNCŢIONALE. BILANŢ TERITORIAL ................................................................................... 24 

2.7.1 Zone cu destinaţie specială ....................................................................................................................................... 31 
2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE ............................................................................................................................................. 32 
2.9 ECHIPARE EDILITARĂ ......................................................................................................................................................... 34 

2.9.1 Gospodărirea apelor ................................................................................................................................................. 34 
2.9.2 Alimentarea cu apă ................................................................................................................................................... 34 
2.9.3 Canalizare ................................................................................................................................................................. 34 
2.9.4 Alimentarea cu energie electrică .............................................................................................................................. 34 
2.9.5 Telefonie .................................................................................................................................................................... 35 
2.9.6 Alimentarea cu energie termică ................................................................................................................................ 35 
2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale ................................................................................................................................... 35 
2.9.8 Gospodărire comunală .............................................................................................................................................. 35 

2.10 PROBLEME DE MEDIU ....................................................................................................................................................... 35 



 

 

2.11 NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI .......................................................................................................................... 36 
2.12 POTENTIALUL TURISTIC AL COMUNEI ............................................................................................................................... 36 
2.13 DISFUNCŢIONALITĂŢI (LA NIVELUL TERITORIULUI ŞI LOCALITĂŢII) ................................................................................. 42 

3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE   SPAŢIALĂ - PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ ..................... 43 

3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE ............................................................................................................................................... 43 
3.3 ELEMENTE DE MOBILITATE URBANĂ – PROPUSE - OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU .............................................. 43 
3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE ...................................................................................................................... 44 
3.5 EVOLUŢIA POPULAŢIEI ....................................................................................................................................................... 45 
3.6 ORGANIZAREA CIRCULAŢIEI .............................................................................................................................................. 45 

3.6.1 Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun ..................................................................................... 45 
3.7 INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNCŢIONALĂ. BILANŢ TERITORIAL ............................................................................ 48 

3.7.1 Zone cu destinaţie specială ....................................................................................................................................... 57 
3.7.2 Zone cu funcţiune predominantă ............................................................................................................................... 57 

3.8 MĂSURI ÎN ZONELE CU RISCURI NATURALE ........................................................................................................................ 58 
3.9 DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE ................................................................................................................................. 59 

3.9.1 Gospodărirea apelor ................................................................................................................................................. 59 
3.9.2 Alimentarea cu apă ................................................................................................................................................... 59 
3.9.3 Canalizare ................................................................................................................................................................. 60 
3.9.4 Alimentare cu energie electrică ................................................................................................................................ 61 
3.9.5 Telefonie .................................................................................................................................................................... 61 
3.9.6 Alimentare cu energie termică .................................................................................................................................. 61 
3.9.7 Alimentare cu gaze naturale ..................................................................................................................................... 62 
3.9.8 Gospodărire comunală .............................................................................................................................................. 62 

3.10 PROTECŢIA MEDIULUI ...................................................................................................................................................... 65 
3.10.1 Protecţia biodiversităţii, florei şi faunei ................................................................................................................. 65 
3.10.2 Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie .................................................................................................... 65 
3.10.3 Protecţia populaţiei şi sănătatea umană ................................................................................................................. 66 
3.10.4 Protecţia solului ...................................................................................................................................................... 66 
3.10.5 Protecţia apelor ...................................................................................................................................................... 68 
3.10.6 Gestionarea deșeurilor ............................................................................................................................................ 69 
3.10.7. Protecţia calităţii aerului ....................................................................................................................................... 70 
3.10.8 Protecţia aşezărilor umane ..................................................................................................................................... 70 
3.10.9 Protejarea valorilor materiale, patrimonial cultural, inclusiv cel architectonic arheologic şi peisagistic ............ 71 

4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE .................................................................................................................... 75 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Dobreni, Judeţul Neamţ.  

 
4 

1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General 

1.1.1 Denumirea lucrării 

Plan Urbanistic General al comunei Dobreni, judeţul Neamţ 
 

1.1.2 Beneficiar 

Consiliul Local al comunei Dobreni 

 

1.1.3 Proiectant general 

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

 

1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori 

Biroul individual de arhitectură Eugen Alexandru Micşa, cu  sediul  în Piatra 
Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 2, bloc D1, scara B, ap. 37, judeţul Neamţ 

 

1.1.5 Data elaborării 

Iulie 2021 

 

1.2 Obiectul Planului Urbanistic General 

Planurile urbanistice generale (P.U.G.) au caracter de reglementare (caracter 
operaţional) şi răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de 
dezvoltare a localităţilor care compun unitatea teritorial – administrativă de bază. 

P.U.G. se elaborează în scopul: 
- stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi 

dezvoltare urbanistică a localităţilor; 
- utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice; 
- precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, 

neomogenităţi geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent); 
- evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul 

localităţii; 
- creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente 

locuirii şi serviciilor; 
- fundamentării realizării unor investiţii de utilitate publică; 
- asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor 

de urbanism şi autorizaţiilor de construire; 
- corelării intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului. 
Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică, 

reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din 
bugetul propriu unităţilor 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 menţionează: 

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 

- valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman; 

- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; 

- stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor 
viitoare de dezvoltare; 

- stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile; 

- stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale; 

- stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de 
construire; 

- stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora; 

- modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 

- evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan; 

- stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 

- stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de 
conformare şi realizare a construcţiilor. 
 

1.2.1 Solicitări ale temei – program 

 
Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Dobreni, judeţul Neamţ. 
Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale 

urbanistice aferente teritoriului administrativ Dobreni, prezentându-se şi impunându-
se reglementări urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi 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 şi care să fie uşor de exploatat. 

Planul Urbanistic General al comunei Dobreni este documentul coordonator 
principal în contextul constituirii unei dezvoltări armonioase şi corelate a elementelor 
structurale ale mediului urban, centrului administrativ şi civil, teritoriilor locuibile, 
zonelor industriale şi de agrement, sistemului de deservire al populaţiei şi 
infrastructurii tehnice adecvate. 

Problema de bază a proiectului P.U.G. este pronosticul şi determinarea 
parametrilor - cheie pentru dezvoltarea teritoriului, potenţialului socio - economic, 
pentru optimizarea reţelei stradale, transportului public, pentru amenajarea edilitară 
a comunei. 

Zonificarea funcţională a teritoriului comunei, cu considerarea factorilor de 
mediu, exigenţelor ecologice, relaţiilor economice şi sociale în baza analizei şi 
evaluării situaţiei existente este tema pentru un pronostic optimal şi eficient în format 
complex. 
 

1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării 

Necesitatea lucrării decurge din depistarea şi asigurarea unor condiţii 
favorabile desfăşurării funcţiilor localităţilor rurale, care, după anul 1989 cunosc 
procese noi de dezvoltare. 
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Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a 
propunerilor de dezvoltare urbanistică a comunei Dobreni şi a localităţilor 
componente, din punct de vedere al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile 
Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului Neamţ (P.A.T.J.), cu prevederile 
Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - Regiunea de Nord - Est (Piatra 
Neamţ) şi cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional (P.A.T.N.) - 
secţiunile I ÷ V. 

 

1.2.3 Domenii de utilizare 

Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la 
îndemâna Consiliului Local şi al Primăriei comunei Dobreni, care hotărăsc strategiile 
de dezvoltare şi amenajare a teritoriului pe care îl administrează. 

Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi 
documentaţiilor pentru aprobarea construcţiilor de locuinţe şi a celorlalte obiective de 
utilitate publică. 
 

1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate 
 

Lucrarea va putea contribui, indirect, la creşterea nivelului de trai al populaţiei 
prin găsirea unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de 
confort acceptabil, o sumă de utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă 
nevoile colective în spaţiul administrativ. 

 

1.2.5 Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat 
de Consiliul Local 

Analiza socio-economică realizată împreună cu Strategia de dezvoltare locală a 
comunei Dobreni pentru perioada 2014-2020 impune următoarele priorităţi de 
dezvoltare: 

 

Prioritate 1 

• Dezvoltarea economiei locale prin valorificarea resurselor existente, 
încurajarea şi sprijinirea de domenii de activitate diversificate şi 
competitive, creşterea atractivităţii investiţionale şi dezvoltarea 
turismului. 

 

Prioritate 2 

• Dezvoltarea locală, modernizarea infrastructurii de acces şi a 
infrastructurii de utilităţi publice, respectiv îmbunătăţirea aspectului local 
general. 

 

Prioritate 3 

• Îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi creşterea nivelului de atractivitate a 
comunei pentru locuitori prin asigurarea accesului la locuri de muncă 
stabile şi servicii publice moderne. 
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Prioritate 4 

• Protecţia mediului şi dezvoltarea durabilă a comunei prin protejarea 
resurselor locale şi valorificarea potenţialului local regenerabil. 

 

1.2.6 Ediţii anterioare ale P.U.G., modificări sau completări necesare 

Planul Urbanistic General, elaborat în 1996 de către Edilproiect Neamţ, cu nr. 
45/95 Ad. 1/97. 

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 1996, proiect 45/95 
Ad. 1/97, de către Edilproiect Neamţ. Datorită modificării cerinţelor din punct de 
vedere urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea prezentului Plan 
Urbanistic General pentru comuna Dobreni. 

 
 

1.3 Surse de documentare 
 

Planul Urbanistic General, elaborat în 1996 de către Edilproiect Neamţ, cu nr. 
45/95 Ad. 1/97. 

Geologia depozitelor paleogene și miocen inferioare din sectorul central-nordic 
al flișului Carpaților Orientali -Referat- Prof. dr. Ilie Turculeţ, drd. Grădianu Ionuţ, 
2006 

Documentare şi consultare efectuată la Primăria Dobreni, judeţul Neamţ. 

www.cultura.ro, Ministerul Culturii şi Cultelor secţiunile: 

- Patrimoniul Cultural Naţional – Monumente istorice – Lista monumentelor 
istorice. 

- Arheologie – Repertoriul arheologic naţional. 

www.icpa.ro – Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie – Comune 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi în România. 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

www.culte.ro – Ministerul Culturii şi Cultelor - Secretariatul de Stat pentru Culte, 
lăcaşuri de cult din România - bază de date. 

www.insse.ro, www.neamt.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică, Direcţia 
Regională de Statistică Neamţ. 

www.edrc.ro – Centrul de resurse pentru diversitate etno - culturală. 

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

 

 
1.3.1 Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior 
 

În perioada întocmirii prezentului Plan Urbanistic General, dar şi anterior lui, 
pentru comuna Dobreni au fost întocmite mai multe proiecte de modernizare şi 
dezvoltare a infrastructurii, dintre care amintim, structurate pe următoarele domenii: 

 

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport  

-Reabilitarea reţelei stradale care străbate satele comunei în toate 
direcţiile, realizând legătura între zonele funcţionale ale satelor. 

 

http://www.cultura.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.cimec.ro/
http://www.culte.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.neamt.insse.ro/
http://www.edrc.ro/
http://www.cimec.ro/
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Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de mediu prin: 

-Realizarea reţelei de alimentare cu apă. 

-Extindere reţea alimentare cu apă, Comuna Dobreni, judeţul Neamţ Pr. 
Nr.71/2010 – Edilproiect 

-Studiu hidrologic privind debite medii, debite maxime cu diferite 
probabilităţi de depăşire şi debite minime asigurate pe râurile Almaş şi Horaiţa în 
secţiuni situate în localitatea Dobreni, judeţul Neamţ 

-Proiect Înfiinţare reţea de canalizare menajeră cu staţie de epurare în 
localitatea Dobreni, comuna Dobreni, judeţul Neamţ, Pr. Nr. 33/2010 – S.C. T.C.H. 
PROIECT S.R.L. Piatra Neamţ 

-Plan de măsuri privind colectarea selectivă a deşeurilor în cadrul 
Primăriei comunei Dobreni  

 

Dezvoltarea infrastructurii energetice prin: 

-Extinderea reţelei electrice astfel încât şi zonele introduse în intravilan 
să beneficieze de energie electrică. 

 

Dezvoltarea infrastructurii educaţionale prin: 

-Dotarea cu grupuri sanitare a şcolilor şi grădiniţelor 

-Asigurarea dotării materiale şi de laborator a şcolilor 

 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate prin: 

-Modernizarea bazei materiale existente 

-Informatizarea sistemului medical pentru o evidenţă cât mai bună a 
bolnavilor. 

 
 
1.3.2. Lista studiilor de fundamentare întocmite concomitent cu P.U.G. 
 

- Modernizare drum comunal şi drumuri săteşti, înfiinţare de canalizare 
menajeră cu staţie de epurare, extindere reţea de alimentare cu apă, 
construire grădiniţă cu program normal, reabilitare şi modernizare 
cămin cultural pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale – 
proiect finanţat prin FEADR Măsura 322 

- Modernizare DC 147 şi drumuri locale cu lungimea de 3,65 km comuna 
Dobreni  

- Consolidare şi reabilitare Şcoala Gimnazială comuna Dobreni 
- Extindere reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare în comuna 

Dobreni, judeţul Neamţ – S.C. Intelrom proiectare şi consultant S.R.L., 
Suceava. 

 
 1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic 
 

Reambularea suportului topografic 

a)  Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, 
Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere, executată în 
1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere, executată în 1981 şi 
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imprimare în 1984; 

b) Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2003-
2005; 

c) Hărţi silvice; 

d) Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2007. 

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 
ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 

Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 şi 1:5000. 
Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. 
elaborate.   Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 
cu echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare 
de pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. 
Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 
ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în 
formă finală în ArcGIS. 

Stabilirea condiţiilor geotehnice 

- Condiţii geotehnice şi hidrogeologice 

Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora 

- Organizarea circulaţiei şi transporturilor 

Protecţia mediului 

- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului 

Regimul juridic al terenurilor 

- Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor 

Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitecturale – urbanistice cu valoare 
deosebită. 

-Stabilirea zonelor protejate cu valoare deosebită (culturală, istorică, 
arhitectural – urbanistică, etc.). 

-Evoluţia localităţii, sub aspect istorico – cultural, etnografic, urbanistic – 
arhitectural. 

Echipare edilitară majoră. 

Potenţialul turistic al localităţii. 

- Valorificarea potenţialului turistic. 
 

1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ 

 
Ancheta socio – urbanistică privind opţiunile populaţiei. 
În cadrul şedinţelor Consiliului Local s-au prezentat, de către proiectant, 

posibile scenarii privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor 
populaţiei, informaţii şi date privind configurarea ulterioară a ţesutului urban. 
 

1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv 

 
Aceste tipuri de studii sunt reprezentate prin elaborarea unor prognoze pentru 

diferite domenii sectoriale, privind evoluţia populaţiei, evoluţia mişcării în teritoriu, a 
mobilităţii şi a unei serii întregi de factori care ţin de geodemografia zonei luate în 
discuţie, evoluţia activităţilor economice, etc. Studiile reflectă o analiză atentă a 
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situaţiei existente şi o evidenţiere a disfuncţionalităţilor şi priorităţilor care trebuiesc 
luate în seamă. 

Se ştie foarte bine că prognozele sunt binevenite în cadrul socio - economic 
prin prisma fluctuaţiilor în timp şi spaţiu a indicatorilor. Spre exemplu, evoluţia 
spaţială şi temporală a populaţiei unei zone face obiectul unor studii foarte complexe 
care trebuie să reflecte tendinţele de dezvoltare a unei zone analizând mişcarea 
populaţiei, natalitatea, mortalitatea, gradul de îmbătrânire al populaţiei, speranţa de 
viaţă la naştere, emigrarea şi imigrarea, etc. Toţi aceşti indicatori sunt în strânsă 
corelaţie cu indicatorii de ordin economic. Interacţiunea între social şi economic este 
evidentă printr-o dependenţă în ambele sensuri. Atunci când sunt creşteri la aşa-zişii 
indicatori pozitivi ai demografiei de regulă ele cauzează creşteri ale factorilor 
economici. Ori, o scădere din punct de vedere economic are o puternică 
repercusiune asupra evoluţiei demografice. Se poate spune deci că, orice fluctuaţie 
din demografie se reflectă printr-o altă fluctuaţie pe plan economic chiar dacă nu 
imediat (aceasta putând fi observată după o anumită perioadă de timp). 

Iar această interacţiune 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 şi Planul Urbanistic 
General urmăreşte tocmai aceste modificări prin valorificarea potenţialului de orice 
fel, fie el natural, social sau economic. Din acest motiv considerăm, de o importanţă 
majoră, introducerea datelor evidenţiate prin astfel de studii într-un capitol separat al 
prezentei lucrări. 

 
 

1.3.3 Date statistice furnizate de Comisia Naţională de Statistică, surse 
judeţene sau locale 

        Datele prezentate sunt în conformitate cu baza de date online (Indicatori de 
statistică regională Tempo) a Institutului Naţional de Statistică – Direcţia Regională 
de Statistică Neamţ. 

 
 

1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii care privesc dezvoltarea 
localităţilor 

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. 
 

1.3.5. Suportul topografic al P.U.G. 

1. Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de Geodezie, 
Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, aerofotografiere 
executată în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi aerofotografiere executată 
în 1981 şi imprimare în 1984; 

2. Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2003-2005; 

3. Hărţi silvice; 

4. Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2007. 

Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 
ortofotoplanurilor, precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. 
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Scanarea şi georeferenţierea planurilor topografice scara 1:25000 si 1:5000. 
Scanarea şi georeferenţierea planşelor vechiului P.U.G. precum şi a P.U.Z. 
elaborate. Vectorizarea curbelor de nivel de pe planurile topografice scara 1:5000 cu 
echidistanţa de 10 metri. Vectorizarea tuturor elementelor planimetrice necesare de 
pe planurile topografice 1:25000, 1:5000 precum şi de pe ortofotoplanuri. 
Actualizarea şi corectarea detaliilor planimetrice vectorizate pe baza 
ortofotoplanurilor precum şi a măsurătorilor G.P.S. în teren. Procesarea datelor în 
formă finală în ArcGIS. 
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 2. SINTEZA STUDIILOR ANALITICE ŞI 

PROSPECTIVE, DIAGNOSTICUL 

GENERAL ŞI PROSPECTIV 

 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII 

2.1 Evoluţie 

Comuna Dobreni a luat fiinţă în anul 1880. Inițial, comuna era compusă din mai 
multe sate, unele dintre ele dispărând de-a lungul timpului: Mășcătești (de la care a 
mai rămas doar biserica), Livezi, Prohal și Țigănimea. Prin reforma administrativă 
din 1968 comuna cuprindea satele Dobreni, Casaria, Sarata, Negreşti, Poiana. În 
anul 2005 s-au desprins satele Negreşti şi Poiana formând o nouă comună. 
 

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

Satul Dobreni este menţionat la data de 11 iulie 1428, în documentul dat de 
Alexandru cel Bun, prin care dăruieşte Mănăstirii Bistriţa 50 de biserici, printre care 
şi biserica din satul Dobreni [DIR A.Moldova, vol.I, p.66-67]. Tot despre satul 
Dobreni se vorbeşte şi în „Ispisoc de la Ilie Voievod şi al măriei sale frate Ştefan 
Voievod", prin care se dăruieşte unei slugi, anume Baico „pentru ale sale drepte şi 
cu credinţă slujbe ce-au slujit atât părintelui mariilor sale, precum şi însuşi mariilor 
sale". Documentul datează din 12 aprilie 1436. Se spune că satul Dobreni a fost 
numit dupa un cioban pe nume Dobre. Școala gimnazială și Biserica “Adormirea 
Maicii Domnului” din localitea Dobreni datează din anul 1830. 

Satul  Cășăria nu a fost atestat documentar, dar se crede ca are aceeaşi 
vechime cu satul răzesesc Măscăteşti, care se află în apropierea lui, către sud. Satul 
Maşcăteşti astăzi este dispărut, dar a fost atestat documentar în 18 mai 1622. Satul 
Casaria îşi are numele de la locuitorul Cozma Matasariu, zis şi Caserul, deoarece 
era renumit în zona pentru prepararea casului și a cașcavalului. Biserica monument 
istoric din localitate – “Biserica de lemn Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” datează din 
anul 1832. 

Satul Sărata ar fi apărut, conform informațiilor din “Monografia comunei 
Dobreni” (1913, V.V. Darie), în jurul anului 1712. Îan acest sat se află Biserica de 
lemn Sfântul Dumitru ce datează din anul 1752. Sărata este numit și satul 
“Slatinelor” datorită izvoarelor de apă sărată ce împânzesc satul. Acesta se siutează 
astăzi, conform unei legende locale, pe locul în care au existat odinioară păduri 
bătrâne și mari, aflate în proprietatea unui boier care stăpânea și Moșia Sărățica. 
Acesta neavând urmași, a donat moșiile Sărata și Sărățica, precum și biserica care 
se afla pe teritoriul stăpânit, Mănăstirii Pângărați. În anul 1834, moșia Sărata este 
expropriată și dată în folosință locuitorilor. 

Mărturii arheologice 
Săpăturile arheologice efectuate de-a lungul timpului au evidenţiat dovezi certe 

că aceste locuri au fost locuite din vremuri străvechi. 
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Astfel: 
- pe întreaga vale a pârâului Horaița, au fost aşezări preistorice din toate 

epocile, documentele vorbind de o reţea deasă de sate care existau aici şi care se 
mutau mai sus sau mai la vale, dupa vremurile de restrişte sau de linişte care se 
succedau. 

- s-au scos la iveală vestigii apartinând culturii Cucuteni, pe locul numit 
Corhana. 

 

2.2 Elemente ale cadrului natural 

2.2.1 Consideraţii generale 

Comuna Dobreni se găseşte în partea centrală a judeţului Neamţ, la o distanţă 
de 15 de km faţă de municipiul Piatra Neamţ şi la o distanţă de 30 de km faţă de 
oraşul Târgu Neamț. Este situată la 45º59 latitudine nordică şi 26º24 longitudine 
estică. 

Comuna Dobreni este mărginită de următoarele comune: 
- Nord - comuna Negrești; 
- Sud  - comuna Girov; 
- Est   - comuna Bodești; 
- Vest - comuna Gârcina. 
Comuna Dobreni se află în partea de Subcarpaţi ai Moldovei subdiviziunea 

Depresiunii Cracau - Bistriţa. Structura deluroasă este puţin accidentată cu rare 
înălţimi semnificative (spre dealul Balaurul). 

Aşezarea se întinde de-a lungul a două văi principale: Almaş şi Horaiţă. 
Trecerea de la luncă la deal se face prin terase cu un aspect plan sau puţin 

înclinate spre albia Cracăului. În cadrul teraselor s-au dezvoltat soluri de tip 
cernoziom şi brun roşcat de pădure.  
 
2.2.3 Geologie şi Relief 
 
2.2.3.1 Geologie 

 

Din punct de vedere geologic, zona se încadrează în estul Orogenului 
Carpatic (Pânza de Vrancea) constituit din formațiuni de vârstă Miocen inferior 
(Burdigalian), reprezentate prin marne și gresii și (Helvețian), reprezentate prin 
nisipuri, gresii, marne, gipsuri, iar în lungul văilor apar formațiuni mai tinere 
(Pleistocen mediu), reprezentate prin nisipuri, pietrișuri, bolovănișuri și depozite 
loessoidice. 

 

2.2.3.2. Relief 

 
Relieful prezintă structuri de luncă și deal, trecerea între acestea realizându-se 

prin terase cu aspect general plan, pe alocuri ușor înclinate spre albia Cracăului. 
Structura deluroasă este puțin accidentată. Înălțimile semnificative ale dealurilor sunt 
puține și sunt localizate spre dealul Balaurul. 

Se remarcă formațiunile geomorfologice: lunca pâraielor Almaș și Horaița, 
terasele râului Cracău și dealurile subcarpatice. 
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2.2.4 Date seismice 

 
 Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va 
face în aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, 
directe sau indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. În acest scop se 
recomandă să se limiteze densitatea de construire, precum şi a numărului de 
persoane care pot ocupa pe perioade lungi de timp construcţiile de tip curent, cum 
sunt clădirile de locuit. Aceasta înseamnă, de regulă, limitarea înălţimii acestor 
construcţii, măsură care poate avea şi efecte economice favorabile. De asemenea, 
se vor asigura căi multiple de acces şi de comunicare pentru eventuala necesitate a 
evacuării de urgenţă în scopul limitării efectelor unor cutremure puternice. 
 Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării 
construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor 
efecte grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată. 
 Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de 
înlocuire sau de consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic. 
 Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care 
structura geologică şi alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea 
protecţiei seismice în condiţii economice, fără măsuri costisitoare. 
 Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe 
sau alte terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care 
amplasamentele de acest fel nu se pot evita, se vor lua măsurile necesare pentru 
stabilizarea terenurilor. 
 În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi 
mecanice inferioare (nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, 
mâluri, umpluturi neconsolidate, etc) nu poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare 
pentru consolidarea terenurilor, astfel încât aceasta să poată asigura o bună 
comportare seismică a construcţiilor. 
 Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de 
gravitate deosebită se vor preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al 
proceselor tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de 
amplasamente. 

Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să 
se ridice pe teritoriul comunei Dobreni se va emite doar în urma efectuării, de 
către o firmă autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 
21 iulie 1991, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

2.2.5 Resurse naturale 
 
Resurse ale subsolului  

În zonă se află zăcământ de săruri de potasiu. 
 

Resurse de suprafaţă 
Agricultură – Teritoriul comunei dispune de un teren agricol de: 

Arabil – 1298,56 
Păşuni şi fâneţe – 696,90 
Livezi – 55,20 

Silvicultură – se identifică:  
99,62 Ha de pădure. 
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2.2.6 Climatologie 
 

Clima comunei se încadrează în sectorul cu climă temperat continental, cu 
precipitații puține. Cantitatea medie de precipitații este de 649 mm/an. 

Zona în care este situată comuna Dobreni se caracterizează prin ierni 
friguroase și umede, iar veri nu prea călduroase, vânturile dominante fiind din 
direcția nord și vest. 

Valorile medii ale temperaturilor anuale sunt cuprinse între 8,5°C și 9°C. Cele 
mai ridicate temperaturi sunt înregistrate în luna august, în timp ce temperaturile cele 
mai coborâte sunt înregistrate în luna ianuarie. 

În luna septembrie apar brumele timpurii, iar în luna mai cele târzii. 
Stratul de zăpadă măsoară în medie între 6,3 cm (în luna decembrie) și 12,6 

cm (în luna februarie). 
 
 

2.2.7 Hidrografie şi elemente hidrologice 
 
2.2.7.1 Apele subterane  
 

În zonele de luncă și terasă ale râurilor adâncimea apei freatice variază între 
1,5 și 2 m. Pe dealuri și versanți, apa freatică se află la peste 4 m adâncime. 

2.2.7.2 Apele de suprafaţă 

Comuna Dobreni este situată pe malul drept al râului Cracău, fiind străbătută 
dinspre vest spre est de pâraiele Almaș și Horaița. Pârâul Almaș izvorăște din 
comuna Gârcina, iar râul Horaița din comuna Crăcăoani. Pâraiele Almaș și Horaița 
prezintă un debit mic, fapt ce nu permite amenajarea de iazuri pentru cultura peștelui 
sau acvacultură. 

 

2.2.8 Vegetaţia şi fauna 

Flora și fauna comunei Dobreni sunt caracteristice zonei deluroase, fiind 
diversificate, nu prezintă elemente de specificitate. În zonele de deal se găsesc 
păduri de stejar, comuna făcând parte, din punct de vedere silvic, din zona forestieră 
subzona stejarului. În zona de luncă condițiile sunt prielnice pentru arborii cu esențe 
moi: arinul, salcia, răchita, plopul. 

În ceea ce privește vegetația ierboasă naturală, reprezentante sunt: firuța, 
iarba vântului, lucernă, trifoi. 

 

2.2.9 Pedologie 

Parte dominantă a mediului geografic, solurile s-au format în timp,  prin 
interacţiunea factorilor naturali reprezentaţi de rocile de bază formate din depozite 
miocene: marne, gresii, conglomerate, gipsuri, precum şi pietrişuri şi luturi din 
depozite cuaternare, asupra cărora au influenţat şi factorii pedogenetici (relieful şi 
clima), precum şi factorul biologic reprezentat de plantele verzi şi de 
microorganisme. Formarea şi gradul de fertilitate ale solului au fost influenţate şi de 
acţiunile oamenilor.  
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Solurile identificate în comuna Dobreni diferă în funcţie de structura reliefului. 
Strucura solului în vecinătatea râului Cracău este de tip aluvionar, la suprafaţă 
prezentând pământ vegetal şi umpluturi de tip argile prăfoase şi nisipoase, precum şi 
nisipuri argiloase. În cadrul teraselor se găsesc soluri de tip cernoziom şi brun roşcat 
de pădure. Pe versanţi s-au dezvoltat structuri argiloase, pietriş şi bolovăniş. Stratul 
din adâncime este reprezentat de argilă mărnoasă galben-vânată.  

 
 

2.3 Elemente de mobilitate urbană – existente – Relaţii în teritoriu 

 
Pentru identificarea relaţiilor în teritoriu a comunei Dobreni au fost analizate şi 

interpretate date şi relaţii ce au implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului 
şi de dezvoltare a localităţilor, extrase din: 

-Planul de amenajare a teritoriului judeţean (PATJ Neamţ); 
-Studiile de fundamentare elaborate anterior întocmirii PUG-ului privind 

organizarea circulaţiei; 
-Prevederi ale Strategiei de dezvoltare a comunei Dobreni 2014-2020. 
 
Prin comuna Dobreni se realizează tranzitul rutier între Piatra Neamț și 

Suceava. 
Distanța dintre comuna Dobreni și municipiul Piatra Neamț este de aproximativ 

15 km, iar între comuna Dobreni și orașul Târgu Neamț este de 30 km. 
Conform Planului De Administrare Teritorială a județului Neamț, acesta este 

tranzitat de pasageri preponderent pe direcția nord-sud. Traseul Piatra Neamț – 
Suceava cu trecere prin comuna Dobreni prezintă un flux de aproximativ 2000 de 
pasageri zilnic.  

La ora actuală nu există staţii auto amenajate în localităţile componente ale 
comunei. 

 
 

Tabel 1 Lungimea drumurilor pe categorii  
  

Categorii drumuri Lungime(km) 

DN 5,1 

DJ 5,5 

DC 6,0 

Străzi principale 1,3 

Străzi secundare 17,6 

Drumuri de exploatare 33,2 
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2.4 Potenţial economic 

Pentru determinarea potenţialului economic al comunei Dobreni au fost 
analizate următoarele probleme privind:d 

-Profilul economic al teritoriului şi localităţilor pe baza potenţialului natural al 
solului şi subsolului; 

-Principalele funcţiuni economice existente în teritoriul comunei Dobreni; 
-Evoluţia funcţiunilor economice în ultima perioadă; 
-Disfuncţionalităţi. 

 
În comuna Dobreni, conform datelor de la Oficiul National al Registrului 

Comertului, in anul 2015 existau 96 de firme inregistrate.  
Numărul total de salariati din anul 2015, conform Institutului National de 

Statistica este de 288 persoane, reprezentand un procent de 25% din populatia 
activa a comunei Dobreni (1175 persoane). 

 
Potenţial agricol 

În cadrul Primăriei Dobreni funcționează Camera de Comerț Agricolă, 
deservită de un agent agricol. Acest agent agricol este un inginer agronom 
desemnat de  către Direcția Agricolă Neamț. Camera de Comerț Agricolă a apărut ca 
urmare a necesității de încurajare a consultanței tehnice de specialitate datorită 
intensificării agricole de performanță la nivelul comunelor. În acest sens, Primăria 
Dobreni a desemnat două persoane care se ocupă de promovarea oportunităților de 
finanțare a proiectelor din surse bugetare naționale și europene. 

Conform datelor din Registrul Agricol, comuna Dobreni ocupă o suprafață 
totală de 2.420 ha, dintre care 2.162 reprezintă teren agricol (89,3%). Din cele 2.162 
ha de teren agricol, 1.520 ha reprezintă teren arabil. 

Din totalul suprafeței agricole (2.095 ha), 1.520 ha reprezintă suprafață 
agricolă arabilă (70,3% din suprafața agricolă), 618 ha sunt acoperite cu pășuni și 
fânețe (28,6%), 23 ha sunt ocupate cu livezi și pepiniere pomicole (1,1%), iar 1 ha 
este ocupat cu vii și pepiniere viticole (0,1%). 

Suprafața totală a terenurilor neagricole din comuna Dobreni este de 258 ha 
(reprezentând 10,7% din suprafața totală). Din această suprafață, 30,2% reprezintă 
terenuri degradate și neproductive (78 ha), 21,7% din suprafață este ocupată cu 
construcții (56 ha). Căile de comunicații și căile ferate ocupă 18,6% din suprafața 
neagricolă (48 ha). 17,8% din suprafața neagricolă este acoperită cu păduri și altă 
vegetație forestieră (46 ha), iar 11,6% este ocupată cu ape și bălți. 

 

Activitatea agricolă în comuna Dobreni 

Livezi și pepiniere agricole. Conform datelor de la Registrul Agricol din 
cadrul Primăriei comunei Dobreni, în anul 2013, la nivel local, suprafața ocupată cu 
livezi și pepiniere pomicole este de 15,5 ha, menținându-se constantă în perioada 
2010-2013. 

Cele 15,5 ha de teren agricol acoperite cu livezi și pepiniere pomicole sunt 
cultivate  cu  prun  (32,3%),  măr  (25,8%),  cireș  (12,9%),  vișin  (12,9%),  păr  
(6,5%), nuc(6,5%) și gutui (3,2%). 

Plante uleioase. În anul 2013, la nivelul comunei Dobreni suprafața totală 
cultivată cu plante uleioase este de 380 ha, fiind constantă în perioada 2010-2013. 
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Din cele  380 ha acoperite cu plante uleioase, 84,2% sunt ocupate de floarea 
soarelui (320 ha), iar 15,8% sunt acoperite cu rapiță (60 ha). 

Legumicultură. Suprafața totală de teren agricol cultivată cu legume la 
nivelul comunei Dobreni este de 92 ha în anul 2013, dintre care 79,3% este cultivată 
cu cartofi (73 ha), 15,2% cu varză (14 ha), iar 5,5% cu tomate (5 ha). 

În perioada 2010-2013, la nivelul comunei Dobreni, suprafața cultivată cu 
legume a rămas constantă (92 ha). 

Cereale. În perioada 2010-2013, 670 ha din suprafața agricolă a teritoriului 
comunei Dobreni erau cultivate cu cereale. 74,6% din această suprafață este 
acoperită de grâu (500 ha), 10,4% cu porumb (70 ha), 7,5% cu secară (50 ha) și 
7,5% cu orz (50 ha). 

Viță de vie. Viile și peninierele viticole ocupă 1 ha de teren agricol, conform 
datelor de la Registrul Agricol din cadrul Primăriei Dobreni. 

Creșterea animalelor. În anul 2013, la nivelul teritoriului comunei Dobreni, 
erau înregistrate în Registrul Agricol al Primăriei: 1500 ovine, 850 păsări, 550 
porcine, 250 bovine, 200 caprine, 120 iepuri de casă, 65 cabaline și 50 familii de 
albine. 

În perioada 2010-2013 se remarcă o creștere semnificativă a efectivului de 
animale. În acest sens, în anul 2013 comparativ cu anul 2010, numărul ovinelor a 
crescut de aproximativ 24 de ori (de la 59 capete în anul 2010 la 1.441 în anul 
2013), numărul caprinelor s-a înmulțit de aproximativ 9 ori (de la 21 de capete 
înregistrate în anul 2010 la 200 capete înregistrate în anul 2013), familiile de albine 
și numărul iepurilor de casă au crescut de aproximativ 5 ori. 

Numărul păsărilor, bovinelor a crescut în anul 2013 cu 311 capete în 
comparație cu anul 2010 (se înregistrează o creștere cu 57,7%), iar numărul 
bovinelor a crescut cu 72 de capete (respectiv 40,4%). 

Pe teritoriul comunei Dobreni funcționează societăți agricole care au accesat 

fonduri externe prin GAL și FEADR. Cele mai importante sunt: 

- Societatea Agricolă Semagra – are în arendă aproximativ 500 ha teren 
agricol. 
 

 
Figura 1 S.C. Semagra S.R.L. – Fermă agricolă 
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- Societatea Agricola Prod Girov – are în arendă aproximativ 100 ha. Resursele 

agricole sunt depozitate în Roznov. 

Pe raza comunei Dobreni funcționează un cabinet veterinar, iar de sănătatea 

animalelor din comună se ocupă un medic veterinar. 

 

Piscicultură 

La nivelul comunei Dobreni, 30 ha de teren sunt acoperite cu ape și bălți 

conform datelor de la INS. Debitul mic al pâraielor Almaș și Horaița care străbat 

teritoriul comunei nu permite amenajarea de iazuri pentru cultura peștelui sau 

acvacultură. 

 

Silvicultură 

Conform bilantului teritorial pe categorii de folosinta al comunei Dobreni, 

suprafața acoperită cu păduri, spatii verzi este de 99,62 ha. 

Pe teritoriul comunei Dobreni se află Rezervația Naturală Dobreni – 
cunoscută și sub denumirea de „Pădurea de Argint” - plantație de mesteacăn, ce 
deține o suprafață de 37 ha. 

 
 

2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale 
 

Studiul populaţiei ca factor geografic şi social de primă importanţă în 
schimbarea peisajului geografic îşi are locul său bine definit în sistemul interdiciplinar 
al geografiei ca ştiinţă. Aşa cum se desprinde din prezentarea trecutului istoric al 
comunei Dobreni, prezenţa omului pe aceste meleaguri s-a simţit din timpuri 
străvechi, mărturie a activităţii sale fiind urmele lăsate şi amintite anterior. Omul s-a 
impus puternic ca factor modelator al peisajului local datorită activităţii sale sociale 
impuse de asigurarea existenţei. 

Studierea demografică a acestui teritoriu atestă existenţa unor fenomene 

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

timp. Ponderea cea mai mare a populaţiei lucrează în activităţi de agricultură, 

păstorit, silvicultură. 

Populaţia stabilă a teritoriului comunei Dobreni a fost determinată conform 

recomandărilor CEE/ONU şi a cuprins: 

-toţi cetăţenii români, străini sau fără cetăţenie care la momentul 

recensământului aveau domiciliul sau reşedinţa obişnuită (de cel puţin 6 luni pentru 

cetăţenii români şi de peste 1 an pentru cetăţenii străini sau fără cetăţenie) în 

respectiva localitate, indiferent dacă erau prezenţi sau temporar absenţi din 

localitate, fiind plecaţi în altă localitate din ţară pentru o perioadă mai mică de 6 luni 

sau în străinătate pentru mai puţin de 1 an; 

-persoanele care la momentul de referinţă aveau reşedinţa obişnuită 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; 
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-persoanele reţinute pentru cercetări de către organele de ordine publică, 
aflate în arest preventiv în alte localităţi; 

-persoanele deţinute în penitenciare sau şcoli de reeducare aflate pe teritoriul 
localităţii respective, chiar dacă aveau domiciliul în altă localitate; 

În populaţia stabilă 
 nu au fost incluse: 
-persoanele plecate de la domiciliu (la lucru, la studii etc.) în alte localităţi din 

ţară pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 
-cetăţenii străini sau fără cetăţenie veniţi în localitate de mai puţin de un an 
La 1 ianuarie 2014, efectivul demografic al județului Neamț era de 553.156 

persoane, din care populația stabilă din mediul rural reprezenta 62,7% (respectiv 
346.963 persoane). 

Raportat la aceeași dată, 1 ianuarie 2014, populația stabilă a comunei 
Dobreni număra 1.706 persoane, în termeni procentuali reprezentând 0,5% din 
totalul populației rurale înregistrată în județul Neamț. Pe parcursul ultimilor 6 ani de 
zile, în perioada 2009-2014, populația comunei Dobreni a înregistrat o scădere de 24 
de persoane (prezentând o diminuare a numărului de locuitori stabili cu 1,4%). 

Trendul descendent înregistrat la nivelul populației stabile din comuna 

Dobreni, prezintă valori mai mari comparativ cu cel înregistrat de efectivul 

demografic al României (-0,7%), precum și în comparație cu evoluția populației 

rurale înregistrată atât la nivelul Regiunii Nord-Est (-0,1%), cât și în mediul rural din 

județul Neamț (- 1%). 
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Tabel 2 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la 1 iulie 2014 

Localitatea Populaţia 
stabilă 

Populaţia 
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 
Dobreni 

1775 867 M 26 42 49 57 54 62 57 

908 F 37 44 48 48 57 58 54 

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 şi peste 

67 83 69 57 50 63 34 34 33 15 15 

51 87 62 39 59 43 52 43 51 44 31 

 
Tabel 3 Componentele evoluţiei numărului populaţiei 

Comuna 
Dobreni 

Numărul 
populaţiei cu 
domiciliul în 
localitate la 
începutul 

anului 

Născuţi-vii Morţi Spor natural Stabiliri de 
domiciliu în 

localitate 

Plecări cu 
domiciliul 

din localitate 

Soldul 
schimbărilor de 

domiciliu 

Anul 2009 1787 11 26 -15 58 28 30 

Anul 2010 1802 7 31 -24 68 47 21 

Anul 2011 1803 14 40 -26 53 34 19 

Anul 2012 1797 11 24 -13 61 38 23 

Anul 2013 1809 14 37 -23 41 36 5 

Anul 2014 1790 16 35 -19 47 38 9 
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 continuare 

Imigrări Emigrări Soldul 
mişcării 
externe 

Numărul populaţiei 
cu domiciliul în 

localitate la 
sfârşitul anului 

Persoane cu 
reşedinţa în 
localitate şi 

domiciliul în altă 
localitate 

Persoane cu 
domiciliul în 
localitate şi 

reşedinţa în altă 
localitate 

Soldul 
schimbărilor 
de reşedinţă 

Numărul populaţiei 
la sfârşitul anului 

- 1 -1 1802 8 7 1 1810 

- - - 1803 5 14 -9 1808 

- - - 1797 7 10 -3 1804 

1 1 0 1809 7 9 -2 1816 

- 1 -1 1790 4 14 -10 1794 

4 - 4 1778 7 25 -18 1785 

 
Tabel 4 Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2009-2015 

Localitatea 1 iulie 2009 1 iulie 2010 1 iulie 2011 1 iulie 2012 1 iulie 2013 1 iulie 2014 1 iulie 2015 

Comuna Dobreni 1793 1796 1795 1810 1801 1775 1797 

Tabel 5 Situaţia fondului de locuinţe la 31.12.2014 

Localitatea Număr total locuinţe Suprafaţa locuibilă -mp- 

Comuna Dobreni 934 42721 

 

Tabel 6 Echipare edilitară în anul 2014 

Localitatea Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a 
apei potabile  

- km - 

Lungimea totală simplă a conductelor de canalizare  

- km-  

Comuna 
Dobreni 

5,4 - 
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Tabel 7 Situaţia fondului funciar la 31.12.2014 

Localitatea Terenuri arabile Păşuni Fâneţe Vii Livezi Total agricol 

Comuna 
Dobreni 

1500 488 130 1 23 2142 

continuare 

Păduri Ape Drumuri şi căi ferate Curţi şi construcţii Terenuri neproductive Total neagricol Total 

46 30 48 56 31 211 2353 

 

Tabel 8  Ponderea şomerilor în populaţia stabilă (15-64 ani)  

Comuna Dobreni 2014 

ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie 

Pondere şomeri în populaţia stabilă 3,65 3,82 3,65 3,31 3,48 3,31 3,06 2,97 3,06 

Număr şomeri înregistraţi 43 45 43 39 41 39 36 35 36 

continuare 

2014 2015 

octombrie noiembrie decembrie Ianuarie februarie Martie 

3,14 3,31 3,06 3,23 3,23 3,31 

37 39 36 38 38 39 
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2.6 Circulaţia 
 

Teritoriul comunei Dobreni este străbătută de o rețea importantă de căi rutiere: 
DN 15C asigură legătura Piatra Neamţ - Târgu Neamţ, DJ 156  face legătura între 
Roznov - Girov - Dobreni – Horaiţă, DC 147 facilitează comunicarea rutieră cu 
Porumbei, DC 45 asigură legătura cu satul Cășăria, DC 40 asigură legătura cu satul 
Sărata. 

La nivel local, ponderea drumurilor modernizate este de 32,2%, cea a 
drumurilor pietruite este de 16,1%. Drumurile de pământ ocupă 35,3% din lungimea 
drumurilor județene și comunale. 

 
 

2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 

 
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. 

Suprafaţă intravilan existent 

-Dobreni – 369,34 ha; 

-Căşăria – 132,54 ha; 

 -Sărata   –   93,95 ha; 

-TOTAL  – 595,83 ha. 

 

 

Tabel 9 Intravilan existent – comuna Dobreni Zonificare existentă 

Total Intravilan UAT/ [Ha]/% TOTAL Dobreni 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 93.86 15.75 

Unitati industriale si depozite 1.28 0.22 

Unitati Agro 4.94 0.83 

Institutii publice si servicii 3.89 0.65 

Cai de comunicatie - transport rutier 32.30 5.42 

Spatii verzi sport agrement paduri 60.63 10.18 

Constructii tehnico-edilitare 0.24 0.04 

Zona gospodarire comunala  cimitire 1.22 0.20 

Terenuri libere 389.55 65.38 

Ape 5.56 0.93 

Terenuri neproductive 2.29 0.38 

Zona cu destinatie speciala 0.06 0.01 

Total 595.83 100.00 
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Tabel 10 Intravilan existent – localitatea Dobreni Zonificare existentă 

 

Total Intravilan UAT/ [Ha]/% Dobreni 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 65.91 17.84 

Unitati industriale si depozite 1.28 0.35 

Unitati Agro 4.56 1.23 

Institutii publice si servicii 3.82 1.03 

Cai de comunicatie - transport rutier 22.31 6.04 

Spatii verzi sport agrement paduri 42.48 11.50 

Constructii tehnico-edilitare 0.24 0.07 

Zona gospodarire comunala  cimitire 0.78 0.21 

Terenuri libere 220.92 59.82 

Ape 5.31 1.44 

Terenuri neproductive 1.67 0.45 

Zona cu destinatie speciala 0.06 0.02 

Total 369.34 100.00 

 
 

Tabel 11 Intravilan existent – localitatea Căşăria Zonificare existentă 

 

Total Intravilan UAT/ [Ha]/% Căşăria 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 11.94 9.01 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.38 0.29 

Institutii publice si servicii 0.04 0.03 

Cai de comunicatie - transport rutier 4.67 3.52 

Spatii verzi sport agrement paduri 5.52 4.17 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala  cimitire 0.22 0.17 

Terenuri libere 109.76 82.81 

Ape 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 

Total 132.54 100.00 
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Tabel 12 Intravilan existent – localitatea Sărata Zonificare existentă 

 

Total Intravilan UAT/ [Ha]/% Sărata 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 16.02 17.05 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.04 0.04 

Cai de comunicatie - transport rutier 5.32 5.66 

Spatii verzi sport agrement paduri 12.63 13.44 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala  cimitire 0.22 0.23 

Terenuri libere 58.86 62.65 

Ape 0.25 0.26 

Terenuri neproductive 0.62 0.66 

Total 93.95 100.00 

 
 
 

Localitatea Dobreni –cuprinde intravilanul, dezvoltat de-a lungul drumului 

național DN 15C. 

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Dobreni este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - Primaria; 

 - serviciu pentru situații de urgență; 

 - Post de poliție; 

 - grădinița; 

 - Căminul Cultural; 

 - Clubul Pensionarilor; 

 - Circumscripția sanitar veterinară; 

 - Magazine mixte și baruri, minimarket; 

 - școala gimnazială. 

 - dispensar comunal; 

 - farmacie; 

 - grădinița veche; 

 - punct de desfacere-magazin mobilă; 

 - școala veche; 

 - Oficiu poștal; 

 - Banca cooperatista Economcop Bacău – punct de lucru Bacău. 

 - magazin piese și accesorii auto; 

 - spălătorie auto; 

 - Asociatia creștină de caritate Bethesda Maranatha Casă de copii. 

 - pensiuni – Casa Andrei și La Săcăleni. 
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 - Biserica Adormirea Maicii Domnului; 

 - magazin pompe funebre; 

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii cu clãdirile anexe parter deasemenea unitãţi comerciale şi de 

prestãri servicii în construcţii existente. 

 - locuințe colective în blocuri. 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi amenajate (la locuințele colective). 

- spații verzi (livezi,tufărișuri și mărăcinișuri, fânețe împădurite). 

- teren fotbal. 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - drum național DN 15C; 

 - drum județean DJ 156A; 

 - drumuri comunale DC 45, DC 40 și DC 147; 

 - străzi principale; 

 - străzi secundare; 

 - stație de autobuz. 

▪ zona unități industriale și depozite: 
 - depozite materiale de construcții 

 - S.C. BCU Termoconstruct S.RL. 

 - gater. 

▪ zona unități agro: 
 - Cristopher Comp S.R.L. – fermă agricolă 

 - S.C Semagra SRL – fermă agricolă 

 - S.C. Sirius SRL -fermă agricolă. 

 - Sere. – fermă agricolă 

 - Fost C.A.P. 

▪ zona de gospodãrie comunalã: 
 - două cimitire. 

 - 10 puncte de colectare. 
▪ zona echipare tehnico-edilitară: 
 - stație de epurare. 

▪ zona cu destinație specială: 
 - Teren cu destinație specială – TDS MApN. 

 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 

 

Localitatea Cășăria –cuprinde intravilanul, dezvoltat de-a lungul drumului 

comunal DC 45. 

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Cășăria este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - Biserica de lemn Sf. Voievozi – monument Cod LMI NT-II-m-B-10602; 

▪ zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii. 

▪ zona unități agro: 
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 - fermă animale. 

▪ zona de gospodãrie comunalã: 
 - cimitir. 

 - două spații de colectare. 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi (livezi, tufărișuri și mărăcinișuri). 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - drumul comunal DC 45; 

 - străzi secundare; 

▪ zona echipare tehnico-edilitară: 
 - stație captare apă. 

  

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 

 

Localitatea Sărata –cuprinde intravilanul, dezvoltat de-a lungul drumului comunal 

DC 40. 

INTRAVILAN 

 Zonificarea funcţionalã a localității Sărata este stabilitã astfel: 

▪ zone cu dotãri de interes public la nivelul comunei (Instituții publice și servicii): 
 - biserica de lemn Sf. Dumitru – Monument Cod LMI NT-II-m-B-10700. 

▪  zone de locuinţe cu funcţiuni complementare: 
 - gospodãrii. 

▪ zona de gospodãrie comunalã: 
 - cimitir. 

 - două puncte de colectare. 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
- spații verzi (livezi, tufărișuri și mărăcinișuri). 

▪ zona căi de comunicație – transport rutier: 
 - drum comunal – DC 45; 

 - străzi principale; 

 - străzi secundare. 

 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 
 
Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale 
 
Zona funcţională “Locuinţe si funcţiuni complementare” este reprezentată de 

fondul de locuinţe, al cărui situaţie la finalul anului 2014 era de 934 de locuinţe 
existente, la nivelul comunei Dobreni. 

 
 Zona funcţională “Instituţii publice şi servicii” prezintă următoarele instituţii cu 
importanţă pentru comună atât în ceea priveşte serviciile indispensabile unei comunităţi, 
cât şi privitor la siguranţa cetăţeanului: 

- Primăria şi consiliul local; 
- Post de poliţie rurală; 
- Agenţie poştală; 
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- Şcoală; 
- Grădiniţă; 
- Unităţi de cult; 
- Comitet local pentru situaţii de urgenţă; 
- Dispensar uman; 
- Farmacie umană; 
- Cămin cultural; 
- Bibliotecă comunală. 

 
Pe teritoriul comunei Dobreni funcționează o Școala Gimnazială și o grădiniță, 

nivelurile de educație fiind: preșcolar, primar, gimnazial. 
La Şcoala gimnazială din Dobreni sunt înscrişi elevi de pe întreg teritoriul 

comunei. Pentru facilitarea transportului, elevii dispun de un microbuz școlar care 

circulă pe următoarele rute: 

- Sat Sărata – Școală (14 elevi) 

- Sat Cășăria – Școală (21 elevi) 

- Sat Dobreni, partea de Nord – Școală 
(10 elevi)  
Printre lipsurile școlii se numără: 

- laboratorul de biologie necesită actualizarea materialelor deoarece 

sunt foarte vechi 

- școala nu dispune de un teren de sport și nici de spațiu adecvat 

efectuării de activități sportive. 

În anul școlar 2014/2015 au fost înregistrați 128 copii, din care 18 sunt 
preșcolari (o grupă mare). Există câte o singură clasă pentru fiecare an școlar în 
parte (clasele I- VIII). 

În anul școlar 2013/2014, populația școlară din comuna Dobreni era formată 
din 135 persoane, fiind în scădere cu 34,1% în comparație cu anul școlar 2008/2009. 

Populația școlară din comuna Dobreni înregistrată în anul școlar 2013/2014 
reprezintă doar 3,5% din populația școlară înregistrată la nivelul mediului rural din 
județul Neamț. 

În perioada 2008-2014, populația școlară din comuna Dobreni a înregistrat un 
trend descendent pe toate nivelurile de educație. Se remarcă o scădere de 60,4% a 
numărului de copii înscriși la grădiniță. 

În anul școlar 2013/2014, populația școlară la nivelul comunei Dobreni era 
formată din 135 persoane. Dintre aceștia, 23,6% sunt copii înscriși în grădinițe (19 
copii), 45,9% sunt elevi înscriși în învățământul primar (62 persoane), iar 40% sunt 
elevi înscriși în învățământul gimnazial (54 persoane). 

În anul școlar 2013/2014, numărul cadrelor didactice din comuna Dobreni 
însuma 9 persoane, reprezentând 0,3% din numărul cadrelor didactice din mediul 
rural  nemțean (2593 persoane). În comparație cu anul școlar 2008/2009, numărul 
cadrelor didactice a scăzut cu 27,3%. 

 
Biblioteca Comunală – a funcționat într-o cameră ce aparținea Căminului 

Cultural, în prezent funcționând în sala Consiliului Local, în clădirea în care a 
funcționat un club al pensionarilor. Nu dispune de o clădire proprie. Spațiul deține o 
cameră în care se realizează activitățile cu publicul, cărțile fiind depozitate într-o altă 
încăpere. În cadrul Bibliotecii comunale sunt organizate activități în care sunt implicați 
în special copiii din comună: activități pe calculator, rezolvare de puzzle-uri, 
realizarea de desene,  crearea de accesorii făcute manual, completare integrame, 
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confecționare de păpuși. Încălzirea sălii se face prin intermediul sobei. Copiii răspund 
pozitiv la aceste activități și se implică activ. 

Prin intermediul programului „Biblionet”, biblioteca a fost dotată prin donație 
de la Fundația IREX cu: 

o 4 calculatoare conectate la Internet 

o pachet standard de echipamente: căşti, camere web, UPS-uri, 

router, imprimantă, scanner, proiector cu ecran. 

Biblioteca comunală dispune de 9.986 volume. 
 
Căminul Cultural. A găzduit pentru o perioadă de timp Biblioteca Comunală. În 

prezent, căminul cultural este reabilitat și modernizat prin proiectul „Modernizare drum 
comunal şi drumuri săteşti, înființare rețea de canalizare menajeră cu stație de epurare, 
extindere rețea de alimentare cu apă, construire grădiniță cu program normal, reabilitare 
și modernizare cămin cultural” pentru conservarea și promovarea cuturii tradiționale, 
prin FEADR Măsura 322. 

 
Sistemul de sănătate din comuna Dobreni asigură populației servicii de 

medicină primară, medicină de urgență sau servicii cadru. Pentru servicii extra: 
populația apelează la serviciile medicale din Piatra Neamț (municipiul-reședință de județ 
fiind la o distanță de aproximativ 15 km față de comuna Dobreni). 

 
Figura 2 Şcoala gimnazială Dobreni 
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Figura 3 Grădiniţa Dobreni 

 
 
  

2.7.1 Zone cu destinaţie specială 

Pe teritoriul administrativ al comunei Dobreni, in extravilan, Ministerul Apărarii 
Naţionale deţine în administrare imobilul nr. 2516 Dobreni (număr cadastral 50196) cu 
destinaţia de poligon de instrucţie, în suprafaţă totală de 20.00 Ha. 
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2.8 Zone cu riscuri naturale 
 

În cadrul comunei Dobreni, predispoziţia la riscuri de teren – inundaţii, alunecări de teren – este minimă. 

Obiectivele aflate în zone de risc la inundaţii sunt identificate şi prezentate în următorul tabel preluat din Planul la Inundatii 

CJSUNT 2014-2017: 

Tabel 19  

 
Localitate 

 
Curs de apă 

Surse de 

risc la 

inundatii 

 

Obiective aflate în zone de risc la inundaţii  

Dobreni Horaiţa revărsare 10 gospodării 
0,6 km DN, 2,5 KM uliţe săteşti, 2 poduri (1 DN 

15C, 1 DJ 156A), 30 HA teren arabil, 5 ha păşune 

Almaş revărsare 4 gospodării, 0,2 km DJ 156A, 2,2 km drum 
sătesc, 1 pod (DJ 156), 20 ha teren arabil, 6 ha 

păşune 

 
Sărata 

 

Almaş revărsare 1 pod (DC 40), 1 punte pietonala, 4 ha pasune 

Sărata revărsare 0,6 km DS 

 
Căşăria 

 

Ciocoiţa revărsare - 

Sărata revărsare 4 ha fâneaţă 

t. Roibului scurgeri 
torenţiale 

1 podeţ, 3 ha fâneaţă 
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Conform propunerii proiectantului şi însuşită de comuna Dobreni în cadrul dezbaterilor 
care au avut loc, limitele de intravilan s-au constituit prin excluderea (acolo unde a fost posibil) 
a zonelor cu factor de risc (alunecări de teren, zone inundabile, etc.). 

Majoritatea zonelor cu factor de risc din  intravilan  sunt situate de-a lungul cursurilor  de 
ape, respectiv pâraiele Almaş şi Horaiţa, pentru toate acestea fiind constituite interdicţii 
conform înscrierilor din R.L.U. Zonele de interdictii sunt prezentate si delimitate pe planuri. In 
faza emiterii certificatului de urbanism se va solicita studiu geotehnic pentru orice tip de 
constructie ce se va realiza in intravilanul comunei Dobreni. 

Zonele cu risc la alunecari de teren se regasesc pe partea dreapta a paraului Almas in 
zona dintre aria protejata RONPA0662 si cursul de apa. S-a instituit interdictie la construire si 
realizarea unei plantatiii pentru stabilizarea solului.   

 

Figura 13 Harta distributiei coeficientului de risc la alunecari de teren  
– comuna Dobreni, 

conform proiect “Elaborarea hartilor de risc natural al alunecarilor de teren pentru zonele din 

jud. Neamt, expuse acestui fenomen” 
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2.9 Echipare edilitară 
 

2.9.1 Gospodărirea apelor 

Cursurile de apă care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi prezintă risc 
de inundabilitate.  

Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă. 
 

2.9.2 Alimentarea cu apă 

Localitatea Dobreni dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile cu o lungime 
de 7 km.  

În perioada 2006-2015, cantitatea de apă potabilă distribuită populaţiei a crescut, fapt 
datorat lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie a apei potabile. 

 
2.9.3 Canalizare 
 

 Comuna Dobreni dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate 
menajere pe o lungime de 5,3 km. 

Reţeaua de canalizare şi de  alimentare cu apă fost înfiinţată prin proiectul “Modernizare 
drum comunal şi drumuri săteşti, înfiinţare reţea de alimentare cu apă, construire grădiniţă cu 
program normal, reabilitare şi modernizare cămin cultural pentru conservarea şi promovarea 
culturii tradiţionale”. 

Comuna dispune de o staţie de epurare a apelor uzate, plasată în localitatea Dobreni. 
Reţeaua de canalizare nu acoperă necesarul întregii comune, efectele negative ale lipsei 

canalizării menajere în sistem centralizat fiind următoarele: 
-grad de confort şi civilizaţie scăzut; 
-condiţii igienico-sanitare precare; 
-lipsa de interes din partea unor investitori în dezvoltarea de activităţi economice în 

zonă; 
-lipsa de interes în stabilirea în comună a personalului didactic, medical şi a altor 

specialişti; 
-neatractivitatea din partea tinerilor de a se stabili şi construi locuinţe în comună. 
 

2.9.4 Alimentarea cu energie electrică 
 
Lungimea totală a reţelei de energie electrică de pe raza comunei Dobreni este de 43 

km, dintre care 41 km cablu aerian şi 2 km cablul subteran.  
Reţeaua de alimentare cu energie electrica de medie tensiune însumează 8,6 km, din 

care: 
- LEA   20 Kv = 8,6 km. 

Gradul de racordare la instalaţia electrică la nivelul comunei Dobreni este realizat în 
proporţie de 98,7 %. 

Există o zonă neelectrificată, la ieşirea spre Bodeşti, spre Piatra Neamţ. 
Lungimea reţelei de iluminat public de pe raza comunei Dobreni este de 23 km, fiind 

formată în totalitate din cablu aerian. Numărul de stâlpi instalaţi este de 460, iar numărul 
corpurilor de iluminat este de 310 bucăţi. 

În anul 2012, rețeaua de iluminat public a fost extinsă în toate satele comunei, în 
principal în zonele greu accesibile și retrase, s-a mărit numărul de lămpi și au fost înlocuite cele 
defecte. 
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2.9.5 Telefonie 

Comuna Dobreni are acces la servicii de comunicaţii prin toti operatorii de telefonie 
mobilă, în timp ce telefonia fixă şi accesul la internet sunt asigurate de TELEKOM. 
 

2.9.6 Alimentarea cu energie termică 

Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât blocurile de locuinţe, dispensarul, 
clădirile social-edilitare din centrul satului reşedinţă de comună, cât şi restul gospodăriilor şi 
dotărilor au încălzirea rezolvată cu sobe, la fel ca şi în celelalte sate ale comunei.  
 

2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale 

În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan. 
 

2.9.8 Gospodărire comunală 

În comuna Dobreni este implementat partial un sistem pentru managementul deşeurilor, 
fiind parte integrată a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț.  

Serviciile de salubritate publică de pe teritoriul comunei sunt efectuate pe prinicipiul „din 
poartă în poartă” de către firma S.C. Agmady S.R.L. Acestea sunt transportate la Depozitul 
conform Girov. 

Deșeurile sunt colectate în amestec, nefiind dezvoltat un sistem de colectare selectivă. 
Punctele de colectare instituite  in cadrul Sistemului de Management Integrat al 

Deșeurilor în Județul Neamț sunt reprezentate pe planuri.  
Cimitirele de pe raza comunei Dobreni nu au delimitate clar zonele de protecţie sanitară.  
Situatia existenta prezinta un numar de 4 cimitire, doua in localitatea Dobreni, si cate 

unul in localitatile Sarata si Casaria. Cimitirele existente sunt delimitate pe planuri. 
Suprafaţa cartată corespunzătoare zonificării funcţionale “Spatii verzi, sport, agrement, 

păduri” relativ la situaţia existentă şi a intravilanului existent este de 60,63 Ha. Propunerile de 
reglementare urbanistică a acestei suprafeţe sunt prezentate la capitolul 3  - Propuneri de 
organizare urbanistică. 

In situaţia existentă nu exista amenajate zone de picnic în cadrul comunei Dobreni.  
 
 

2.10 Probleme de mediu 

Calitatea apei 
Comuna Dobreni este situată pe malul drept al râului Cracău, fiind străbătută dinspre 

vest spre est de pârâiele Almaş şi Horaiţa. Pâraiele Almaș și Horaița prezintă un debit mic, fapt 
ce nu permite amenajarea de iazuri pentru cultura peștelui sau acvacultură. 

 
Calitatea solurilor 
Tipurile de sol dezvoltate pe teritoriul comunei Dobreni diferă în funcție de structura 

reliefului. Structura solului în vecinătatea cu râul Cracău este de tip aluvionar, la suprafață 
prezentând pământ vegetal şi umpluturi de tip argile prăfoase și nisipoase, precum și nisipuri 
argiloase. În cadrul teraselor se găsesc soluri de tip cernoziom şi brun roşcat de pădure. Pe 
versanţi s-au dezvoltat structuri argiloase, pietriş și bolovăniş. Stratul din adâncime este 
reprezentat de argilă marnoasă galben-vânată. 
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Calitatea atmosferei 
Calitatea aerului se situează la parametrii normali, neexistând factori poluatori în zonă. 
 
 

2.11 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei 

• Parcelări în zona bună pentru construcţii; 

• Modernizarea drumurilor existente şi crearea altor drumuri noi, în funcţie de necesităţi; 

• Extinderea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare 
corespunzătoare; 

• Realizarea de staţii de preepurare a apei menajer - fecaloide; 

• Realizarea de depozite ecologice de prestocare şi sortare a deşeurilor de tip menajer şi 
industrial; 

• Configurarea zonei industriale a comunei; 

• Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei; 

• Realizarea şi extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet; 

• Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi înființarea unui cabinet medical stomatologic; 

• Sprijinirea societăţilor mici şi mijlocii pentru dezvoltarea şi diversificarea activităţii de 
producţie prin întocmirea de proiecte finanţate de Agenţia Naţională pentru Dezvoltare 
Regională, de Fondul Român de Dezvoltare Socială sau de alte organisme internaţionale; 

• Practicarea şi dezvoltarea turismului rural şi al agroturismului; 

• Construirea podeţelor aferente căilor de acces din gospodării; 

• Amenajarea de şanţuri pentru scurgerea apelor la toate drumurile comunale, uliţe, etc; 

• Exploatarea şi cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat; 

• Industrializarea în comună a materialului lemnos rezultat din exploatările forestiere. 
 
 
 
 

2.12 Potenţialul turistic al comunei 

Există condiţii propice dezvoltării agroturismului datorită condiţiilor naturale. 
Pe teritoriul comunei Dobreni se află următoarele obiective turistice: 
- Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” (1752) din satul Sărata – monument istoric de 

arhitectură, cod LMI NT-II-m-B-10700; 
- Biserica de lemn „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” (1832) din satul Cășăria – monument 

istoric de arhitectură, cod LMI NT-II-m-B-10602; 
- Situl arheologic situat pe dealul Mătăhuia, lângă satul Cășăria, cod LMI NT-I-s-B-10491 

– s-au găsit urme a două așezări neolitice aparținând culturii Cucuteni (o așezare de faza A, 
cealaltă de fazele A și B); 

- Rezervația Naturală Dobreni („Pădurea de Argint”) - se întinde pe o suprafaţă de 37 ha; 
- Monumentul eroilor. 
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Figura 4 Biserica de lemn “Sf. Voievozi Mihail si Gavril”, Căşăria 

 
 

 
Figura 5 Biserica de lemn “Sf. Dumitru”, Sărata 
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Rezervația Naturală Dobreni. Situată în comuna Dobreni, este declarată arie protejată 

de interes național prin  Legea  nr.5  din  6  martie  2000  (privind aprobarea „Planului de 
amenajare a teritoriului național” - Secțiunea a III-a - Zone protejate). Conform IUCN se 
încadrează în categoria a IV-a, fiind o rezervație de tip forestier. 

Plantația de mesteacăn (Betula pendula), cunoscută și sub denumirea de Pădurea de 
Argint, a fost realizată între anii 1930 și 1940. Rezervația ocupă o suprafață de 37 ha. 

Din punct de vedere al localizării geografice, Rezervația Naturală Dobreni este localizată 
în centrul județului Neamț, în dealurile subcarpatice din partea de vest a depresiunii Cracău-
Bistrița (altitudinea de 500 m). De asemenea, este poziționată în dreapta pârâului Almaș și a 
DN15C, care leagă Piatra Neamț de Târgu Neamț. 

 

 
Figura 6 Rezervaţia Naturală forestieră Dobreni  

– “Pădurea de argint” – plan îndepărtat 
 

 
Figura 7 Rezervaţia Naturală forestieră Dobreni  

– “Pădurea de argint” 
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Infrastructură de turism - capacitate de cazare 
Pe teritoriul comunei Dobreni există un număr de 3 unităţi de primire turistică: 

• Pensiunea Beatriz; 

• Pensiunea Casa Andrei; 

• Pensiunea La Săcăleni. 
 
 
Pensiunea Beatriz este realizată prin sprijin provenit din fonduri europene. Finalizată la 

sfârșitul anului 2013, este o pensiune de 4 margarete. Pensiunea este activă din punct de 
vedere  economic. 

Situată la intrarea în Dobreni, pe drumul național DN15C, se află la o distanță de 10 km 
de Piatra Neamț. 

Pensiunea prezintă 9 camere, fiecare cameră fiind dotată cu: pat matrimonial, baie 
proprie, televizor, încălzire centralizată, minibar, internet gratuit și un balcon. De asemenea, 
dispune de un restaurant cu o capacitate de 50 locuri și de parcare proprie. 

Pensiunea Beatriz prezintă facilități de petrecere a timpului liber prin: teren de tenis, 
teren de fotbal, masă de ping-pong, table, masă de șah, cărți de joc, remi. 

 
 

 
Figura 8 Pensiunea Beatriz 
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Figura 9 Pensiunea Casa Andrei 

 
 

 
Figura 10 Pensiunea La Săcăleni 
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2.13 Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii) 

Remarcăm disfuncţionalităţi în activitatea economică din comună, caracteristice 
perioadei de tranziţie spre economia de piaţă: 

-inexistenta utilajelor proprietatea primăriei pentru exploatarea pământului agricol 
aflat în propietate 

-inexistența unui centru de achiziţie a cerealelor şi a fructelor 

-reţea de comerţ fragmentată şi foarte slab aprovizionată 

Atât activităţile agricole, cât şi cele cu caracter industrial sunt în formare şi o 
zonificare judicioasă a funcţiunilor urbanistice este oportună a se aplica: 

-Zonele cu riscuri naturale reprezentate în prezentul P.U.G. şi care constau în 
alunecări de teren, inundaţii, vor trebui să rămână în atenţia administraţiei locale ca, pe 
baza unui program, să se asigure fondurile necesare ameliorării lor; 

-Gradul de echipare edilitară din comună este necorespunzător. 

-Nu existã sistem de colectare a deşeurilor menajere care sã rãspundã Normelor 
sanitare; 

-Lipsa unei retele de gaze naturale 

                                -Nu existã  statie de epurare a apelor uzate; 

           -Locuinţele particulare existente sunt realizate din materiale nedurabile cu riscuri 
la calamitãţi naturale; 

           -Strãzile (uliţele) din intravilan nu sunt realizate conform normelor tehnice,sunt 
din pãmânt şi într-o stare mediocrã; 

           -Siturile arheologice şi monumentele de arhitecturã şi naturale existente cu 
zonele lor de protecţie  vor trebui delimitate şi bine marcate în teren împreunã cu 
Directia Judeteana pentru Cultura Neamt. 
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3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE   

SPAŢIALĂ - PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

 
3.1 Studii de fundamentare 

Din analiza situaţiei existente, a resurselor economice şi demografice, rezultă: 

 - Dezvoltarea, în continuare, a aşezărilor umane, pe structura vetrelor de sat 
existente; 

 - Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale; 

 - Dezvoltarea economiei locale; 

 - Interdicţia realizării de construcţii stradale în zonele cu riscuri naturale; 

 - Echiparea edilitară a comunei în condiţii ecologice. 

 

 

3.2 Politici şi programe de investiţii publice necesare pentru 
implementare - Evoluţie posibilă, priorităţi 

Direcţiile posibile de dezvoltare economică, potrivit P.A.T.J., includ comuna în 
zona teritorială cu profil turistic – recreativ, cu gospodării care corespund condiţiilor 
pentru practicarea activităţilor de agroturism. 

Conform temei de proiectare se propune dezvoltarea de unităţi industriale, de 
unităţi agrozootehnice, de unităţi prelucrătoare de lemn exploatat în comună. 

1. Se impune cu prioritate analiza, pe bază de P.U.Z., a zonelor trecute cu 
indicativul de (IT) interdicţie temporară; 

2. Modernizarea zonei de circulaţie (drumuri comunale, uliţe), lucrări de întreţinere 
a întregii reţele de poduri: 

− Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii), în 
termen imediat; 

− Lucrări de echipare edilitară, în termen imediat (canalizare, alimentare cu apă, 
inclusiv instalaţii aferente); 

3. Termenele exacte pentru realizarea obiectivelor se vor include în programele de 
dezvoltare a administraţiei publice locale, în funcţie de fondurile avute la dispoziţie de 
Consiliul Local (fonduri proprii şi fonduri de la bugetul de stat). 

 

3.3 Elemente de mobilitate urbană – propuse - Optimizarea relaţiilor în 
teritoriu 

În baza planurilor de amenajare a teritoriului rezultă că localităţile se vor dezvolta 
în limitele intravilanelor stabilite prin P.U.G. şi aprobate. 

Căile de comunicaţie: 

− Drumul Naţional DN 15C, drumurile judeţene, drumurile comunale se vor 
moderniza pe amprizele celor existente; 
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− Îmbrăcăminţile definitive, la toate categoriile de drumuri, se vor realiza după 
pozarea lucrărilor de echipare edilitară. 

În urma propunerilor de modernizare a drumurilor din cadrul comunei Dobreni se 
evidenţiază următoarele lungimi pe categorii de drumuri: 

 

Tabel 20 Lungime  propusă drumuri pe categorii  

Categorii drumuri Lungime(km) propus 

DN 5,1 

DJ 5,5 

DC 6,0 

Străzi principale                    9,8 

Străzi secundare                  14,6 

Drumuri de exploatare                  27,7 

 
Conform Strategiei de dezvoltare locală a comunei Dobreni pentru perioada 

2014-2020 în lista de priorităţi, domenii de intervenţie şi domenii de acţiune sunt 
prevăzute următoarele: 

     -    Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de acces (stradale); 
- Modernizarea prin asfaltare străzi în comuna Dobreni; 
- Extinderea şi modernizarea uliţelor de pe raza comunei; 
- Modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă şi săteşti; 
- Construire trotuare şi podeţe; 
- Construcţie poduri peste păraiele Horaiţa şi Almaş. 

 

3.4 Dezvoltarea activităţilor economice 

Dezvoltarea activităţilor economice 
Se propune dezvoltarea cu precãdere a economiei agricole (zootehnice) pe baza 

proprietãţii private, în formele specifice şi potrivit prevederilor legii, activizarea producţiei 
agricole cu mijloace moderne, prin reorganizarea gospodãriei individuale cu anexele şi 
utilajele necesare. 

Dezvoltarea capacitãţilor de producţie în domeniul silvic în legãturã directã cu 
mica industrie de prelucrare a materialului lemnos. 

Se va avea în vedere practicarea şi dezvoltarea activitãţii de turism de tranzit şi 
turism itinerant cu valenţe culturale. 

Diversificarea activitãţilor localnicilor prin valorificarea produselor agricole, 
animaliere, pãdurilor, etc. 

Se vor putea dezvolta activitãţile de tip meşteşugãresc, construcţii, de prestãri 
servicii, necesare nevoilor locale. 

Unitãţile economice existente cu activitate în domensiul agricol, zootehnic, 
preluarea lemnului, comerţului, etc, îşi vor extinde şi diversifica activitatea prin 
realizarea unor structuri economice moderne şi competitive, stimularea dezvoltãrii 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

Într-o etapã viitoare se poate lua în considerare restaurarea, amenajarea şi 
introducerea într-un circuit turistic itinerant cu valenţe culturale, a unora dintre 
obiectivele cu valoare istoricã cuprinse în Lista monumentelor de patrimoniu. 

Dezvoltarea preconizatã prin mãsurile propuse mai sus, poate oferi numeroase 
noi locuri de muncã populaţiei din comunã, limitând fenomenul şomajului şi 
navetismului. 
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3.5 Evoluţia populaţiei 

Din datele prezentate în tabelele care se referă la populaţie, elemente 
demografice şi sociale se pot face estimări privind evoluţia populaţiei. În tabelele 
respective sunt prezentate datele referitoare la anii 2009-2014 inclusiv.  

Din datele obținute de la Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de 
statistică Neamț, evoluția populației la nivelul comunei Dobreni păstrează un echilibru 
constant, fără fluctuaţii importante, între anii 2009 – 2014. 

În ceea ce priveşte locurile de muncă situaţia este specifică unei zone rurale de 
munte în care majoritatea populaţiei se ocupă cu agricultura. Însă se practică o 
agricultură (creşterea animalelor) individuală, ”gospodărească”  am putea spune în care 
productivitatea este scăzută asigurându-se în cea mai mare parte doar consumul 
propriu de alimente. Astfel numărul angajaţilor în sectorul industrial sau terţiar al 
economiei este foarte mic.  

Potenţialul cel mai mare considerăm că îl reprezintă sectorul terţiar al economiei, 
în special turismul care poate crea noi locuri de muncă prin creşterea capacităţii de 
cazare valorificându-se astfel resursele oferite de această zonă. 

Prin prezentul P.U.G se urmăreşte înlesnirea apariţiei a noi factori de dezvoltare 
economică care să ducă la creşterea economică a zonei implicit a numărului locurilor de 
muncă. 
 
 

3.6 Organizarea circulaţiei 

3.6.1 Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun 

În etapa de valabilitate a acestui P.U.G. , se propune pãstrarea reţelei actuale 
stradale, implicând doar lucrãri de întreţinere şi amenajãri. Se impune repararea şi 
amenajarea drumurilor existente.  

La nivel de PUG s-a sugerat reţeaua 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 faţă de drumurile publice: 
A. În zonele drumului public se pot autoriza pe bază de proiecte de specialitate şi 
avizele de specialitate ale administraţiei publice: 

  a. construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, cu deservire 
de întreţinere şi exploatare; 

  b. parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi; 
 c. conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de 

transport a energiei electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii şi 
construcţii de acest gen. 

B. Modernizarea drumurilor publice se va executa după realizarea lucrărilor şi 
infrastructură pe bază de studii şi proiecte specifice avizate şi aprobate legal. 

Drumurile care fac parte din reţeaua stradală din intravilan sunt constituite din 
pământ tasat şi pietruite, greu practicabile în anotimpurile umede. 

Circulaţia majoră se desfăşoară pe DN 15C. 
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Modernizarea acestui drum presupune rezolvarea intersecţiilor. Se impune 

delimitarea zonelor de siguranţă a DN 15C, refacerea zidurilor de sprijin precum şi a 
parapeţilor. 

În cadrul sistemului reţelei de circulaţie este necesară întreţinerea podurilor şi a 
podeţelor. 

Măsuri necesare: 
o Reabilitarea (pietruirea) reţelei stradale care străbate satele comunei în toate 

direcţiile realizând legătura între zonele funcţionale ale satelor. 
o Întreţinerea în bune condiţii a infrastructurii rutiere a comunei pentru evitarea 

degradării acesteia prin dezvoltarea managementului întreţinerii drumurilor. 
Amplasarea faţă de drumurile publice sa va face conform Regulamentului Local 

de Urbanism aferent prezentului Plan Urbanistic General. 
În legătură cu obiectivele de interes public se vor amenaja parcări conform 

prevederilor H.G. 525/96. 
 
Amplasarea în paralel cu drumul județean DJ 156 A Dobreni – Negrești – 

Mănăstirea Horaița, a rețelelor de energie electrică și de telecomunicații se face în afara 
zonei de siguranță a drumului, avându-se în vedere asigurarea spațiilor de dezvoltare 
viitoare a drumului cu minim lățimea unei benzi de circulație, zona de siguranță a 
drumului fiind cea stabilită prin Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Traversările aeriene ale cablurilor trebuie să asigure o înălţime de liberă trecere 
de minimum 6,0 m deasupra punctului cel mai înalt al platformei drumului. 

Traversarea subterana sau aeriană a drumului de cabluri se face în puncte în 
care drumul este în aliniament, intersecţia realizandu-se sub un unghi cât mai apropiat 
de 90º, dar nu mai mic de 60º. 

Subtraversarea drumului de către conducte, cabluri electrice sau de 
telecomunicaţii se face prin forare orizontală. 

Amplasarea în paralel cu drumul judeţean a unor canale închise sau deschise, 
a conductelor pentru lichide sau gaze se face în afara amprizei şi a zonei de siguranţă a 
drumului. 

Traversarea drumului de canale şi conducte se face în puncte în care drumul 
este în aliniament, intersecţia realizându-se sub un unghi cât mai apropiat de 90º, dar 
nu mai mic de 60º. 

Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru dezvoltarea capacităţii de 
circulaţie a drumurilor publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa dintre axul 
drumului şi gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de 
de minim 24 m pentru drumurile judeţene şi de minim 20 m pentru drumurile comunale. 

Pentru evitarea congestionării traficului în afara localităţilor se interzice 
amplasarea oricăror construcţii care generează un trafic suplimentar la o distanţă mai 
mică de 50,00 m de marginea îmbrăcămintei asfaltice în cazul autostrăzilor, al 
drumurilor expres şi al drumurilor naţionale europene, respectiv de 30,00 m pentru 
celelalte drumuri de interes naţional şi judeţean. Prin construcţii care generează trafic 
suplimentar se au în vedere unităţi productive, complexe comerciale, depozite angro, 
unităţi tip show-room, obiective turistice, cartiere, rezidenţiale, parcuri industriale, 
precum şi orice alte obiective şi/sau construcţii asemănătoare în care se desfăşoară 
activităţi economice. 

Pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă în lungul căilor de comunicaţii 
se vor executa şanţuri şi podeţe pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona 
drumului. 
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La amplasarea construcţiilor în zona drumurilor se va avea în vedere 
amenajarea acceselor rutiere sau pietonale care să asigure prin podeţe tubulare de 
capacitate corespunzătoare scurgerea apelor pluviale în lungul drumurilor. 

 
Drumurile laterale de acces se vor amenaja la aceeaşi cotă cu drumurile de 

categorie superioară şi vor fi modenizate pe o lungime de minim 20 m. 
Amplasarea staţillor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 

persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice 
locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 

Staţiile de autobuz se vor amplasa înafara platformei drumului (parte carosabil 
+ acostament). Lucrările de amenajare a staţiilor vor asigura continuitatea şanţurilor 
pentru scurgerea apelor. 

Punctele de colectare selectivă a deşeurilor constau din amenajarea unor 
platforme din beton rutier împrejmuite cu plasă metalică pe stâlpi metalici. 

Amplasamentul acestor spaţii de colectare va fi la minim 8,00 m faţă de axul 
drumului judeţean. 

Pentru accesul autospecialelor la punctele de colectare se vor amenaja podeţe 
tubulare care să asigure continuitatea şanţului drumului în dreptul accesului. 

Pentru proiectarea şi execuţia unor construcţia şi instalaţii în zona drumurilor se 
vor avea în vedere regelementările Ordinului nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor. 

Pentru amenajarea intersecţiilor se va avea în vedere prevederile Normativului 
CD 173/2001 privind amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel a drumrilor publice şi 
Normativ CNADNR 2009 de amenajarea intersecţiilor la nivel în sens giratoriu. 

Amplasarea în zona drumurilor publice a construcţiilor şi instalaţiilor se face 
numai cu acordul administratorul drumului. 
 

Pe zonele de extindere a intravilanului din zona drumului naţional, accesele 
rutiere la drumul naţional se vor proiecta fie prin intermediul unor accese rutiere 
aprobate anterior de către D.R.D.P. Iaşi, fie prin intermediul unor drumuri clasate ale 
căror intersecţii existente cu drumul naţional sunt amenajate corespunzător, fie prin 
intermediul unor intersecţii noi amenajate conform Normativului C173/1986 (distanţa 
între două intersecţii va fi de minim 10xV, în care V este viteza de circulaţie pe sectorul 
respectiv de drum naţional). Accesul rutier la aceste intersecţii se va proiecta numai prin 
intermediul unor drumuri colectoare. Drumurile colectoare vor fi proiectate astfel: 

• În afara amprizei şi a zonei de siguranţă a drumurilor naţionale cu care se 
învecinează; 

• Distanţele de amplasare ale drumurilor colectoare faţă de axa drumului naţional 
(în zona de intersecţie a drumului de servitute cu drumul naţional) vor fi proiectate astfel 
încât să permită un viraj corespunzător al autovehiculelor; 

• Elementele drumurilor colectoare se vor proiecta în afara zonei de siguranţă a 
drumului naţional (zonă de siguranţă definită în Anexa 1 din Ordonanţa nr. 43/1997) şi 
se vor reprezenta în consecinţă pe planşe; 

• Drumurile colectoare vor fi prevăzute cu facilităţi şi pentru traficul pietonal, 
biciclişti, inclusiv pentru persoanele cu handicap locomotor (conform O.G. 43/1997); 

• Intersecţiile proiectate vor asigura colectarea şi evacuarea apelor pluviale în 
lungul drumului naţional; 

• Pe zona de intravilan existent limitrofă drumului naţional şi situată în afara 
indicatoarelor de intrare/ieşire în/din localitate, zonă pe care nu s-au executat 
construcţii, se vor proiecta drumuri colectoare conform prezentelor reglementări; 

• Pentru terenurile pe care se proiectează intersecţii noi sau pe care se extind 
intersecţiile existente cu drumul naţional se vor prezenta acte notariale din care să 
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rezulte fără echivoc că proprietarii terenurilor respective sunt de acord cu construirea 
intersecţiilor noi/extinderii intersecţiilor existente pe proprietăţile acestora şi că vor 
permite necondiţionat accesul riveranilor. 

• Pentru terenurile pe care se proiectează drumuri colectoare se vor prezenta acte 
notariale din care să rezulte fără echivoc că sunt de acord cu construirea drumurilor 
colectoare pe proprietăţile acestora şi că vor permite necondiţionat accesul riveranilor; 
 
 

3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

Noua limitã a intravilanului include suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi 
amenajãri precum şi suprafeţelor de teren necesare dezvoltãrii în perspectivã. 

Zonificarea funcţională propusă, preia configuraţia celei existente şi este 
prelucrată şi ordonata potrivit exigenţelor de organizare viitoare a localităţilor din 
comună. 
 Zona centrală (centru civic) pe teritoriul localităţii de reşedinţă, reprezintă un 
areal delimitat în planul de reglementări. Această suprafată cuprinde sediul primăriei 
actuale si alte obiective de interes comunal.   
 Organizarea zonei centrale este o problemă de perspectivă dar care va sta in 
atentia administratiei publice in vederea rezervării terenului necesar noilor obiective. 
 

Suprafata intravilan propus (Ha): 
Dobreni – 451.73; 
Căşăria – 129.38; 
Sărata   – 119.03; 
TOTAL –  700.13. 
 

Localitatea Dobreni 

 La nivelul zonificării funcționale se propun următoarele: 

▪ zona echipare tehnico-edilitară: 
 - propunere stație captare pentru alimentare cu apă potabilă. 

▪ zona de gospodãrie comunalã: 
 - propunere înființare cimitir uman nou. 

 - propunere platformă de gunoi grajd și frigider pentru animale moarte. 

 
Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 

Localitatea Cășăria 

 La nivelul zonificării funcționale se propun următoarele: 

▪ zona spații verzi, sport, agrement, păduri: 
 - Propunere zonă picnic. 

 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 

 

Localitatea Sărata 

 La nivelul zonificării funcționale se propun următoarele: 

▪ zona echipare tehnico-edilitară: 
 - propunere rezervor înmagazinare. 

Toate obiectivele enumerate au fost identificate și delimitate pe planuri. 
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În vederea efectuării zonificărilor s-a avut în vedere prezentarea unei zonificări 
funcţionale existente şi a unei zonificări funcţionale propuse. 

La baza acestor zonificări au stat date din baza grafică digitală creată pentru 
această lucrare, date din P.U.G. existent, cerinţele de dezvoltare ale comunei şi 
necesităţile de dezvoltare, toate acestea coraborate cu cadrul legal al dezvoltării urbane 
din România. 

 
Astfel conform introducerii datelor reale din situaţia existentă suprapusă cu 

intravilanul propus se prezintă astfel: 
 
 

Tabel 21 Intravilan propus – comuna Dobreni Zonificare existentă 

 

Total Intravilan UAT/ [Ha]/% Dobreni 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 101.77 14.54 

Unitati industriale si depozite 1.67 0.24 

Unitati Agro 5.80 0.83 

Institutii publice si servicii 5.41 0.77 

Cai de comunicatie - transport rutier 38.34 5.48 

Spatii verzi sport agrement paduri 64.96 9.28 

Constructii tehnico-edilitare 0.72 0.10 

Zona gospodarire comunala  cimitire 1.27 0.18 

Terenuri libere 478.76 68.38 

Ape 1.15 0.16 

Terenuri neproductive 0.18 0.03 

Zona cu destinatie speciala 0.10 0.01 

Total 700.13 100.00 

 

 

Pe baza celor sus prezentate zonificarea funcţională propusă va reglementa 
funcţiunea terenurilor libere distribuindu-le către zonificarea  funcţională dominantă 
şi/sau către zonarea funcţională solicitată, cu respectarea funcţiunilor existente, a 
necesităţilor de dezvoltare ale comunei şi a dreptului asupra proprietăţii. Astfel 
zonificarea propusă devine conform tabelului: 
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Tabel 22 Intravilan propus – comuna Dobreni Zonificare propusă 

 

Total Intravilan UAT/ [Ha]/% Dobreni 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 605.66 86.51 

Unitati industriale si depozite 29.67 4.24 

Unitati Agro 5.80 0.83 

Institutii publice si servicii 5.41 0.77 

Cai de comunicatie - transport rutier 38.34 5.48 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 12.01 1.72 

Constructii tehnico-edilitare 0.72 0.10 

Zona gospodarire comunala, cimitire 1.27 0.18 

Terenuri libere 0.00 0.00 

Ape 1.15 0.16 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 

Zona cu destinatie speciala 0.10 0.01 

Total 700.13 100.00 

 

 

Complementar, 1% din suprafaţa terenurile libere s-a propus a fi distribuită către 
zona Spaţii verzi, sport, agrement.
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Tabel 23 Intravilan propus – localitatea Dobreni Zonificare existentă 

 

Localitate/ [Ha]/% Dobreni - UTR 1a Dobreni - UTR 1b Dobreni - UTR 1c Dobreni 1d Dobreni 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 9.69 31.45 59.23 16.29 0.17 0.50 4.16 17.69 73.24 16.21 

Unitati industriale si depozite 0.83 2.70 0.84 0.23 0.00 0.00 0.00 0.00 1.67 0.37 

Unitati Agro 0.11 0.35 1.02 0.28 2.92 8.63 1.37 5.85 5.42 1.20 

Institutii publice si servicii 2.67 8.67 1.84 0.51 0.00 0.00 0.53 2.25 5.04 1.12 

Cai de comunicatie - transport rutier 3.77 12.23 19.59 5.39 2.00 5.93 2.22 9.43 27.58 6.11 

Spatii verzi sport agrement paduri 2.50 8.12 40.80 11.22 0.24 0.72 2.37 10.09 45.91 10.16 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 2.13 0.00 0.00 0.72 0.16 

Zona gospodarire comunala  cimitire 0.37 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 2.17 0.88 0.20 

Terenuri libere 10.77 34.95 239.59 65.89 27.76 82.09 11.77 50.11 289.88 64.17 

Ape 0.00 0.00 0.54 0.15 0.00 0.00 0.56 2.40 1.10 0.24 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.18 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.04 

Zona cu destinatie speciala 0.10 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.02 

Total 30.80 100.00 363.63 100.00 33.81 100.00 23.49 100.00 451.73 100.00 
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Tabel 24 Intravilan propus – localitatea Dobreni Zonificare propusă 
 

Localitate/ [Ha]/% Dobreni - UTR 1a Dobreni - UTR 1b Dobreni - UTR 1c Dobreni 1d Dobreni 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 22.95 74.52 334.10 91.88 0.17 0.50 17.36 73.92 374.59 82.92 

Unitati industriale si depozite 0.83 2.70 0.84 0.23 28.00 82.81 0.00 0.00 29.67 6.57 

Unitati Agro 0.11 0.35 1.02 0.28 2.92 8.63 1.37 5.85 5.42 1.20 

Institutii publice si servicii 2.67 8.67 1.84 0.51 0.00 0.00 0.53 2.25 5.04 1.12 

Cai de comunicatie - transport rutier 3.77 12.23 19.59 5.39 2.00 5.93 2.22 9.43 27.58 6.11 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 0.00 0.00 5.69 1.56 0.00 0.00 0.93 3.97 6.62 1.47 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 2.13 0.00 0.00 0.72 0.16 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.37 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 2.17 0.88 0.20 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.54 0.15 0.00 0.00 0.56 2.40 1.10 0.24 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona cu destinatie speciala 0.10 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.02 

Total 30.80 100.00 363.63 100.00 33.81 100.00 23.49 100.00 451.73 100.00 
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Tabel 25 Intravilan propus – localitatea Casaria Zonificare existentă 
 

Localitate/ [Ha]/% Casaria - UTR 2a Casaria - UTR 2b Casaria - UTR 2c Casaria TOTAL 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 9.39 8.98 2.06 23.05 0.47 2.93 11.91 9.21 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.38 4.27 0.00 0.00 0.38 0.29 

Institutii publice si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 1.81 0.29 0.22 

Cai de comunicatie - transport rutier 4.20 4.02 0.24 2.66 0.62 3.89 5.06 3.91 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 6.80 6.51 0.34 3.82 0.14 0.86 7.28 5.62 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.24 0.20 0.15 

Terenuri libere 84.12 80.49 5.90 66.20 14.24 89.28 104.26 80.59 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona cu destinatie speciala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 104.50 100.00 8.92 100.00 15.95 100.00 129.38 100.00 
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Tabel 26 Intravilan propus – localitatea Casaria Zonificare propusa 
 
 

Localitate/ [Ha]/% Casaria - UTR 2a Casaria - UTR 2b Casaria - UTR 2c Casaria TOTAL 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 97.64 93.43 8.21 92.07 13.98 87.67 119.83 92.62 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.38 4.27 0.00 0.00 0.38 0.29 

Institutii publice si servicii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 1.81 0.29 0.22 

Cai de comunicatie - transport rutier 4.20 4.02 0.24 2.66 0.62 3.89 5.06 3.91 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 2.67 2.55 0.09 1.00 0.86 5.40 3.62 2.80 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 1.24 0.20 0.15 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona cu destinatie speciala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 104.50 100.00 8.92 100.00 15.95 100.00 129.38 100.00 
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Tabel 27 Intravilan propus – localitatea Sarata Zonificare existentă 
 

Localitate/ [Ha]/% Sarata UTR 3a Sarata UTR 3b Sarata TOTAL 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 13.60 13.01 3.02 20.89 16.62 13.96 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.00 0.00 0.08 0.55 0.08 0.07 

Cai de comunicatie - transport rutier 5.11 4.88 0.59 4.12 5.70 4.79 

Spatii verzi sport agrement paduri 7.54 7.21 4.23 29.32 11.77 9.89 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala  cimitire 0.00 0.00 0.19 1.34 0.19 0.16 

Terenuri libere 78.30 74.86 6.32 43.78 84.62 71.09 

Ape 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona cu destinatie speciala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 104.59 100.00 14.44 100.00 119.03 100.00 

 
 

Tabel 28 Intravilan propus – localitatea Sarata Zonificare propusă 
 

Localitate/ [Ha]/% Sarata UTR 3a Sarata UTR 3b Sarata TOTAL 

Zonificare functionala Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % Suprafata (Ha) % 

Locuinte si functiuni complementare 97.67 93.39 13.57 93.99 111.24 93.46 

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Institutii publice si servicii 0.00 0.00 0.08 0.55 0.08 0.07 

Cai de comunicatie - transport rutier 5.11 4.88 0.59 4.12 5.70 4.79 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 1.77 1.69 0.00 0.00 1.77 1.48 

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.19 1.34 0.19 0.16 

Terenuri libere 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ape 0.04 0.04 0.00 0.00 0.04 0.04 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Zona cu destinatie speciala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Total 104.59 100.00 14.44 100.00 119.03 100.00 
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Tabel 29 Bilant teritorial propus pe categorii de folosinta Comuna Dobreni 

TERITORIU 
ADMINISTRATIV 
AL UNTATII DE 

BAZA 

CATEGORII DE FOLOSINTA TOTAL (Ha) 
 

AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha)   

ARABIL 
PASUNI 

VII  LIVEZI 
PADURI 

APE 
DRUMURI 

CC NEPRODUCTIV 
TDS-
MAI 

TDS-
MApN 

 
 

FANETE SPATII VERZI CAI FERATE  

EXTRAVILAN 1037.69 393.62 0.00 18.20 111.07 56.77 22.67 0.53 57.88 0.00 20.00 1718.42  

INTRAVILAN 393.54 89.09 0.00 43.63 17.24 0.87 37.93 116.21 1.52 0.10 0.00 700.13  

TOTAL 1431.23 482.71 0.00 61.83 128.31 57.64 60.60 116.73 59.39 0.10 20.00 2418.55  

% DIN TOTAL 59.18 19.96 0.00 2.56 5.31 2.38 2.51 4.83 2.46 0.00 0.83 100.00  

 
 
 
 

Tabel 30 Balanta comparativa Intravilan Existent/Propus comuna Dobreni 

     

Intravilan  
Suprafata intravilan 

existent (Ha) 
Suprafata intravilan 

propus (Ha) 
Diferenta (Ha) 

Diferenta % fata 
de existent 

 

Dobreni 369.34 451.73 82.39 22.31  

Casaria 132.54 129.38 -3.16 -2.39  

Sarata 93.95 119.03 25.08 26.69  

Total 595.83 700.13 104.30 17.51  
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 3.7.1 Zone cu destinaţie specială 

Pe teritoriul admininstrativ al comunei Dobreni, in extravilan, Ministerul Apărarii 
Naţionale deţine în administrare imobilul nr. 2516 Dobreni (număr cadastral 50196) cu 
destinaţia de poligon de instrucţie, in suprafaţă totală de 20.00 Ha. 

Prin prezenta lucrare nu sunt propuneri de extindere a intravilanului sau 
dezvoltarea de lucrari/investiţii in aceasta suprafata. 

 

 3.7.2 Zone cu funcţiune predominantă 

 
Pentru fiecare zonă funcţională, cu funcţiune predominantă, prezentăm 

următoarele aspecte: 
- categorii de intervenţii propuse pentru valorificarea potenţialului existent şi 

înlăturării disfuncţionalităţilor. 
 

În acest sens, pentru modernizarea zonei funcţionale “Unităţi agricole”, Strategia 
de dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei Dobreni 2014-2020 prevede 
următorul Plan local de acţiune: 

 
Dezvoltarea sectorului agricol local 
- Modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă şi săteşti din comună 
- Înfiinţarea de puncte de prelucrare a legumelor şi a produselor animaliere 
- Înfiinţarea unor spaţii de depozitare a cerealelor 
- Înfiinţarea unei pieţe agroalimentare pentru valorificarea produselor 

agricole locale 
 

Pentru modernizarea zonei funcţionale “Instituţii publice şi servicii”, Strategia de 
dezvoltare Economico-Socială Durabilă a comunei Dobreni 2014-2020 prevede următorul 
Plan local de acţiune: 

 
Dezvoltarea infrastructurii economice locale 
- Dezvoltarea micii industrii locale, prin deschiderea de unităţi de valorificare 

a cerealelor, legumelor, fructelor 
- Înfiinţarea de ateliere pentru furnizarea de servicii către populaţie: frizerie, 

coafor, croitorie, cofetărie şi patiserie, etc. 
- Valorificarea şi dezvoltarea potenţialului turistic local 
- Înfiinţarea unui muzeu etnografic şi dotarea corespunzatoare a acestuia. 

 
Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii turistice şi de relaxare 
- Reabilitarea şi valorificarea monumentelor istorice şi religioase locale 
- Înfiinţarea, dotarea şi darea în folosinţă a unui muzeu etnografic 
- Promovarea turismului prin menţinerea tradiţiilor şi obiceiurilor locale 
- Modernizarea terenului de sport de pe raza comunei Dobreni 
- Amenajare spaţii verzi, parcuri de agreement şi locuri de joacă pentru 

copii 
- Conservarea şi valorificarea patrimoniului natural local, respectiv a 

Rezervaţiei Naturale Dobreni (plantaţia forestieră – “Pădurea de Argint”). 
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Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii educaţionale locale 
- Dotarea adecvată a laboratoarelor şcolare 
- Sisteme de supravghere video în cadrul unităţilor de învăţământ 
- Construire sală de sport în comuna Dobreni 

 
Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de sănătate şi asistenţă socială la 

nivel local: 
- Centru de permanenţă în comuna Dobreni; 
- Dezvoltarea şi formarea unei echipe care să presteze servicii de îngrijire la 

domiciliu; 
- Achiziţionarea unui mijloc de deplasare pentru pacienţi, pe raza comunei 

Dobreni. 
 
 

3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

Zonele inundabile de pe teritoriul comunei sunt identificate pe planşele de 
reglementări urbanistice şi zonificare şi sunt reprezentate ca zone cu interdicţie 
temporară/definitivă de construcţie.  

S-a inclus ca prioritate de intervenţie imediată a proiectelor privind limitarea 
zonelor inundabile, de protecţie a malurilor, de limitare a proceselor de degradare, prin 
alunecări de teren, şi asigurarea de fonduri pentru realizarea acestora, în primă etapă 
acelea care să asigure protecţia zonelor din intravilan. 

Conform propunerii proiectantului şi însuşită de comuna Dobreni în cadrul 
dezbaterilor ce au avut loc, limitele de intravilan s-au constituit prin excluderea (acolo 
unde a fost posibil) a zonelor cu factor de risc (alunecări de teren, zone inundabile etc.), 
iar zonele rămase în intravilanul propus, materializate pe planuri cu semne specifice, au 
fost constituite cu restricţii de construire până la eliminarea factorului de risc. 

Majoritatea zonelor cu factor de risc ce au intrat în intravilanul propus sunt situate 
de-a lungul apelor ce srăbat intravilanul, pentru toate acestea fiind constituite interdicţii 
conform înscrierilor din R.L.U. 

 
Riscul geotehnic 
 
A fost evaluat conform normativului privind principiile, exigentele si metodele 

cercetarii geotehnice, indicativ NP 074/2007. 
Terenul de fundare este constituit predominant din pamânturi argiloase, argile 

prafoase, pietris cu nisip si posibil liant, tipul de teren de fundare depinzând de vârsta 
formatiunilor geologice întâlnite. 

Apa subterana. Nivelul apei este situat la adâncimi variabile functie de zona, de 
aceea la executarea excavatiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente 
normale. 

Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în 
aşa fel încât să se evite sporirea riscurilor implicate de efectele potenţiale, directe sau 
indirecte, ale unor viitoare cutremure puternice. În acest scop se recomandă să se 
limiteze densitatea de construire, precum şi a numărului de persoane care pot ocupa pe 
perioade lungi de timp construcţiile de tip curent, cum sunt clădirile de locuit. Aceasta 
înseamnă, de regulă, limitarea înălţimii acestor construcţii, măsură care poate avea şi 
efecte economice favorabile. De asemenea, se vor asigura căi multiple de acces şi de 
comunicare pentru eventuala necesitate a evacuării de urgenţă în scopul limitării 
efectelor unor cutremure puternice.  
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Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării 

construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte 
grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

Activitatea de realizare a construcţiilor noi se va corela cu activitatea de înlocuire 
sau de consolidare în timp util a fondului construit vechi, vulnerabil seismic. 

Amplasamentele construcţiilor se vor alege, de regulă, în zone în care structura 
geologică şi alcătuirea straturilor superficiale de teren permite realizarea protecţiei 
seismice în condiţii economice, fără măsuri costisitoare. 

Se va evita, ca regulă generală, amplasarea construcţiilor pe maluri, râpe sau alte 
terenuri care prezintă risc de alunecare sau surpare. În cazul în care amplasamentele 
de acest fel nu se pot evita, se vor lua măsurile necesare pentru stabilizarea terenurilor. 

În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice 
inferioare (nisipuri cu grad mare de afânare, refulante sau lichefiabile, mâluri, umpluturi 
neconsolidate, etc) nu poate fi evitată, se vor lua măsurile necesare pentru consolidarea 
terenurilor, astfel încât aceasta să poată asigura o bună comportare seismică a 
construcţiilor. 

Pentru construcţiile a căror eventuală avariere poate avea urmări de gravitate 
deosebită se vor preciza, în funcţie de specificul construcţiilor şi al proceselor 
tehnologice, criterii specifice de excludere a anumitor categorii de amplasamente. 

Orice autorizație de construcție pentru viitoarele clădiri care urmează să se 
ridice pe teritoriul comunei  Dobreni  se va emite doar în urma efectuării, de către 
o firmă autorizată, a unui studiu geotehnic, conform legii numărul 50 din 21 iulie 
1991, cu modificările și completările ulterioare. 

 

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare 

3.9.1 Gospodărirea apelor 

Cursurile de apă care străbat comuna nu sunt, în totalitate, regularizate şi 
prezintă risc de inundabilitate. Este necesară regularizarea cursurilor de apă, 
decolmatarea şi stabilizarea malurilor. 

Podurile sunt insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă. Este necesară 
construcţia de poduri peste pâraiele Horaiţa şi Almaş. 

Factorii administrativi ai comunei vor avea în vedere: 
-lucrări de amenajare a albiilor în zonele cu risc de inundabilitate; 
-lucrări de recalibrare şi regularizare a albiilor şi consolidare a malurilor pentru 

creşterea debutului de apă captat pe cursurile pâraielor Almaş şi Horaiţa. 
Indiguirile propuse au fost reprezentate si delimitate pe planşe alături de 

interdicţiile temporare de construire în lungul pâraielor Almaş şi Horaiţa. 
A fost identificata si reprezentata pe planuri o disfunctionalitate cu propunere de 

amenajare podeţ la nivelul intravilanului localităţii Dobreni. 
 

3.9.2 Alimentarea cu apă 

Localitatea Dobreni dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile cu o 
lungime de 7 km.  

În perioada 2006-2015, cantitatea de apă potabilă distribuită populaţiei a crescut, 
fapt datorat lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie a apei potabile. 

In vederea extinderii retelelor de echipare edilitara se afla in curs proiectul 
nr.6/2016 “Extindere reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare în comuna 
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Dobreni, judetul Neamţ” – S.C. INTELROM PROIECTARE & CONSULTANTA S.R.L., 
Suceava. 

Prin prezentul Plan Urbanistic General s-a propus extinderea reţelei de 
alimentare cu 39,3 km, însumând  aproximativ 46,3 km, valoare care asigură necesarul 
comunei şi o aducţiune propusă de 6,2 km. 

 
A fost propusă si reprezentată pe planuri o staţie de captare amonte de 

Dobreni, mal stâng pârâu Horaiţa. 
În cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Dobreni pentru perioada 

2014-2020 se propune extinderea reţelei de alimentare cu apă cu minimum 15 km până 
în anul 2020. 

 
Propunerile prevăzute în PUG cu privire la alimentarea cu apă şi reţeaua de 

canalizare sunt corelate cu MASTER PLANUL PENTRU SECTORUL APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ JUDEŢUL NEAMŢ din 2014. 

 
Dobreni 
Investitia necesara in sistemul de alimentare cu apa din localitatea Dobreni este 

reprezentata de extinderea retelei de distributie PEID DN 110 pe o lungime de 3000 m. 
 
Casaria 
Investitia necesara in cadrul sistemului de alimentare cu apa este reprezentata 

de extinderea retelei de distributie pe o lungime de 1000 m. 
 
Sarata  
Investitia necesara in cadrul sistemului de alimentare cu apa este reprezentata 

de extinderea retelei de distributie pe o lungime de 400 m, un rezervor nou de 500 mc si 
conducta de aductiune pentru rezervor de 1500 m. 

 
 

3.9.3 Canalizare 

Comuna Dobreni dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate 
menajere pe o lungime de 5,41 km. 

Reţeaua de canalizare şi de  alimentare cu apă fost înfiinţată prin proiectul 
“Modernizare drum comunal şi drumuri săteşti, înfiinţare reţea de alimentare cu apă, 
construire grădiniţă cu program normal, reabilitare şi modernizare cămin cultural pentru 
conservarea şi promovarea culturii tradiţionale”. 

In vederea extinderii retelelor de echipare edilitara se afla in curs proiectul 
nr.6/2016 “Extindere reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare în comuna 
Dobreni, judetul Neamţ” – S.C. INTELROM PROIECTARE & CONSULTANTA S.R.L., 
Suceava. 

Comuna dispune de o staţie de epurare a apelor uzate, plasată în localitatea 
Dobreni. 
 Prin prezentul Plan Urbanistic General s-a propus extinderea reţelei de 
canalizare cu 37 km, însumând  aproximativ 42,2 km, valoare care asigură necesarul 
comunei. 

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Dobreni pentru perioada 
2014-2020 se propune extinderea reţelei de canalizare cu minimum 5 km până în anul 
2020. 
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Propunerile prevăzute în PUG cu privire la alimentarea cu apă şi reţeaua de 
canalizare sunt corelate cu MASTER PLANUL PENTRU SECTORUL APĂ ŞI APĂ 
UZATĂ JUDEŢUL NEAMŢ din 2014. 

 
Dobreni 
Investitia necesara in sistemul de canalizare din localitatea Dobreni este 

reprezentata de extinderea retelei pe o lungime de 1500 m. 
 
Casaria 
Investitiile necesare pentru sistemul de canalizare sunt: 
-Canal colector catre statia de epurare Dobreni, PVC DN 315 – 1500 m; 
-Extindere retea de canalizare, PVC DN 250 – 1000 m. 
 
Sarata  
Investitiile necesare pentru sistemul de canalizare sunt: 
- Canal colector catre statia de epurare Dobreni, PVC DN 315 – 250 m; 
- Extindere retea de canalizare, PVC DN 250 – 400 m. 
 

3.9.4 Alimentare cu energie electrică 

Lungimea totală a reţelei de energie electrică de pe raza comunei Dobreni este 
de 43 km, dintre care 41 km cablu aerian şi 2 km cablul subteran.  

Reţeaua de alimentare cu energie electrica de medie tensiune însumează 8,6 
km, din care: 

- LEA   20 Kv = 8,6 km. 
Gradul de racordare la instalaţia electrică la nivelul comunei Dobreni este realizat 

în proporţie de 98,7 %. 
Există o zonă neelectrificată, la ieşirea spre Bodeşti, spre Piatra Neamţ. 
Lungimea reţelei de iluminat public de pe raza comunei Dobreni este de 23 km, 

fiind formată în totalitate din cablu aerian. Numărul de stâlpi instalaţi este de 460, iar 
numărul corpurilor de iluminat este de 310 bucăţi. 

În anul 2012, rețeaua de iluminat public a fost extinsă în toate satele comunei, în 
principal în zonele greu accesibile și retrase, s-a mărit numărul de lămpi și au fost 
înlocuite cele defecte. 

În cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Dobreni pentru perioada 
2014-2020 se propune reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public stradal 
prin dotarea cu minimum 500 lămpi solare. 
 

3.9.5 Telefonie 

    Extinderea retelelor telefonice comunale, montarea de centrale telefonice in 
satele componente ale comunei cat si instalarea de noi posturi telefonice se vor face la 
solicitarea beneficiarului prin studiul de solutie elaborate de TELEKOM Piatra Neamt in 
urma caruia se poate stabili numarul de abonati telefonici ce pot fi racordati din centrala 
telefonica existenta cat si necesitatea instalarii de noi centrale telefonice. 

 

3.9.6 Alimentare cu energie termică 

 Comuna nu dispune de reţea de încălzire. Atât blocurile de locuinţe, dispensarul, 
clădirile social-edilitare din centrul satului reşedinţă de comună, cât şi restul 
gospodăriilor şi dotărilor au încălzirea rezolvată cu sobe, la fel ca şi în celelalte localităţi 
ale comunei.  
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Se propune realizarea unei centrale pe bază de energie solară care să asigure, 

în sistem centralizat, necesarul de căldură pentru dispensarul, blocurile de locuinţe şi 
clădirile social edilitare din centrul localităţii Dobreni. 
 

3.9.7 Alimentare cu gaze naturale 

În prezent în comună nu există alimentare cu gaz metan. 
În cadrul Strategiei de dezvoltare locală a comunei Dobreni pentru perioada 

2014-2020 se propune înfiinţarea unei reţele de distribuţie a gazelor naturale. 
Prin prezentul Plan Urbanistic General s-a propus înfiinţarea reţelei de alimentare 

cu  gaz pe 41,3 km, valoare care asigură necesarul comunei. 
 

3.9.8 Gospodărire comunală 

În comuna Dobreni este implementat partial un sistem pentru managementul 
deşeurilor, fiind parte integrată a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 
Județul Neamț.  

Serviciile de salubritate publică de pe teritoriul comunei sunt efectuate pe 
prinicipiul „din poartă în poartă” de către firma S.C. Agmady S.R.L. Acestea sunt 
transportate la Depozitul conform Girov. 

Deșeurile sunt colectate în amestec, nefiind dezvoltat un sistem de colectare 
selectivă. 

Punctele de colectare instituite  in cadrul Sistemului de Management Integrat al 
Deșeurilor în Județul Neamț sunt reprezentate pe planuri.  

 
Cimitirele de pe raza comunei Dobreni nu au delimitate clar zonele de protecţie 

sanitară.  

Conform Planului judetean de gestionare a deseurilor se impune 
implementarea unor sisteme de gestiune integrata a deseurilor urbane la nivelul 
intregului judet. 

Alegerea modalitatii practice de pre-colectare si colectare a deseurilor de catre 
populatie  reprezinta schema generala de functionare a sistemului de gestionare a 
deseurilor solide municipale si se bazeaza pe necesitatea conformarii cu urmatoarele 
principii de proiectare a sistemului: 

- obligativitatea controlului asupra intregului flux de deseuri generate; 

- dezvoltarea gradului de constientizare a publicului cu privire la o cresterea 
graduala a pre-colectarii selective – in zonele in care nu a existat un sistem 
de colectare este foarte dificila implementarea intr-o perioada scurta de timp 
a unui sistem viabil de colectare selectiva a deseurilor. 

Administraţia publică local joacă un rol important în activitatea de gestiune a 
deşeurilor – colectare, colectare selectivă, transport, prelucrare, eliminare finală. În 
urma descompunerii deşeurilor de natura organică, se degajă mirosuri dezagreabile, iar 
curenţii atmosferici antrenează din depozitele de gunoi particule solide de diverse 
dimensiuni care, prin depunere ulterioară pe sol şi plante, favorizează şi accentuează 
fenomenul de poluare. 

Un aspect important în gestionarea deşeurilor este constituit de managementul 
deşeurilor electrice şi electronice DEE, astfel încât este necesară promovarea reciclării 
deşeurilor la nivel local, şi reutilizarea deşeurilor la nivel local, şi reutilizarea deşeurilor 
provenite din urma demolărilor sau reparaţiilor din construcţii şi un numai. 
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Investiţii prioritare în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor în Judeţul Neamţ: 
• Construirea a trei noi staţii de transfer, pentru eficientizarea transportului 

deşeurilor municipale reziduale de la populaţie la depozitul conform de la Girov:  
o staţia de transfer cu compactare de la Cordun, cu o capacitate de 45.000 

t/an, 
o staţia de transfer de la Tg. Neamţ, cu o capacitate de 17.000 t/an, 
o staţia de transfer de la Taşca, cu o capacitate de 9.000 tone/an. 

• Construirea unei noi staţii de sortare la Cordun, cu o capacitate de 17.000 t/an, 
proiectată pentru a primi numai materialele separate la sursă - respectiv hârtie, 
plastic, sticlă şi metale; 

• Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri din zonele urbane – oraşele 
Roman, Tg. Neamţ şi Bicaz; 

• Achiziţionarea de containere/pubele, asigurând extinderea sistemului de 
colectare a deşeurilor reziduale, astfel încât rata de conectare la sistemul de 
colectare să fie de 100%; 

• Achiziţionarea de containere/pubele, pentru asigurarea colectării selective a 
deşeurilor reciclabile; 

• Achiziţionarea de pubele, pentru asigurarea colectării separate a deşeurilor 
biodegradabile; 

• Construirea atât în mediul urban cât şi în cel rural a unor puncte de colectare, în 
scopul implementării colectării selective a deşeurilor. Acestea vor fi dotate cu un 
număr de 3 containere de colectare: 1 container pentru deşeurile de hârtie şi 
carton, 1 container pentru deşeurile de plastic şi metale şi 1 container pentru 
deşeurile de sticlă; 

• Implementarea compostării individuale la 50 % din gospodăriile din zona rurală, 
prin achiziţionarea şi distribuirea de unităţi de compostare individuală. 
 
Ca obiective în vederea unei gospodăriri comunale mai bune ar fi: 
-implementarea completă a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în 

Județul Neamț;  
-formarea deprinderilor cetăţenilor pentru conformare la restricţiile de selectare, 

depozitare; 
-Reamenajarea parcurilor şi a spaţiilor verzi; 
-Împădurirea terenurilor degradate; 
-Amenajarea de parcuri şi spaţii verzi în zonele destinate noilor ansambluri 

rezidenţiale. 

 
Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier în 

zona fermelor (platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de protecţie 
sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul dejecţiilor porcine. 

Amplasarea platformei de gunoi grajd este propusă, delimitată şi reprezentată pe 
planuri. 

Se recomandă şi înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de 
origine animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi 
evacuare a apei uzate într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse 
cadavrele de animale până la ridicarea acestora de către un operator autorizat si 
inregistrat, conform Regulamentului CE 1069/2009, O.U.G. 24/2016. Se va institui o 
zonă de protecție sanitară de 300 m faţă de ultima locuinţă. 

Amplasarea spaţiului frigorific pentru animale moarte este propusă, delimitată şi 
reprezentată pe plan. 
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Consiliul Judeţean Neamţ a implementat proiectul “Sistem Integrat de 
Management al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, finanţat de Uniunea Europeană prin 
Programul Operaţional Sectorial “Mediu” (POS Mediu) – Axa Prioritară 2, Domeniul 
Major de Intervenţie 1 “Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi 
reabilitarea siturilor istorice contaminate. Obiectivul proiectului este implementarea unui 
sistem integrat de gestionare a deşeurilor în judeţul Neamţ, care să îmbunătăţească 
atât calitatea vieţii, cât şi pe cea a mediului.  

În comuna Dobreni nu există un sistem de management aferent colectării 
selective, fapt ce contribuie la depozitarea neadecvată a deşeurilor biodegradabile, 
deşeurilor de ambalaje şi a deşeurilor periculoase. 

 
Se propune înfiinţarea unui cimitir uman nou cu o suprafaţă de 1 ha în apropierea 

localităţii Dobreni. 
Cimitirele  se vor gospodări sub controlul administraţiei locale şi se vor înfiinţa 

zone de protecţie sanitară de 50 m (conform Ord. 119/2014) si 100 m în cazul 
înfiinţărilor de cimitire noi (H.G. 741/2016). 
 

Valorificarea deşeurilor 

 În conformitate cu Legea 211/2011, republicată în 2014, privind regimul 
deşeurilor, producătorii de deşeuri au obligaţia valorificării acestora. În acest sens se 
vor institui măsuri de promovare a colectării separate pe categorii de deşeuri: hârtie, 
metal, plastic şi sticlă conform articolului 14 din lege. 

 Se va avea în vedere identificarea de operatori economici care vor colecta şi 
valorifica aceste tipuri de deşeuri. 

 

Măsuri de administrare a spaţiilor verzi 

Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare 
al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate 
în conformitate cu prevederile legale. 

Pentru aplicarea articolului 10 (aliniatul 3), ţinând cont de extinderea intravilanelor 
în cadrul dezvoltării urbane se va avea în vedere realizarea de noi spaţii verzi, conform 
prezentărilor din articolul 4, Legea 24/2007.  

 
Suprafaţa cartată corespunzătoare zonificării funcţionale “Spatii verzi, sport, 

agrement, păduri” relativ la situaţia existentă şi a intravilanului existent este de 60,63 
Ha. Raportat la limitele intravilanului propus, suprafaţa cartată este de 68,26 Ha.  

În urma propunerilor de reglementare urbanistică şi a formei de proprietate rezultă 
o suprafaţă de 24,72 Ha aferentă zonificării “Spaţii verzi, sport, agrement, păduri”, 
suprafaţă cu potenţial de amenajare ca spatii verzi. Raportat la populatia de 1797 
locuitori rezultă o suprafata cu potenţial de amenajare ca spatiu verde de pana la 
137,56 m² pe cap de locuitor. 

Se recomandă înfiinţarea de parcele verzi în lungul căilor de acces, realizarea de 
fâşii plantate în lungul cursurilor de apă, respectiv înfiinţarea altor spaţii verzi conorm 
descrierilor cadrului legal. Se va impune prin certificat de urbanism realizarea de spaţii 
verzi pentru toate solicitările de dezvoltare de construcţii pe terenuri libere si in cazurile 
in care nu este respectata latimea tramei stradale conform categoriei de drum 
simbolizata pe planurile de reglementare urbanistica zonificare, fiind obligatoriu 
identificarea şi realizarea unei parcele pe proprietate privată, ce va fi prezentată prin 
proiectul de realizare a construcţiei. Aceste parcele, în limita a 26 m², vor fi înregistrate 
în registrul spaţiilor verzi, preluând responsabilităţile ce decurg din lege. 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Dobreni, Judeţul Neamţ.  

65 

 
Se recomanda atingerea cotei de 26 m² pe cap de locuitor, conform normativelor 

in vigoare. 

Pentru zonele de picnic au fost identificate şi propuse zone frecventate de 
locuitorii comunei, aceste zone urmând a fi amenajate cu posibilitatea modificării 
locaţiilor propuse în funcţie de modul de dezvoltare al comunei, sau a proiectelor ce vor 
fi dezvoltate. 

Se propune înfiinţarea unei zone de picnic în comuna Dobreni, care va respecta 
prevederile Legii 54/2012 privind desfasurarea activităţilor de picnic. Aceasta este 
identificată şi delimitată pe planuri. 

 

 

3.10 Protecţia mediului 
 

3.10.1 Protecţia biodiversităţii, florei şi faunei 

 
RONPA066. Situată în comuna Dobreni, este declarată arie protejată de interes 

național prin  Legea  nr.5  din  6  martie  2000  (privind aprobarea „Planului de 
amenajare a teritoriului național” - Secțiunea a III-a - Zone protejate) și reprezintă o 
zonă împădurită cu rol de protecție pentru specii arboricole de mesteacăn.  Conform 
IUCN se încadrează în categoria a IV-a, fiind o rezervație de tip forestier. 

Plantația de mesteacăn (Betula pendula), cunoscută și sub denumirea de 
Pădurea de Argint, a fost realizată între anii 1930 și 1940. Rezervația ocupă o suprafață 
de 37 ha in UAT Dobreni.  

Aria protejata se suprapune cu intravilanul existent Dobreni pe o suprafata de 
4925,5 mp. În urma corectarii limitei de intravilan prin preluarea documentaţiilor 
cadastrale şi a limitelor de proprietate ramane o suprafaţă de 95 mp suprapusa cu aria 
protejata – Zonificare Locuinţe şi funcţiuni complementare. 

Nu exista extinderi de intravilan pe aria protejată. 
Conform art. 23, alin. (2) din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor natural, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si 
completarile ulterioare: “In rezervatiile naturale nu sunt premise activitati de utilizare a 
resurselor natural. Prin exceptie, sunt premise numai acele interventii care au drept 
scopuri protejarea, promovarea si asigurarea continuitatii existentei obiectivelor pentru 
care au fost constituite, precum si unele activitati de valorificare durabila a anumitor 
resurse naturale.” 

 

3.10.2 Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie 

 
Protejarea pădurilor se va realiza prin: 

❖ extinderea tratamentelor intensive de gospodărire a pădurilor; 
❖ aplicarea susţinută a măsurilor tehnice prevăzute în aranjamentele silvice; 
❖ turismul, sportul, recreerea, agrementul şi alte asemenea, se pot desfăşura în 

cuprinsul fondului forestier numai cu respectarea reglementărilor legale, stabilite de 
organele de specialitate competente; 

❖ suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială; 
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În vederea asigurării condiţiior de agrement, recreaţie şi turism trebuie: 
❖ extinse spaţiile verzi în interiorul şi în jurul localităţilor în conformitate cu 

planurile de sistematizare şi trebuie asigurată amenajarea acestora; 
❖ întreţinute spaţiile verzi existente în acord cu tehnicile stabilite de organele de 

specialitate; 
❖ să se planteze arbori, flori şi alte plante ornamentale pe marile căi de acces, 

trasee turistice, în jurul clădirilor şi în alte locuri unde există terenuri care pot fi destinate 
acestor scopuri; 

❖ interzisă micşorarea spaţiilor verzi sau tăierea arborilor, metodele de 
exploatare a florei şi vegetaţiei spontane, care împiedică regenerarea şi dezvoltarea lor 
normală şi influenţează în mod negativ echilibrul ecologic. 
 
 

3.10.3 Protecţia populaţiei şi sănătatea umană 

 
Adoptarea şi implementarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului 

Local a comunei Dobreni, Județul Neamț va avea un impact social şi economic pozitiv 
prin crearea de noi locuri de muncă şi ridicarea standardului de viaţă a locuitorilor zonei. 

Activităţile agricole, zootehnice şi silvice sunt activităţi tradiţionale. 
Planul Urbanistic General conţine direcţii şi strategii de dezvoltare care se referă 

la creşterea gradului de confort a populaţiei prin dezvoltarea reţelei de alimentare cu 
apă şi canalizare. 

Alte reglementări care ţin de protecţia populaţiei şi care au fost menţionate în 
P.U.G. se referă la înbunătăţirea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor, prin 
organizarea de remize P.S.I., asigurarea unor rezervoare de apă pentru incendii, 
asigurarea fluidizării traficului şi căilor de acces facile şi funcţionale la toate localităţile 
din comună, deasemenea s-a instituit măsură restrictivă de construire la marginea 
pădurilor (distanţa minimă 1000 m). 

Se propune amplasarea de containere ecologice, închise, pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor menajere, în fiecare localitate din comună, în puncte special 
amenjate şi în jurul cărora se va institui o zonă de protecţie de 50 m. 

 
 

3.10.4 Protecţia solului 

 

Zona studiată în cadrul Planului Urbanistic General reactualizat este caracterizată 
prin alunecări de teren şi eroziuni în perioadele cu ploi torenţiale. Se propune 
consolidarea solului prin înierbare şi plantare de arbori pe solurile supuse fenomenelor 
de eroziune. 

✓ În cazul desființării fermelor zootehnice (pentru construirea de noi obiective) se 
vor face analize de sol pentru evaluarea gradului de poluare istorică; 

✓ Au fost închise toate depozitele de deșeuri neconforme existente în localităţile 
judeţului Neamţ urmând a se efectua reconstrucţia ecologică a amplasamentelor 
acestora astfel: 

❖ colectarea deșeurilor valorificabile (hârtie, sticlă, plastic, PET-uri, lemn) de pe 
amplasamentul depozitului şi valorificare prin unităţi autorizate în acest sens; 

❖ restrângerea depozitului şi compactarea cu buldozerul prin treceri succesive și 
nivelarea acestuia (nu trebuie să existe gropi şi denivelări în corpul depozitului); 
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❖ acoperirea cu pământ şi plantarea de spaţiu verde, întreţinerea acestuia pe o 
perioadă de doi ani; 

❖ locul acestor amplasamente trebuie identificat şi marcat corespunzător pentru 
evidenţele cadastrale. 

 Se vor desfiinţa toate depozitele de dejecţii rezultate de la animalele din 
gospodăriile individuale: fiecare grajd va avea platformă proprie betonată pentru 
depozitarea dejecțiilor de la animale, cu stocarea temporară de cel puțin 6 luni pentru a 
putea fi folosite ca îngrășământ pe terenurile agricole conform celor mai bune practici 
agricole: aceste platforme vor fi amplasate la cel puțin 15 m de locuinţa cea mai 
apropiată; 

 Se vor lua măsurile de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau 
funcţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţii rutiere; 

 Deţinătorii cu orice titlu ai fondului forestier, ai vegetaţiei forestiere din afara 
fondului forestier şi ai pajiștilor, precum şi orice persoană fizică sau juridică care 
desfăşoară o activitate pe un astfel de teren, fără a avea un titlu juridic, au următoarele 
obligaţii: 

❖ să menţină suprafaţa împădurită a fondului forestier, a vegetaţiei forestiere din 
afara fondului forestier, inclusiv a tufişurilor şi pajiștilor existente, fiind interzisă 
reducerea acestora, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege; 

❖ să exploateze masa lemnoasă în condiţiile legii, precum şi să ia măsuri de 
reîmpădurire şi, respective, de completare a regenerărilor naturale; 

❖ să gestioneze corespunzător deşeurile de exploatare rezultate, în condiţiile 
prevăzute de lege; 

❖ să asigure respectarea regulilor silvice de exploatare şi transport tehnologic al 
lemnului, stabilite conform legii, în scopul menţinerii biodiversităţii pădurilor şi a 
echilibrului ecologic; 

❖ să respecte regimul silvic în conformitate cu prevederile legislaţiei în domeniul 
silviculturii şi protecţiei mediului; 

❖ să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru pădurile cu funcţii 
speciale de protecţie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare 
şi eroziune, pe grohotişuri, stâncării, la limita superioară de altitudine a vegetaţiei 
forestiere, precum şi pentru alte asemenea păduri; 

❖ să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe 
păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apă; 

❖ să asigure exploatarea raţională, organizarea şi amenajarea pajiștilor, în funcţie 
de capacitatea de refacere a acestora; 

❖ să exploateze resursele pădurii, fondul cinegetic şi piscicol, potrivit prevederilor 

legale în domeniu; 
❖ să exploateze pajiștile, în limitele bonităţii, cu numărul şi speciile de animale şi în 

perioada stabilită, în baza studiilor de specialitate şi a prevederilor legale specifice; 
❖ să protejeze patrimoniul forestier, cinegetic, piscicol şi al pajiștilor din cadrul 

ariilor naturale protejate, în termenii stabiliţi prin planurile de management şi 
regulamentele specifice; 

❖ să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi 
care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre. 
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3.10.5 Protecţia apelor 

 

Obiective de protecţia apelor de suprafaţă şi subterane: 
❖ consolidarea malurilor, regularizarea porţiunilor de cursuri de ape pe care nu s-

au efectuat astfel de lucrări, decolmatarea albiilor, acolo unde apa de-a lungul timpului a 
acumulat o cantitate impresionantă de aluviuni; 

❖ se vor organiza campanii de curăţare a malurilor pârâurilor, cu ajutorul 
localnicilor, voluntarilor de mediu şi sub îndrumarea Primăriei Comunei Dobreni; 

❖ se vor respecta zonele de protecţie a malurilor cursurilor de apă pe o distanţă de 
cel puțin 5 m de o parte şi de alta; 

❖  Se interzice depozitarea deşeurilor menajere şi animaliere pe malurile cursurilor 
de apă; 

❖ Se interzice construirea de locuinţe şi alte obiective în zonele de protecţie a 
pârâurilor şi în zonele inundabile. 

❖ Construcţiile şi obiectivele existente, amplasate în aceste zone vor fi demolate, 
locatarii acestora urmând a fi mutați în case aflate în zone sigure din punct de vedere al 
riscurilor naturale. 

❖ Se interzice construirea de locuințe și alte obiective în zonele de protecție ale 
culoarelor de medie (20 kv) și înaltă tensiune (110 kv, 220 kv și 400 kv), până la 
obținerea acordului sau a autorizației de construcție din partea E.ON Moldova. 

❖ Se vor inventaria toate evacuările de ape uzate necontrolate şi se va impune 
construirea de bazine etanșe vidanjabile pentru apele uzate menajere rezultate de la 
locuinţe şi celelalte obiective existente în zonă, care sunt racordate la reţeaua de 
alimentare cu apă. 

❖ În conformitate cu legislaţia în vigoare privind protecţia calităţii apelor se impune 
acolo unde există sau se va construi sistem centralizat de alimentare cu apă să se 
prevadă obligatoriu staţie de epurare a apelor uzate rezultate: în situaţia în care 
deţinătorii de locuinţe individuale sau colective ori de incinte în care se desfăşoară 
activităţi socio-economice au deja sisteme individuale de colectare a apelor uzate 
(bazine etanşe vidanjabile) aceştia vor lua toate măsurile sanitare necesare pentru 
dezafectarea lor, odată cu racordarea la reţelele de canalizare. 

❖ Pentru zonele de aglomerări umane cu 2000-10000 locuitori, până la data de 1 
ianuarie 2022 trebuie prevăzute rețele de canalizare cu epurarea apelor uzate conform 
prevederilor Tratatului de Aderare; 

❖ Se vor amenaja şi decolmata rigolele stradale pentru evacuarea apelor pluviale. 
❖ Se vor lua toate măsurile astfel încât: 

• Să nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea 
apelor de suprafaţă; 

•  Să nu deverseze în apele de suprafaţă și subterane, ape uzate, fecaloid - 
menajere, substanţe petroliere sau substanţe periculoase; 

•  Să nu arunce şi să nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede 
şi de coastă deșeuri de orice fel; 

• Să nu introducă în ape substanţe explozive, tensiune electrică, narcotice, sau 
substanţe periculoase. 
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3.10.6 Gestionarea deșeurilor 

 
❖ În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 448 din 19 mai 2005 privind 

deşeurile de echipamente electrice şi electronice - autorităţile administraţiei publice 
locale au obligaţia de a colecta separat de la gospodăriile particulare şi de a pune la 
dispoziţia producătorilor spaţiile necesare pentru înfiinţarea punctelor de colectare 
selectivă a acestora; 

❖  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 344 din 16 august 2004 pentru 
aprobarea Normelor tehnice privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se 
utilizează nămolurile de epurare în agricultură (în cazul realizării de staţii de epurare în 
localităţi); 

• Nămolurile provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi din 
alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate 
orăşeneşti pot fi utilizate în agricultură numai dacă sunt în conformitate normele tehnice; 

• Se interzice utilizarea nămolurilor sau livrarea acestora în vederea utilizării lor pe: 
- terenurile folosite pentru păşunat; 
- terenurile destinate cultivării arbuştilor fructiferi; 
- terenurile destinate culturii legumelor; 
- terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare şi în 

timpul recoltării. 
❖ În conformitate cu prevederile H.G. nr. 124/2003 privind prevenirea, 

reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest (M.Of. 109 din 20 februarie 2003) – 
plăcile cu azbest (eternita) care vor rezulta din urma demolării locuinţelor vechi, a 
obiectivelor existente se va colecta separat într-o zonă specială prevăzută cu containere 
speciale pentru depozitare şi se vor transporta către un depozit de deșeuri periculoase. 

❖ În conformitate cu prevederile Ordinul MSF nr. 219/2002 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale, 
modificat prin Ordinul 997/2004 (M.Of. nr. 386 din 6 iunie 2002) deșeurile medicale 
rezultate de la activitățile medicale din localități (dispensare umane, dispensare 
veterinare) vor fi colectate în recipienţi speciali etanşi şi se vor transporta în condiţii de 
siguranţă pe bază de contract de societăţi autorizate în acest sens: 

❖ În conformitate cu prevederile din Legea nr. 101/2006 serviciului de salubrizare 
a localităţilor (modificată si completată cu (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
92/2007) Consiliul Local are obligaţia înfiinţării serviciului propiu de salubritate: se vor 
încheia contracte de preluare a deșeurilor cu fiecare agent economic şi cu locuitorii 
localităţilor; 

❖ Colectarea deşeurilor se poate face: 
➢ Colectare „din poartă în poartă”. Această opţiune propune colectarea deşeurilor 

din locuinţe individuale şi apartamente. Sistemul se bazează fie pe saci de colectare, fie 
pe recipiente de colectare. Beneficiile acestui sistem includ: (1) confortul locuitorilor; (2) 
dorinţa locuitorilor de a-şi asuma răspunderea depozitării adecvate a deşeurilor înainte 
de colectarea acestora. Principalul dezavantaj este că necesită costuri mai mari decât 
sistemele bazate pe europubele; 

➢ Europubele de 80, 120 sau 240 litri amplasate în vecinătatea locuinţelor. 
Această opţiune presupune folosirea pubelelor cu roţi pentru colectarea deşeurilor. 
Beneficiile acestei opțiuni sunt: (1) uzare mică a containerelor; (2) manevrare 
inadecvată a pubelelor; (3) confort îmbunătăţit pentru locuitori; 

➢ Containere cu roți de 1100 de litri. Acest sistem permite stocarea unui volum 
mai mare de deşeuri. Beneficiile includ rezistenţa containerelor şi un confort relativ 
pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparaţie cu 
europubelele; 
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➢ Mini-autogunoiere pentru transfer. În acest sistem, minibasculantele sunt 
încărcate în vehiculele de colectare. Sistemul nu favorizează eficienţa şi calitatea 
serviciilor; 

➢ Colectarea cu vehicule cu remorcă. Tractoarele cu remorcă sunt o opţiune 
practică pentru zonele rurale. Sistemul are avantajul accesului pe străzi nepavate, 
întreţinerea şi reparaţiile ușoare a vehiculelor. Sistemul este mai costisitor decât 
colectarea cu ajutorul căruţelor trase de cai; 

➢ Colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile (inclusiv deşeuri de ambalaje) se 
poate realiza individual, prin puncte sau centre de colectare. Colectarea individuală se 
poate realiza fie în amestec, fie pe tip de material, cu excepţia hârtiei şi cartonului. 
Hârtia şi cartonul, din cazul ţintelor foarte ridicate de reciclare şi a cerinţelor de calitate 
impuse de reciclatori va fi colectată separat. 

Obligatoriu se va introduce sistemul selectiv de colectare a deşeurilor, în special 
pentru hârtie, carton, PET-uri; tratarea deşeurilor biodegradabile în propriile gospodării, 
colectarea selectivă a deșeurilor care nu pot fi refolosite. 

Obligatoriu se vor urmări condiţiile de depozitare a deşeurilor în punctele de 
colectare din satele aparţinătoare comunei, stabilite în Planul Urbanistic şi mai ales 
transportul acestora către depozitul zonal conform soluției implementate prin Sistemul 
de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț. 

❖ Se vor face acţiuni de informare și conștientizare pentru populaţie cu privire la 
colectarea selectivă a deșeurilor şi introducerea conceptului de obţinere a compostului 
în gospodării; 

❖ Se vor încheia contracte cu unităţi tip Protan pentru ridicarea cadavrelor din 
animale şi se vor desfiinţa puțurile seci existente; 

❖ Se vor prevede platforme pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcţii 
şi demolări în vederea valorificării şi refolosirii acestora. (In prezent nu exista o astfel de 
platforma. Obligatia gasirii unei locatii si amenajarii acesteia devine o prioritate a 
administratiei locale). 
 

3.10.7. Protecţia calităţii aerului 

 
❖ Modernizarea drumurilor locale, care sunt în general din pământ, şi care 

generează un mare disconfort prin praful (particulele) care rezultă în timpul circulaţiei şi 
sunt greu practicabile pe timp nefavorabil. 

❖ Este interzisă arderea deșeurilor din gospodării în spaţii deschise deoarece 
generează mulţi factori poluanţi, precum: dioxina, poluarea cu particule, hidrocarburi 
aromatice policiclice, compuşi organici volatili, monoxid de carbon, hexaclorbenzen, şi 
cenuşă. 

❖ Deţinătorii, cu orice titlu, de terenuri pe care se găsesc perdelele şi 
aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii, sunt obligaţi să le 
întreţină pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi 
eoliană. 

3.10.8 Protecţia aşezărilor umane 

 
❖ Se vor lua măsuri de îmbunătăţire a microclimatului localităţilor din comuna 

Dobreni, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din 
zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină 
curăţenia stradală; 
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❖  să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa 
obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 

❖ să adopte elemente arhitecturale adecvate, să optimizeze densitatea de locuire, 
concomitent cu menţinerea, întreţinerea şi dezvoltarea spaţiilor verzi, a parcurilor, a 
aliniamentelor de arbori şi a perdelelor de protecţie stradală, a amenajamentelor 
peisagistice cu funcţie ecologică, estetică şi recreativă; 

❖ în cazul apariţiei de noi activităţi să reglementeze, inclusiv prin interzicerea 
temporară sau permanentă, accesul anumitor tipuri de autovehicule sau desfășurarea 
unor activităţi generatoare de disconfort pentru populaţie în anumite zone ale 
localităţilor, cu predominanță în spaţiile destinate locuinţelor, în zonele destinate 
tratamentului, odihnei, recreerii şi agrementului; 

❖ se vor impune măsuri obligatorii, pentru persoanele fizice şi juridice, cu privire la 
întreţinerea şi înfrumuseţarea, după caz, a clădirilor, curţilor şi împrejurimilor acestora, a 
spaţiilor verzi din curţi şi dintre clădiri, a arborilor şi arbuştilor. 
 

 

3.10.9 Protejarea valorilor materiale, patrimonial cultural, inclusiv cel 
architectonic arheologic şi peisagistic 

 
Pe raza comunei Dobreni, judeţul Neamţ,  sunt declarate o serie de monumente 

şi situri de interes arheologic care vor fi tratate mai jos şi pentru care se vor respecta 
reglementările aflate în vigoare. 

 
- Biserica de lemn „Sfântul Dumitru” (1752) din satul Sărata – monument istoric 

de arhitectură, cod LMI NT-II-m-B-10700; 
- Biserica de lemn „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” (1832) din satul Cășăria – 

monument istoric de arhitectură, cod LMI NT-II-m-B-10602; 
- Situl arheologic situat pe dealul Mătăhuia, lângă satul Cășăria, cod LMI NT-I-s-

B-10491 – s-au găsit urme a două așezări neolitice aparținând culturii Cucuteni (o 
așezare de faza A, cealaltă de fazele A și B); 

 
Conform legislaţiei de protejare a monumentelor – Legea 422/2001 republicată 

(art. 45 – 47 referitoare la atribuţiile primăriilor în acest domeniu; art. 9 şi 59 referitoare 
la zonele de protecţie) şi Ordinul nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor 
metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, zonele de protecţie ale 
monumentelor istorice sunt: 

 Monumentele care se află în intravilanul localităţii au zona de protecţie cu 
raza de 200 m. 

 Monumentele care se află în extravilanul localităţii au zona de protecţie cu 
raza de 500 m. 

Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integrantă a patrimoniului cultural 
naţional şi pot fi clasate şi protejate drept bunuri de patrimoniu cultural naţional mobil, 
drept situri arheologice sau ca monumente istorice, conform legii. 

Descoperirile arheologice întâmplatoare se anunță, în termen de cel mult 72 de 
ore, primarului unităţii administrativ-teritoriale de către persoana descoperitoare, 
proprietarul ori titularul dreptului de administrare al terenului în cauză. 

Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este 
reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a 
bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional. 
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Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii 
în cadrul proiectelor de restaurare; supravegherea arheologică este inclusă în devizul 
constructorului, urmând ca decontarea să se realizeze pe baza raportului de cercetare 
întocmit de arheolog. 

În cazul zonelor cu patrimoniu arheologic evidenţiat întâmplător, până la 
descărcarea de sarcină arheologică, autorizarea de construire se suspendă sau, după 
caz, primarul unităţii administrativ - teritoriale dispune întreruperea oricărei alte activităţi, 
în conformitate cu avizul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi se 
instituie regimul de supraveghere sau săpătura arheologică. 

Pentru efectuarea săpăturilor impuse de cercetările arheologice se foloseşte şi 
personal necalificat, angajat prin convenţie încheiată între instituţia angajatoare şi 
lucrători, în condiţiile prezentei ordonanţe. 
 
 
3.11 Reglementări urbanistice 
 

Reglementările urbanistice s-au făcut prin definirea zonelor funcţionale, pe 
schema stradală existentă: 

- Zonele funcţionale sunt cu destinaţii bine definite; 
- S-au identificat şi delimitat zonele protejate care constau în monumentele de 

arhitecură şi ansambluri de arhitectură; 
- În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicţii temporare de construire, 

pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare; 
- S-au precizat zonele cu interdicţii definitive pentru zonele cu riscuri naturale şi 

zonele care au rezultat din considerente de protecţie sanitară. 
- Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momenul eliminării cauzelor 

care le-au determinat; 
- În cadrul P.U.G. s-au precizat şi reprezentat zonele de protecţie, 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 crescatorii de taurine până la 50 capete: - 50 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 51-200 capete: - 100 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 201-500 capete: - 200 m 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: - 500 m 
▪ Ferme de pasari, până la 1000 de capete: - 50 m 
▪ Ferme de pasari, între 1001 - 5.000 de capete: - 200 m 
▪ Ferme de pasari, 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, 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 crescatorii de iepuri între 100 si 5.000 de capete: -100 m 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: - 200 m 
▪ Ferme si crescatorii de struti :- 500 m 
▪ Ferme si crescatorii de melci: - 50 m 
▪ Spitale  veterinare: -  30 m 
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▪ Grajduri de izolare si carantina pentru animale: - 100 m 
▪ Adaposturi 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 pastrarea produselor de origine animala: - 

50 m 
▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor animale care deservesc mai multe 

exploatatii zootehnice, platforme comunale: - 500 m 
▪ Platforme pentru depozitarea dejectiilor porcine: - 1.000 m 
▪ Statii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine: - 1.000 m 
▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de 

tratare a semintelor) cu capacitate între 5-100 tone - 100 m 
▪ Depozite pentru produse de origine vegetala (silozuri de cereale, statii de 

tratare a semintelor) cu capacitate peste 100 tone - 200 m 
▪ Statii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: - 150 m 
▪ Statii de epurare de tip modular (containerizate): - 50 m 
▪ Statii 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 deseuri periculoase si nepericuloase: - 1.000 m 
▪ Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: - 500 m 
▪ Crematorii umane: - 1.000 m 
▪ Autobazele serviciilor de salubritate: - 200 m 
▪ Statie 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 deseuri - 200 m. 

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

impact, rezultă altfel decât cele precizate în norme. 
Autorizarea lucrărilor de construcţii se va putea face numai cu respectarea 

prevederilor noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 şi Ordinul 839 - 2009  şi a 
prezentului regulament. 
 

Măsuri aplicabile în zona construită protejată (în arealele zonelor de protecţie a 
monumentelor istorice): 

• Sunt permise realizarea clădirilor de locuit şi cele cu funcţiuni complementare pe 
bază de proiecte autorizate întocmite, verificate şi autorizate conform legii; 

• Clădirile de locuit şi anexele gospodăreşti (bucătării de vară, magazii, adăposturi 
atelaje) vor putea fi renovate, reparate sau extinse pe bază de proiecte 
autorizate, întocmite, verificate şi autorizate conform legii, cu respectarea strictă 
a regimurilor P.O.T şi C.U.T; 

• Se pot executa lucrări de demolare sau îndepărtare a construcţiilor degradate, 
numai în baza autorizaţiilor de desfiinţare, măsuri de protecţia mediului şi 
D.T.O.E; 

• Dacă aceste proiecte se referă la obiective înscrise pe listele de patrimoniu se va 
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obţine obligatoriu şi Avizul Ministerului Culturii sau, după caz, al Directiei pentru 
pentru Cultură a judetului Neamt; 

• Se permite continuarea executării tuturor lucrărilor de reparare sau extindere a 
reţelelor edilitare conform proiectelor avizate; 

• Se permite, cu acordul instituţiilor abilitate, implementarea oricărui proiect care 
poate contribui la îmbogăţirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a 
patrimoniului cultural; 

• Realizarea unui sistem de colectare şi dirijare a apelor pluviale, sistematizarea 
pe verticală a terenului pentru îmbunătăţirea condiţiilor de preluare a apelor 
pluviale şi accesul la dotările existente şi propuse, realizarea unor spaţii de 
parcare adecvate, refacerea şi extinderea reţelelor electrice; 

• Se permite realizarea, în condiţiile legii şi numai dacă nu afectează clădirile 
aparţinând zonei protejate, a lucrărilor de îndiguire, stabilizare de maluri, 
lucrărilor pentru evitarea alunecărilor de teren, amenajărilor forestiere, 
regularizarea cursurilor de apă, plantaţii de protecţie faţă de drumuri sau cimitire; 

• Lăţimea frontului la stradă pentru loturile în care urmează a se ridica noi 
construcţii trebuie să fie de minim 8 m pentru clădiri înşiruite şi de minimum 12 m 
pentru clădiri izolate sau cuplate. 

• Fiecare nouă locuinţă trebuie să aibă asigurat cel puţin un loc de parcare în 
curte; 

• Faţadele se vor finisa cu materiale durabile şi se vor păstra în stare bună. 
• Acoperişurile pot fi cu terasă sau şarpantă, panta acoperişurilor fiind de maxim 

70% (350) iar materialele pentru învelitoare vor fi ţigla, tabla, ţigla metalică, 
invelitorare din lemn; 

• Se va urmări ca prin arhitectura acoperişului să se realizeze unul din elementele 
de specific local evitându-se înălţimile abuzive. 

• Aspectul exterior al construcţiilor propuse nu trebuie să distoneze şi nici să 
concureze cu imaginea de ansamblu a zonei protejate; 

• Tipuri interzise de ocupare şi utilizare: obiective cu specific industrial si agricol, 
orice alte obiective care sunt potenţiale surse de poluare de orice fel sau au 
activităţi contrare spiritului de odihnă sau reculegere. 

 

 

3.12 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare 
 

       Obiective de utilitate publică 
 

1. Definitivarea hotelurilor, motelurilor şi a pensiunilor turistice în curs de realizare; 

2. Realizarea de staţii de preepurare a apei menajer - fecaloide; 

3. Configurarea zonei industriale a comunei; 

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

5. Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu gaze naturale; 

6. Extinderea reţelei de cablu TV, antene satelit şi conexiune la internet; 

7. Introducerea cadastrului general la nivel de comună şi preluarea datelor în 
dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat în 
gestiunea teritoriului; 
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4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 
 

În conformitate cu cele studiate şi cu P.A.T.J. Neamţ, comuna Dobreni se înscrie 
în zona celor cu profil agricol, bazat pe cultivarea plantelor şi creşterea animalelor. 

Şansele de relansare economică a localităţii sunt pe profil social - economic, 
dominant agricol, secundar industrial, pe baza căruia administraţia locală va putea iniţia 
programul de dezvoltare. 

 

Ca priorităţi de intervenţie se impun: 

-Iniţierea de măsuri pentru buna întreţinere şi folosire a păşunilor şi a drumurilor 
de acces a turmelor de animale conform regulilor sanitare; 

-Iniţierea de măsuri pentru exploatarea terenurilor arabile utilizând tehnologii 
avansate. 

Deasemenea, pe păşuni şi fâneţe să se execute desecări, drenări de mlaştini 
(acolo unde este cazul) şi acolo unde se organizează stâni să se amenajeze construcţii 
specifice. 

Iniţierea de măsuri pentru funcţionarea unităţilor industriale şi a celor 
agrozootehnice pe bază de tehnologii bine definite, modernizate şi ecologice. 

Toate aceste unităţi industriale sub controlul administraţiei locale vor trebui să 
funcţioneze pe bază de aviz eliberat de Agenţia de Protecţie a Mediului din Piatra 
Neamţ. 

 

Având în vedere şansele de relansare economico - socială ale comunei Dobreni, 
prevederile P.U.G. cuprind, în principal: 

-Zonele funcţionale stabilite în intravilan şi condiţiile de relaţii dintre acestea; 

-Gradul relativ scăzut de echipare cu reţele edilitare în mediul rural, face necesar 
un program de investiţii de lungă durată în acest domeniu; 

- Zonele de locuit se vor organiza pe bază reglementarilor din P.U.G., pe 
terenurile libere pentru care au fost trecute restricţii, se vor solicita documentatii de 
specialitate pentru ridicarea restrictiilor, sau se vor solicita elaborare de documentaţii de 
urbanism; 

 

Au fost determinate zonele cu riscuri naturale. In aceste zone, daca fac parte din 
intravilan propus, se vor solicita studii de aprofundare, aferente riscului natural 
prezentat pentru aceasta zona. 

Pentru aplicarea prevederilor P.U.G. şi aprofundarea propunerilor generale 
reglementate este necesar să se elaboreze, cu precădere, următoarele documentaţii: 

-Se vor iniţia realizarea de studii şi proiecte necesare combaterii riscurilor 
naturale, cele care au fost puse în evidenţă în prezenta documentaţie şi se vor 
nominaliza în programele administraţiei locale, realizarea acestora cu termene corelate 
cu asigurarea de fonduri din resurse locale sau din bugetul de stat. 

-Termenul de valabilitate al prezentului P.U.G. se propune anul 2031, după care 
se va realiza oportunitatea prelungirii valabilităţii sau reactualizării. 
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Dacă în acest termen vor apărea elemente legislative sau de altă natură, care nu 

sunt previzibile în anul elaborării prezentului P.U.G., se va reactualiza, pe baza unei noi 
teme de proiectare a unor noi studii de fundamentare. 

 

 

           Întocmit,        Verificat,                 
Geograf Idriceanu Costinel                Ing. Afrăsinei Mircea 
 
  




