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1. INTRODUCERE

1.1 Date de recunoaştere a documentaţiei

Denumirea lucrării : Plan Urbanistic General al Comunei Buhoci, Jud. Bacău

Beneficiar: UAT Buhoci

Proiectant general: S.C. “LEF Proiect” S.R.L. Bacău

Colaboratori: S.C. ”HELMERT” S.R.L.

S.C. ”ECOPROJECT” S.R.L.

Data elaborarii : 2019-2020

1.2. Obiectivul P.U.G.

Planul Urbanistic General are ca scop stabilirea direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de

amenajare a teritoriului administrativ şi dezvoltare urbanistică a comunei. În conformitate cu legea

350/2001 cu modificările și completările ulterioare, planul urbanistic general cuprinde atât

reglementări pe termen scurt cât și reglementări pe termen lung, la nivelul unității teritoriale

administrative.

Reglementările pe termen scurt se referă la următoarele aspecte: stabilirea şi delimitarea

teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al comunei, stabilirea modului de utilizare

a terenurilor din intravilan, zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie,

delimitarea zonelor afectate de servituţi publice, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-

edilitare, stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor

arheologice reperate, zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în

vigoare, formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor, precizarea condiţiilor de

amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate, zonele de risc natural

delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi

atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone, zone de risc

datorate unor depozitări istorice de deşeuri.

Reglementările pe termen mediu și lung se referă la: evoluţia în perspectivă a localităţilor

componente, direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu, traseele coridoarelor de circulaţie şi de

echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean, zonele de risc

natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind

prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone,

lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare, stabilirea şi delimitarea zonelor cu

interdicţie temporară şi definitivă de construire, delimitarea zonelor în care se preconizează

operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

Reglementările enunţate în cadrul P.U.G. se detaliază şi legiferează prin Regulamentul Local

de Urbanism (R.L.U.).
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P.U.G. ne furnizează o bază de date şi constituie după aprobare un instrument de lucru

accesibil, la îndemâna administaţiei publice locale, cât şi a factorilor asociaţi, el reprezentând o fază

premergătoare realizării investiţiilor prin corelări cu strategiile sectoriale.

La nivelul Comunei Buhoci pe baza diagnozei situației economice și sociale existente a fost

întocmit documentul de planificare pentru perioada 2014-2020, prin intermediul căruia se

urmărește atât integrarea pe orizontală a planificării dezvoltării economice, cât și integrarea pe

verticală a dezvoltării principalelor sectoare de activitate, în concordanță cu documentele

programatice existente, în contextul noii perioade de programare.

Pentru comuna Buhoci s-a întocmit strategia de dezvoltare durabilă a comunei.

În vederea realizării conceptului ce stă la baza dezvoltării viitoare a comunei Buhoci și

anume "Dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei Buhoci prin crearea și susținerea unui

mediu economico-social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea

economică continuă și creșterea calității vieții cetățenilor comunei” este necesară atingerea unor

obiective generale și prioritare.

Direcții strategice de intervenție:

 Dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare şi protecţia mediului

 Crearea unui mediu economic competitiv şi prosper

 Creşterea nivelului calităţii vieţii

 Dezvoltarea sectorului de agrement

 Dezvoltarea capacității administrative

Planul Urbanistic General se elaborează în baza strategiei de dezvoltare și se corelează cu

bugetul și programele de investiții publice ale comunei.

Documentația de față studiază stadiul actual al dezvoltării actualizând situația existentă

referitoare la evoluția localităților, elementele cadrului natural, relații în teritoriu, potențial

economic, populație și elemente demografice și sociale. Pe baza analizei situației existente și în

corelare cu strategia de dezvoltare a comunei Buhoci și a Planului de Amenajare a Teritoriului

Județean Bacău se vor elabora propunerile de dezvoltare urbanistică pentru o perioadă de 5-10 ani.

1.3. Surse documentare

Ca metodologie folosită, datele utilizate în piesele scrise şi desenate ale acestei documentaţii

au fost structurate conform prescripţiilor şi modelelor cuprinse în reglementarea tehnică “Ghid

privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic general’’ Indicativ

GP038/1991.

La data întocmirii documentaţiei P.U.G. există realizate și aprobate documentațiile ” Plan de

Amenajare a Teritoriului Județean Bacău”, ”Strategia de Dezvoltare locală a Comunei Buhoci în

perioada 2014-2020”, precum și următoarele studii de fundamentare referitoare la: actualizarea

suportului topografic, condiții geotehnice și hidrogeologice, organizarea circulației și transporturilor,
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protecţia mediului, riscuri naturale și antropice, monumete istorice și de arhitectură, tipuri de

proprietate, infrastructură tehnico-edilitară, opțiuni ale populației rezultate din ancheta socială ,

evoluția activităţilor economice, evoluția socio-demografică, mobilitate și transport, impactul

schimbărilor climatice.

Ca surse de documentare au fost folosite informaţii şi date din literatura de specialitate, din

materiale puse la dispoziţie de către Primăria comunei Buhoci.

La baza elaborării P.U.G. au stat:

- suport topografic scara 1/5000 actualizat

- date statistice la nivelul recensământului din 2014 cu privire la populaţie în baza cărora au fost

elaborate analizele şi estimările referitoare la populaţie

- date privind categoriile de folosinţă ale terenurilor.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţie

La sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna făcea parte din plasa Siretul de Sus a județului

Bacău și era formată din satele Buhociu Mare, Buhociu Mic, Satu Nou și Costești, având în total

2089 de locuitori ce trăiau în 542 de case. În comună existau două școli mixte, una la Buhociu Mare

și una la Satu Nou, având în total 40 de elevi (dintre care 6 fete), o biserică ortodoxă și două

catolice. Anuarul Socec din 1925 consemnează comuna în plasa Siretu a aceluiași județ, având 2800

de locuitori în satele Bejghiru, Buhocel, Buhociu, Coteni (preluat de la comuna Tamași), Dospinești

(preluat de la comuna Săucești) și Furnicari. Din 1931, comuna avea în compunere satele Bejghir,

Buhocel, Buhociu, Coteni și Dospinești, satul Furnicari trecând la comuna Gioseni.

În 1950, comuna Buhoci a fost transferată raionului Bacău din regiunea Bacău. În 1968, ea a

revenit la județul Bacău, reînființat.

În prezent, comuna Buhoci are în componența 5 sate și este situată la est de municipiul

Bacău, la o distanța de 12 km. Organizarea teritorială a comunei Buhoci cât și a așezării în teritoriu

a localităților rurale componente confirmă tendința deja cunoscută de dezvoltare a așezărilor în

aproprierea traseelor căilor de comunicație importante și a cursurilor de apă ce asigura existența

umana.

Se evidențiază de asemenea existența unei evoluții social economice ce a determinat în timp

configurarea morfostructurală a localităților. În acest sens putem constata dezvoltarea spațială

caracteristică zonei geografice în care au existat, ca și în zona de șes localitățile cu o dezvoltare

inițială de formă concentrată, au evoluat răsfirându-se ulterior de-a lungul drumurilor create pe văi

înguste sau lărgite ale cursurilor de apă. Acestea s-au format datorită condițiilor zonelor geografice

caracteristice ce au permis formarea unor tentacule, cu lungimi succesive disipând în timp

dezvoltarea echilibrată concentrată a localității si formarea tentaculelor cu o dezvoltare pe o singură

https://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Bacău_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Bacău_(interbelic)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Tamași,_Bacău
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Săucești,_Bacău
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Gioseni,_Bacău
https://ro.wikipedia.org/wiki/Regiunea_Bacău
https://ro.wikipedia.org/wiki/Județul_Bacău
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direcție de o parte si de altă a căilor de comunicații pe lungimi aleatorii. Motivația configurării

localităților în prezent este determinată de cadrul natural și social în care s-a dezvoltat.

Teritoriul comunei este străbătut de DN 2F, DJ 252, DJ 252B, DC 83 ce deservesc legăturile

între localitățile comunei și constituie suportul dezvoltării tentaculare prin atracția pe care o exercită

datorită facilității deschiderii la drumul principal.

Dintre cele 5 localități ale comunei, până în anul 1989 s-a considerat ca localitatea

Dospinești nu are condiții de dezvoltare datorită numărului mic de locuitori și de număr de

construcții de locuințe și în acest sens a fost prupusă dpre dezafectare.

Construirea în intravilanul comunei s-a realizat fără studii de specialitate care prin

compoziția urbanistică propusă ar fi rezolvat problemele de amplasare și circulație, echipare

tehnico-edilitară, corespunzător și eficient.

Comuna Buhoci

În lucrarea apărută în anul 1898, sub titlul de "Dictionar geografic al Romaniei" executat de

I.Lahovar, C.I.Bratianu și C.Tocileseu, găsim următoarele date privitoare la istoricul comunei

Buhoci. Comuna Buhoci este comună rurala in plasa Siretului de sus, Județul Bacău, situat in valea

Siretului și alcătuită din 4 catune: Buhociul Mare și Buhociul Mic, ambele pe malul stâng al râului

Siret, Satul Nou , pe valea părâului Ulmu și Costei pe dreapta râului Siret.

Satul Buhoci

Se crede că a fost fondat prin anul 1802,când s-a numit Cerbu, ce se zice că s-ar fi găsit prin

pădurile din apropiere, iar celelalte sate, s-au fondat între anii 1820-1835. După 1846, se schimbă

denumirea din Cerbu în Buhoci, așa cum reise din documentele aflate la arhiva bisericii Buhoci

unde exista o stampilă cu litere CHIRILICE.

Despre teritoriul comunei Buhoci, in aceeiași lucrare se spune că moșia Buhoci a aparținut

în parte Mănăstirilor Precista și Răducanu din Tg.Ocna, care la rândul lor, erau închiriate Mănăstirii

Trei Erarhi din Iași pe care domnitorul de atunci o inchiriase Mănăstirii Athos. Din informații

culese de la bătrânii din comună, primele așezării ale comunei Buhoci s-au semnalat la locul numit

Coasta Pleșului, în preajma anului 1785.

Aceste prime așezări ar fi fost de țigani robi pe moșia mănăstirilor mai sus amintite. Alături

de aceste așezări tiganești au venit o serie de familii, țărani iobagi din Transilvania, către sfârșitul

secolului al XVIII-lea.

Venirea acestor țărani iobagi se explică prin adâncirea procesului de iobăgire in Transilvania.

Ei sperau că in Moldova vor găsi condiții mai bune de existanță.

Până în 1864,locuitorii satului din comuna Buhoci, nu aveau in proprietate personală nici un

fel de pământ.

Din "Dictionarul geografic" reiese că: după Legea rurală din 1864, au fost improprietăriti 333

locuitori cu 1 056 falci de pământ în țarina din întreaga comună.

Satul Bijghir
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Despre satul Bijghir, în"Dictionarul geografic"găsim următoarele: Satul Nou, comuna

Buhoci, situat la șesul din stânga Siretului, are o populatie de 833 suflete,in majoritate ceangai, o

școală mixtă, o biserică catolică,făcută de locuitori, în 1891 și 3 cărciumi.

Animale erau: 15 cai, 486 vite cornute, 251 porci și 6 capre. Din informațiile bătrânilor,

satul Bijghir a luat ființă în jurul anului 1750, fapt ce a determinat să poarte denumirea de Satul Nou.

Fiind înconjurat de păduri de ulmii, s-a mai spus și Ulm. Denumirea de Bijghir venea de la

cuvântul turcesc Bej – bir, adica satul fără bir. În sat exista o școala, cămin cultural, punct sanitar,

cinematograf, magazin mixt, bufet, moară cu valturi, teren de sport etc.

Satul Buhocel

Despre satul Buhocel, în"Dictionarul geografic" se relatează urmatoarele:" Buhocelul se

gasește la o distanță de 2,9 Km de centrul comunei. Numară 59 capi de familii și 193 suflete și avea

o carciumă.

Atunci existau 140 de vite cornute și 32 de porci.

Satul Buhocel a luat ființă aproximativ în a doua jumătate a secolului al XVIII- lea, intemeiat de

țăranii transilvaneni între care se semnalează în special grupul familiei Dobrin.

Inițial, vatra satului era așezată direct pe malul Siretului mai apoi, este părăsit datorită

inundațiilor, satul fiind reconstruit pe actualul loc. Primii locuitori s-au așezat aici ca dijmași pe

moșia acelorași mănăstiri aratate mai sus. Se presupune că inițial satul a purtat denumirea de satul

"Vrăjitoarelor", mai apoi satul s-a numit Buhocelul Mic din care deriva diminutivul Buhocel.

Satul Coteni

Satul Coteni, este așezat tot pe malul stâng al râului Siret, la o distanța de 4 km de satul

Buhoci. A fost format prin unirea a trei cătune care erau așezate pe terenul a trei moșii. În trecut

fiecare cătun iși avea denumirea lui specifică. Un cătun era așezat pe moșia boierului Murguleț,

altul pe moșia boierului Fornorache și altul pe moșia boierului Ciușcau. Locuitorii acestor cătune au

muncit ca dijmași pe aceste moșii până la 1864, când au fost împroprietăriți, dar cu toate acestea, ei

au trebuit să muncească mai departe pe moșiile boierilor Leca și Corovei. În 1898 cele trei cătune

numarau 54 capi de familie cu 176 suflete. Vite existau: 15 cai, 180 vite cornute și 5 porci. Cele trei

cătune faceau parte la cota de mai sus din cadrul comunei Tamași și prin unirea lor într-un singur

sat sub numele de Coteni, trece la comuna Buhoci in jurul anului 1931.

Satul Dospinești

Satul Dospinești este așezat pe malul stâng al râului Siret, situat la nord-vest de

Buhoci la o distanță de 3 km. Număra atunci 64 capi de familii. Din informațiile culese de la

oamenii in vărstă satul Dospinești este semnalat ca așezare încă inainte de prima jumătate a

secolului al XIX – lea, deoareace avem date certe că un număr de 40 de familii de țarani clăcași au

fost împroprietăriți în1864 de pe moșia boierului Sturza. Numele satului provine de la numele unui

vataf al boierului pe nume Dospinescu care avea locuința in acel loc. La început satul era așezat

chiar pe malul stâng al râului Siret unde din cauza inundațiilor o serie de familii și-au mutat casele
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lângă podul de lemn și a existat până în toamna anului 1960, când s-a construit un pod nou din

beton armat. În 1898, satul Dospinești aparține comunei Saucești situat la nord-vest de Buhoci. Din

documentele cercetate reiese că în anul 1898, satul Dospinești avea 5 cai,142 vite cornute și 14

porci.

2.2. Elemente ale cadrului natural

Caracteristicile reliefului

Localităţile componente ale Comunei Buhoci sunt: Buhoci, Bijghir, Coteni, Dospineşti şi

Buhocel. Teritoriul acesteia se încadrează geografic pe malul stâng al bazinului mijlociu al râului

Siret, pe o falie de terase şi dealuri colinare cu o dezvoltare mai mare în partea nordică. Comuna

Buhoci se află, mai precis, în Podişul Moldovei, în vecinătatea dealurilor Bârladului, la o distanţă

de 12 km de municipiul Bacău.

Relieful structural al Podişului Central Moldovenesc prezent si pe teritoriul comunei Buhoci

cu monoclin al cuverturii geologice de suprafaţă, date îndeosebi de natura rocilor, în general moi

argilo-nisipoase, cu intercalaţii de marne mai rezistente la eroziune. Colinele Tutovei sunt prezente

în partea vestică a teritoriului şi joacă rolul „orizontului de alunecare” prin existenţa maselor de

argilă, a straturilor argilo-nisipoase sau doar nisipoase, la care se adaugă îmbibarea puternică în

timpul ploilor şi distrugerea vegetaţiei prin păşunatul intensiv.

Lunca Siretului, ce delimitează partea extrem vestică a comunei Buhoci, cuprinde atât zone

de acumulare cât şi zone de eroziune laterală. Tendinţa de meandrare pentru atingerea nivelului de

echilibru a râului Siret a avut ca urmare surpări spectaculoase în dreptul satelor Buhoci şi Coteni.

Reţeaua hidrografică

Teritoriul Comunei Buhoci se remarcă prin:

 ape de suprafața - curgătoare și stătătoare (râuri și bălți),

 ape subterane - freatice și acvifere.

Principalul element hidrografic al teritoriului, il constituie Râul Siret, colector al celorlalte

ape de suprafață, face limita vestică a comunei pe o lungime de 10 km la N - Bijghir la S – Coteni, o

panta medie de scurgere fiind de 0,60 %. Regimul de alimentare este specific zonei colinare joase -

predominant pluvio -nival, ceea ce se resfrânge în regimul scurgerii cu debit mediu multianual de 2

1/s.

Volumul maxim scurs pe sezoane, se inregistrează în general primavara (aprilie- iunie), iar

cel minim iarna (decembrie -februarie) când se scurg in medie cca.40-45% și respectiv 11-12% din

volumul mediu anual (după înregistrările de la stația Brad), debitele solide multianuale reprezentate

prin aluviuni în suspensie ating valori de 1 t/ha/an

Fenomenul de înghet: gheața la mal, curgeri de sloiuri, se înregistrează iarna și au o durată

variabilă cu o medie de 50-60 de zile. Podul de gheața apare în medie o dată la doi ani și are o

durată maximă de 20 zile.
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Parâul Ulm străbate teritoriul pe directie E-V pe o lungime de 7 km și este tributar R. Siret,

lucrările de regularizare a albiei minore au redus din lungimea inițiala a acestuia. Poziția albiei sale

situate la baza versantului pe toată lungimea, face ca în urma ploilor torențiale să se reverse cu

cantități semnificative, amenințând parte din satul Buhoci și Bijghir.

Clima

Zona studiată se încadrează într-un climat temperat-continental, subclimatul de deal şi podiş,

caracterizat prin veri calde şi secetoase și ierni geroase. Temperatura medie anuală este de +9 °C cu

o medie de 12°C în luna Iulie și -4°C în luna Ianuarie.

Media anuală a precipitațiilor este de 550 mm. Radiaţia solară globală medie anuală este de

10 kcal/cmp.

Ca fenomene meteorologice de risc şi impact negativ putem încadra: îngheţul la sol

primăvara târziu şi toamna timpuriu, seceta, din ce în ce mai frecventă şi mai accentuată şi grindina.

Caracteristici geotehnice

Teritoriul comunei Buhoci aparţine aquitanianului si helveţianului: conglomerate, nisipuri şi

pietrişuri, gresii şi marne în zona de platou şi holocenului superior-depozite aluvionare în lunca

Siretului şi Pârâul Ulm. În zona de platou şi Colinele Tutovei, alcătuirea petrografică şi litologică

este reprezentată prin existenţa argilelor şi marnelor cu alternanţe de nisipuri la care se adaugă

orizonturi subţiri de pietrişuri şi marne (argile cenuşii).

Sectorul de luncă conţine straturi de aluviuni. În partea superioară, albia majoră este acoperită

de un strat de argilă aluvială, depusă de apele revărsate. În anul 1994, prospecţiunile geologice au

stabilit existenţa gazului metan în subteran.

Comuna Buhoci se include în zona cu gradul VIII de seismicitate.

Riscuri naturale

Comuna Buhoci se află în zona unui risc asumat seismic, pentru calculul structurilor de

rezistență a construcțiilor se va face pentru gradul 5 de seismicitate și zona C cu parametri seismici

Ks = 0.0 și Tc = 1,0 sec. Conf. Normativ P100 – 92 și Normativ Indicator NP – 055 – 01 ale

MLPTL.

Zonele cu potențiale riscuri naturale, reflectate în alunecări de teren sau de inundații in zona

părâurilor, care ar putea afecta intravilanul sau extravilanul, sunt prezentate în capitolul Zone cu

riscuri naturale.

2.3. Relaţii în teritoriu

Teritoriul Comunei Buhoci se află situat in partea de NE a judetului, limitat de:

>la N Comuna Saucești și Traian,

>la E Comuna Ungureni și Traian,

>la S Comuna Tamași,

>la V Comuna Letea Veche, granita umărind linia sinuasă a albiei minore a râului
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Siret.

Localitățile componente ale Unitatii Administrativ Teritoriale Buhoci sunt: Buhoci,

Bijghir,Coteni,Dospinești și Buhocel.

Teritoriul comunei Buhoci se incadrează geografic pe malul stâng al bazinului mijlociu al

râului Siret, la circa 4,0 km de confluența acestuia cu rîul Bistrița, pe o falie de terase și dealuri

colinare de circa 11,3 km pe direcția N-S și lățimea medie de circa 3,7 km, cu o dezvoltare mai

mare în partea nordică, datorita lățimii crescătoare a terasei inferioare.

Teritoriul comunei Buhoci se află așezat între următoarele coordonate geografice: 27 grade

la 6 km est longitudine estică și la 46 de grade și 30 minute latitudine nordicș mai precis în podișul

Moldovei în vecinătatea dealurilor Bârladului, pe malul stăng al bazinului mijlociu al râului Siret, la

o distanța de 12 km de municipiul Bacău.

Organizarea teritorială a comunei cât și a așezărilor din teritoriu a localităților componente,

au la baza dezvoltarii apropierea de căile de comunicații și cursurile de apă, fapt care a asigurat o

dezvoltare foarte bună.
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Relațiile în teritoriu ale comunei sunt:

 cu celelalte comune , prin intermediul drumurilor existente;

 cu municipiul Bacău relații constituite din deplasări pentru muncă, deplasări pentru

învățământ, aprovizionare cu produse comerciale de larg consum, sau pentru

comercializarea produselor agroalimentare.

Legăturile comunei Buhoci cu celelalte unităţi administrative se realizează exclusiv pe căi de

circulaţie rutiere, iar comunicaţiile sunt asigurate prin sisteme de telecomunicații.

2.4. Activități economice

Pentru mediul rural, domeniul economic predominant este activitatea agricolă, fapt subliniat

în primul rând de modul de viața, specificul evident al localităților componente, și în al doilea rând,

de ponderea populației ocupate fizic în această activitate.

Orientarea populației spre activități industriale s-a diminuat treptat după 1992 din motive

independente de aceasta și orientarea spre îndeletniciri tradiționale. Restrângerea drastica a

activităților industriale, efectul reformei economice a dus la întoarcerea în localitate a forței de

muncă disponibilizate care s-a îndreptat spre acele profesii și ocupații, servicii cerute de economia

de piață.

 Activitățile agricole respectiv cultura plantelor și creșterea animalelor;

* Cultivarea terenurilor este caracteristică zonei colinare și de lunca. Comuna Buhoci

deținând 1622 ha de teren arabil din totalul de 2224 ha teren agricol. De menționat este faptul că

aproape în totalitate, terenul arabil din extravilan este arendat de cele 7 societăți agricole

arendatoare, terenurile din intravilan fiind administrate de proprietari.

Principalele culturi agricole practicate cu suprafețe inregistrate până la aceasta data sunt:

- culturile cerealiere (paioase + porumb) - 1000 ha
- cultura cartofului - 10 ha
- cultura legumelor și leguminoaselor - 32 ha
- cultura plantelor tehnice (rapiță+floarea soarelui) – 130 ha
- Cultura viței de vie - 80 ha
- Cultura pomilor fructiferi - 17 ha
- Cultura plantelor pentru nutreț (lucernă) - 679 ha

Având în vedere dependența de factorul natural și în special de elementele climatice cu risc

(seceta, grindina, înghet la sol etc.) valorile medii multianuale ale producției agricole obținute la

hectar sunt urmatoarele:

- paioase 3000 kg /ha -porumb 3500 kg/ha
- Cartof 40 000 kg/ha -legume 15 000 kg/ha
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- legumioase 10 500 kg/ha
- Struguri 3866 kg/ha
- floarea soarelui 1200 kg/ha
- Plante pentru nutreț 4453 kg/ha

* Creșterea animalelor are la nivelul comunei o tradiție cel puțin egală cu cea de cultivare a

terenului. În acest context, practicarea acestei activități se reduce la sistemul gospodăresc cu

efective minime pentru consum propriu iar principalele caracteristici numerice și pe rase la

începutul anului 2012 sunt:

- bovine din rasele „Bnm","Metis","Hollstein" - 579 capete

- porcine din rasele „Marele alb" și „Bazna" - 193 capete

- Ovinele/caprine - rasele „Turcana" și „Karacul"- 848 capete
- cabaline - lipsa unei rase pure - 130 capete

- păsări - 5000 capete

- familii de albine - 277 familii
Furajarea animalelor se face în funcție de sezon, anotimp respectiv extensiv pe pașunile și

fănețele naturale dar și intensiv în perioada rece a anului, prin folosirea plantelor de nutreț. În acest

sens situația suprafețelor de pașune înregistrează urmatoarea configurație : totalul suprafeței pașunii

este de 456 ha din care 150 ha domeniul privat și 306 ha aflate în gestionarea administratiei locale.

În ceea ce privește cultura plantelor de nutret, aceasta este reprezentata prin cultura lucernei și

trifoiului iar suprafata cultivate este de 335 ha.

La nivelul Comunei Buhoci, ca urmare a intocmirii documentatiilor și a indeplinirii

criteriilor de eligibilitate privind atragerea și accesarea fondurilor europene s-au infiintat - 12

intreprinderi individual pentru creșterea albinelor.

In ceea ce privește dotarea cu mașini și utilaje agricole, la inceputul anului 2019 se aflau

inregistrate la departamentul registrului agricol : 37 tractoare din care 16 (import), 1 combine pentru

paioase (import), 2 combine pentru porumb, 31 bucăți remorci pentru tractoare, semănători pentru

păioase 2 buc, 31 pluguri, 16 grape cu discuri, 2 cultivatoare și alte mijloace și utilaje agricole.

La nivelul anului 2019 (Conform Anuarului Statistic al Județului Bacău- ediția 2019) erau

înregistrate la Registrul Comerțului Bacău un număr de 93 societăți comerciale (SC) la care se

adaugă și inteprinderi individuale, familiale ș.a. ce practică în general comerțul cu produse diferite

în magazine mixte.Activitatea economiei neagricole desfașurata la nivelul comunei se rezuma la

cateva societati in special cu specific comercial localizate dupa cum urmeaza:

 Loc.Buhoci - 22 societati

 Loc.Bijghir - 43 societati

 Loc. Coteni - 3 societati

 Loc.Dospinești - 20 societati
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 Loc.Buhocel -2 societati

De asemenea sunt inregistrate urmatoarele socitati cu profil productiv și comercial la care se

adaugă și societăți individuale, însumând cca. 111 agenți:

 S.C. ALLESNRI SRL- cu domeniul de activitate-transporturi;

 S.C. ANIF-FILIALA DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE- cu domeniul de activitate-

deținător de terenuri;

 S.C. ANT AGROTRANS SRL- cu domeniul de activitate-transporturi;

 S.C. AQUA PARK SRL- cu domeniul de activitate- producător de betoane și asfalt;

 S.C. CADAR TRADE SRL- cu domeniul de activitate-construcții civile;

 S.C. CIOCAN CO-TE SRL- cu domeniul de activitate comerț cu amănuntul;

 S.C. CRIS BUILDING SRL - cu domeniul de activitate- servicii;

 S.C. D&P CROTHER INDUSTRY SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. DECORATIONE SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. ECO LOGOCONSTRUCT SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile;

 S.C. ELIBRA MIXT SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. ENDECO SRL - cu domeniul de activitate-consultanță;

 S.C. FINSOLE SRL - cu domeniul de activitate-producție agricolă;

 S.C. HABITAT CONCEPT DESIGN SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile;

 S.C. INSISTENT COM SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. LSM STRUCTURES SISTEM SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile=case

din lemn;

 S.C. LIV COMAL SRL - cu domeniul de activitate-lucrări de balastare;

 S.C. LOT DAN SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. EMOBILE EXIM SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. LUPU COM SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. MARTINA BIJU SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile;

 S.C. MEVIADA SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. NYATT SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. OCOLUL SILVIC TRAIAN - cu domeniul de activitate-silvicultură;

 S.C. PROFESIONAL MUSIC SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. RUSU I.M. CONSTRUCT SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile;

 S.C. SIMSOR SERVICE - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. SOPRONUL RO SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile=case din lemn;

 S.C. TYRION AGROPROD SRL - cu domeniul de activitate-producție agricolă;

 S.C. VAN TOR SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. VIACONS CONSTRUCT SRL - cu domeniul de activitate-balastieră;
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 S.C. MAGESOL SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. ALLENACA GRUP SRL - cu domeniul de activitate-silvic-parchet silvic cu adăpost;

 S.C. AMURCO SRL - cu domeniul de activitate-deținător de terenuri;

 S.C. AXYGEN MEDIA SRL - cu domeniul de activitate-producție agricolă;

 S.C. BMM CONCEPT SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile=case din lemn;

 S.C. CINEC SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. CIUBOTARIU EUTTE SRL - cu domeniul de activitate-îmbutelieri cu gazmetan;

 S.C. DINAMIC VIVI SRL - cu domeniul de activitate-transport balast;

 S.C. ECOKIT SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile=case din lemn;

 S.C. EUROPROFIS TRADE SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile;

 S.C. IAZU URICARU SRL - cu domeniul de activitate-servicii de mecanică;

 S.C. LORTECH SRL - cu domeniul de activitate-sorturi din balast;

 S.C. MUV SRL - cu domeniul de activitate-deținător de terenuri;

 S.C. OIKIA SRL - cu domeniul de activitate-producție agricolă-zootehnică;

 S.C. ROCADIA INVEST SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. RODOS SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. ROLEX SRL - cu domeniul de activitate-concesionări de terenuri;

 S.C. RUTIER CONEX XXI SRL - cu domeniul de activitate-servicii punct de lucru;

 S.C. SEBYDAN CONSTRUCT SRL - cu domeniul de activitate-comercializarea

materialelor de construcții;

 S.C. SMART ELF SRL - cu domeniul de activitate-comercializarea materialelor de

construcții;

 S.C. TECNOMA SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. VARGAS SRL - cu domeniul de activitate-balastieră;

 S.C. AGROMUV CONSTRUCT SRL - cu domeniul de activitate-producție agricolă;

 S.C. AIR COR SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. ANROVIS PREST SRL - cu domeniul de activitate-servicii de transporturi diverse;

 S.C. BAKARA SRL - cu domeniul de activitate-confecționare/montare geamuri termopan;

 S.C. C 20 SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. ICM IMPORT EXPORT SRL - cu domeniul de activitate-producție agricolă;

 S.C. LADENT SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. NEDEROEM SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. OCAS SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. ORIENT 147 SRL - cu domeniul de activitate-închirieri în spațiul halelor;

 S.C. T&T FARM SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul al medicamentelor-

farmacie;

 S.C. SAIMICOM SRL - cu domeniul de activitate-activitate de morărit și panificație;
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 S.C. ZULD SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. MEȘTEȘUGĂREASCĂ IMOVAT SRL - cu domeniul de activitate- transport divers;

 S.C. UPC ROMÂNIA SRL - cu domeniul de activitate-servicii de telecomunicații;

 S.C. ROMGAZON TRADE SRL - cu domeniul de activitate-construcții civile;

 S.C. MAVGO HOLDING SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. COCO DESIGN PROD SRL - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. AGROBRICHETT GRUP SRL - cu domeniul de activitate-producție agricolă;

 S.C. CRISBO PROD SRL - cu domeniul de activitate-producție agricolă;

 C.M. V. MAGDICI OTILIA - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 S.C. BONASANO MED - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. CIP MUSIC EVENTS - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. CMI RADU MONICA ADINA - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. BONASANO MED - cu domeniul de activitate-servicii;

 S.C. AGRO ODOBIȘTEANU JHON SRL - cu domeniul de activitate-agricultură- cultura

plantei;

 S.C. DIO JhON SRL - cu domeniul de activitate-agricultură-cultura plantei;

 S.C. FOREST PATROLL SRL - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 A.F. BRANIȘTE VASILE DANIEL - cu domeniul de activitate-servicii;

 DIRECȚIA POȘTALĂ IAȘI - cu domeniul de activitate-servicii, lucrări de balastare;

 I.I. BRACAU MARINELA - cu domeniul de activitate- comerț cu amănuntul;

 I.I. CABA RADU ȘTEFAN - cu domeniul de activitate- apicultură;

 I.I. ODOBIȘTEANU ION - cu domeniul de activitate-agricultor;

 I.I. CONACHE GHEORGHIȚĂ - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 I.I. CRISTEA EMANUELA - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 I.I. OBRIJANU GINA - cu domeniul de activitate-creșterea porcinelor;

 I.I. ANASIA OLGA - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 I.I. BARTIC GABRIEL - cu domeniul de activitate-cultura plantelor;

 I.I. GARAI ANCA - cu domeniul de activitate-piscultură;

 I.I. HERCIU CLAUDIA - cu domeniul de activitate-servicii;

 I.I. LUNGU CONSTANTIN - cu domeniul de activitate-agricultură-cultura plantelor;

 I.I. MICILICA VASILICA - cu domeniul de activitate- comerț cu amănuntul;

 I.I. MOCANU ANIȘOARA - cu domeniul de activitate- comerț cu amănuntul;

 I.I. NICA V. ION - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 I.I. OPREA MARIANA - cu domeniul de activitate-agricultură-cultura plantelor;

 I.F. ILIEȘ VICTOR - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 P.F. HODOROABĂ SORIN - cu domeniul de activitate-servicii;

 P.F. LETEANU OLGA - cu domeniul de activitate-agricultură, cultura plantelor;
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 P.F.A BRACAUT T. IOAN - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 P.F.A ILIEȘ VILI - cu domeniul de activitate-comerț cu amănuntul;

 P.F.A IȘTOC PETRU - cu domeniul de activitate-creșterea animalelor;

 P.F.A MUNTEANU MARIAN CONSTANTIN - cu domeniul de activitate-comerț cu

amănuntul;

 P.F.A LETEANU IULIA ȘTEFANIA - cu domeniul de activitate-agricultură-cultura

plantelor.

O problema acuta este aceea ca agentii economici se confrunta cu lipsa de comunicare și

informare, in sensul ca nu detin informatii despre oportunitatile de fmanatare, deși la nivel central

au fost organizate seminarii și „mese rotunde" pentru promovarea acestor oportunitati de finantare.

De asemenea , in comuna nu este activa nici o forma de consultanță sau O.N.G.

2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale
Structură demografică. Aspecte sociale. Mobilitatea populaţiei

Din punct de vedere demografic, Comuna Buhoci se încadreaza în categoria comunelor de

gradul II cu un numar de 5011 locuitori (la recensamantul din 2011) Populația stabilă fiind la

data recensământului reprezentată prin 2564 persoane de sex masculin și 2447 persoane de sex

feminin.

Repartiția populației pe localitati componente ale comunei:

 Loc. Buhoci - reședință de comuna- 1309 persoane,

 Loc. Bijghir - 2 997 persoane,

 Loc. Buhocel - 360 persoane,

 Loc. Coteni - 360 persoane,

 Loc. Dospinești -146 persoane.

• Evoluția numărului de locuitori – total comună și localități componente

Localități
componente

1992 2002 2011

Buhoci 1 269 1 400 1 309

Bijghir 2 365 2 450 2 997

Coteni 456 489 360

Buhocel 241 258 242

Dospinesti 144 179 146

Total 4474 4776 5011
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• Structura populației pe grupe de vârstă și sexe

Grupe de

vârstă
Total Masculin Feminin

Grupe de

vârstă
Total Masculin Feminin

0-4 ani 329 169 160 45-49 ani 331 178 153

5-9 ani 321 165 156 50-54 ani 297 154 143

10-14 ani 381 191 190 55-59 ani 267 122 145

15-19 ani 399 211 188 60-64 ani 245 118 127

20-24 ani 402 207 195 65-69 ani 195 97 98

25-29 ani 404 206 198 70-74 ani 59 20 39

30-34 ani 396 199 197 75-79 ani 38 13 25

35-39 ani 374 195 179 80 și peste 56 29 23

40-44 ani 358 182 176 TOTAL 5011 2564 2447

• Evoluția elementelor demografice componente ale indicatorului „populație”

Ani

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Natalitate

- val. abs.
39 65 46 46 36 40

- ‰ 7.4 12.4 8.8 8.8 7.0 7.8

Mortalitate

- val. abs.
64 73 69 70 68 64

- ‰ 12.1 13.9 13.3 13.4 13.2 12.4

Spor natural

- val. abs. -25 -8 -23 -24 -32 -24

- ‰ -6.9 -1.6 -2.5 -3.5 -3.7 -8.1

Sosiri definitive

- val. abs.
64 106 99 88 94 88

- ‰ 45.8 48.1 40.2 37.6 34.4 31.4
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Plecări definitive

- val. abs.
86 113 99 93 80 82

- ‰ 15.9 16.1 17.8 18.1 24.1 24.4

Spor migratoriu

- val. abs.
143 154 113 103

55
38

- ‰ 29.9 32.0 22.4 19.5 10.3 7.0

Nupţialitate

- val. abs.
13 17 20 22

28
20

- ‰ 2.5 3.2 3.8 4.2 5.4 3.9

Divorţialitate

- val. abs.
7 7 7

3
10 4

- ‰ 1.34 1.34 1.34 0.57 1.94 0.78

Rată de formare

de noi familii

- val. abs.

9 16 15 13 14 16

- ‰ 1.9 3.2 2.9 2.4 2.6 2.9

• Structura populației după principalele religii:

Numărul total locuitori: 5054 persoane, din care:

creștini-ortodoxi: 2998 persoane;

romano-catolici: 2077 persoane;

adventistă de ziua a șaptea: 7 persoane;

penticostali: 18 persoane;

alte religii: 3 persoane.

• Structura numărului de gospodării:

Anul 2002 – 1549 gospodării;

Anul 2011 (decembrie) – 1878 gospodării, din care:

Buhoci – 634 gospodării;

Bijghir– 871 gospodării;

Dospinești– 75 gospodării;

Buhocel – 121 gospodării;

Coteni– 180 gospodării.
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Resurse de muncă și populația ocupată

Resursele de muncă reprezintă totalitatea persoanelor cu vârsta aptă de muncă, precum și

populația peste limita vârstei de muncă, ocupată efectiv, care posedă ansamblul caracteristicilor

fizice și intelectuale pentru a desfașura o activitate utilă în ramurile economiei naționale.

Populația activă include toate persoanele de 15 ani și peste, apte de muncă, care într-o

perioadă de referință dată, furnizează forță de muncă disponibilă pentru producerea de bunuri și

servicii. Populația activă cuprinde populația ocupată și șomerii (activi neocupați).

Populația inactivă cuprinde pensionari, elevi, studenți, casnice, persoane aflate în

întreținerea statului. De menționat că în conformitate cu legislația în vigoare, persoanele cu vârste

cuprinse între 14-16 ani, nu pot fi angajate decât 4 ore/zi, cu acordul părintelui sau a tutorelui.

Cu observația că în mediul rural, locuitorii până la vârste înaintate, efectuează munci

agricole în gospodăriile personale, din analiza structurii populației pe grupe de vârstă și sexe,

rezultă:

Disfuncționalități

1. Permanenta discrepanță între sporul natural și sporul migratoriu. Sporul natural

constant negativ datorită mortalității ridicate, vis-a-vis de sporul migratoriu pozitiv, dar cu valori

din ce în ce mai mici, nu reprezintă condiții demografice favorabile comunei.

2. Deplasările temporare pentru activități mai bine remunerate și mai sigure înafara țării,

se pot transforma în plecări definitive, ceea ce ar constitui un dezavantaj pentru comună.

3. Grupele de vârstă 35-39 ani reprezintă doar 4.7% din populația comunei, iar grupa de

vârstă 45-49 ani reprezintă 5.2% din populația comunei. Este vorba de persoane în vârstă, apte de

muncă, care realizează activități lucrative în alte zone din țară sau înafara țării.

2.6. Circulaţia

Comuna Buhoci se află situată pe malul stâng al râului Siret, având ca vecini la nord

comuna Traian, la vest comuna Letea -Veche, la sud comuna Tamași și la est comuna Ungureni.

Comuna are în componența sa 5 localități: Buhoci, Bijghir, Dospinești, Buhocel și Coteni.

Aceste localități sunt legate între ele printr-o rețea de drumuri naționale, județene, comunale și

locale.

Drumul național DN2F traversează teritoriul comunei pe o lungime 4,5 km și asigură

legătura cea mai rapida a comunei cu municipiul resedință de județ, Bacău și cu comunele vecine,

Traian și Secuieni.

Traseul drumului este în totalitate modernizat, are doua benzi de circulație cu

suprastructură realizată din beton asfaltic și nu prezintă curbe de racordare cu raze mici și nici

declivitați mari fapt care permite circulația autovehiculelor în condiții de siguranță.



19

Drumul județean DJ252 face legatura comunei Buhoci cu municipiul Bacău prin

intermediul drumului national DN2F și comuna învecinată Ungureni. Traseul DJ252 măsoară pe

teritoriul comunei Buhoci un număr de 8 km având 2 benzi de circulație cu suprastructură realizată

din îmbrăcăminte asfaltică.

Razele curbelor de racordare în plan sunt cuprinse între 20-25 m, iar în profil longitudinal

nu se întălnesc declivități foarte mari.

Drumul județean DJ252B are originea în DJ.252 în localitatea Buhoci și sfârșitul tot in

DJ252 în localitatea Petrești din comuna Păncești. Drumul totalizează un număr de 9,2 km pe

teritoriul administrativ al comunei Buhoci având 2 benzi de circulație alcătuite din îmbrăcăminte

asfaltică.

Razele minime ale curbelor de racordare în plan sunt cuprinse între 15 - 20 m, iar

declivitățile in profil longitudinal între 9-10 %.

Drumul face legătura localităților Coteni și Buhocel cu resedința de comună Buhoci și cu

localitățile din comuna învecinată Tamași.

Drumul comunal DC83 face legătura localității Bijghir cu resedința de comună Buhoci și

drumul național DN 2F. Traseul drumului măsoară 3,8 km și are 2 benzi de circulație alcătuite din

balast.

Drumul comunal DC 80 face legătura localității Bijghir cu localitatea Viforeni prin DC

83. Drumul măsoară 4,7 km, are două benzi de circulație alcătuite din balast.

În afara drumurilor enumerate mai sus, comuna Buhoci mai beneficiaza de o rețea densă

de drumuri și străzi de interes local, care fac legătura zonelor rezidențiale cu drumurile principale.

Rețeaua de străzi și drumuri locale are una sau două benzi de circulație alcătuite din pământ sau din

balast.

2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

Bilanțul teritorial al suprafețelor cuprinse în limita teriotriului administrativ ilustrază

categoriile de folosință ale terenurilor, grupate pe tritoriul extravilan, intravilan și total.

Suprafaţa teritoriului administrativ a comunei Buhoci este de 5050 ha, din care 402 ha

reprezintă suprafața intravilan (7.96% din total administrativ).

Intravilanul existent la data întocmirii prezentei documentații este următorul:

Trup A Localitatea Bijghir – 139.31 ha

Trup B Localitatea Bijghir – 0.25 ha

Trup C Localitatea Bijghir – 1.83 ha

Trup A Localitatea Buhoci – 149.00 ha

Trup B Localitatea Buhoci – 0.54 ha

Trup C Localitatea Buhoci – 3.90 ha

Trup A Localitatea Dospineşti – 43.91 ha
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Trup B Localitatea Dospineşti – 1.21 ha

Trup C Localitatea Dospineşti – 0.84 ha

Trup D Localitatea Dospineşti – 6.32 ha

Trup A Localitatea Buhocel – 19.68 ha

Trup A Localitatea Coteni – 35.14 ha

Zone funcţionale

Zonele funcţionale reprezintă imaginea evoluţiei unei aşezări sub raportul funcţionalităţii.

Aspecte caracteristice ale principalelor zone funcţionale

Zona de locuit

Zona de locuințe existentă ocupă în prezent cea mai mare suprafață din intravilan, fiind

alcătuită din locuințe individuale de tip rural.

Organizarea zonei de locuit este specifică așezărilor rurale și se face de-a lungul căilor de

comunicație și a văilor apelor curgătoare.

Fondul de locuințe individuale este format din imobile care au regim de înălțime P și P+1,

maxim P+1+M. Materialele utilizate includ cărămida, chirpici, paiantă, lemn și tablă, țiglă, carton

sau șindrilă pentru învelitori. Gospodăriile includ, alături de locuințe, și diferite anexe, pe loturi a

căror suprafață variază de la o zonă la alta.

Zona activităţilor economice

Activităţile economice realizate în comună sunt în mare măsură dependente de resursele

naturale existente, de condițiile social-economice: nivel de instruire, nivel de informare, posibilități

de investiții, opțiuni ale locuitorilor, relații cu celelalte localități rurale și urbane.

Activitatea economiei neagricole desfașurata la nivelul comunei se rezuma la cateva

societati in special cu specific comercial localizate dupa cum urmeaza:

 Loc.Buhoci - 22 societati

 Loc.Bijghir - 43 societati

 Loc. Coteni - 3 societati

 Loc.Dospinești - 20 societati

 Loc.Buhocel -2 societati

Amplasamentele sunt dispersate in teritoriul localitatilor comunei si au profile diversificate

ca:agricole, productie și servicii, identificate conform planșei.

Activităţi agro-zootehnice

Activitățile ce se desfășoară în domeniul agricol sunt: cultivarea cerealelor, plante

leguminoase și plante pentru producerea de semințe, activități auxiliare pentru producția vegetală,

cultivarea plantelor pentru înmulțire, creștere bovine pentru lapte, creștere suine, activități în ferme

mixte.
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Căi de comunicaţie şi transporturi

Comuna are în componența sa 5 localități: Buhoci, Bijghir, Dospinești, Buhocel și Coteni. Aceste

localități sunt legate între ele printr-o rețea de drumuri naționale, județene, comunale și locale.

1. Drumul Național DN 2F - Bacău (DN 2) - Secuieni - Plopana - Limita Jud. VASLUI , străbate

comuna în partea de Nord-Vest și face legătura acesteia cu municipiul Bacău și comuna Traian.

2. Drumul județean DJ 252 - Lim. Jud. Vrancea - Prădăiş - Perchiu - Huruieşti - Găiceana - Năneşti

- Parincea -Bibireşti - Buhoci - DN 2F (Dospineşti). Acest drum intersectează DN 2F pe teritoriul

localității Dospineşti și face legătura acesteia cu orașul Bacău.

3. Drumul judeţean DJ 252B – Buhoci (DJ 252) - Buhocel - Coteni - Furnicari - Tămaşi - Chetriş -

Gioseni - Bâzga -Răcătăul De Jos - Pănceşti - Petreşti (DJ 252) intersectează DJ 252 pe teritoriul

localității Buhoci și face legătura acesteia cu localitatăţile Buhocel şi Coteni.

4. Drumul comunal DC 83 – Buhoci (DJ 252) - Bijghir - DN 2F (Traian) , face legătura între

localitatea Buhoci şi localitatea Bijghir. Acest drum intersectează DN 2F in extremitatea nordică a

limitei teritoriale a comunei Buhoci.

5. Drumul comunal DC 80 – Bijghir - Viforeni (DJ 252F), face legătura între aceste localități.

6. Drumul comunal DC 84 -Buhoci (DJ 252) – Dospinesti.

Trama stradală majoră a comunei este formată în general din drumurile clasate existente.

Trama stradală secundară este formată în general dintr-o rețea de străzi colectoare sau de folosință

locală ce preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legatură sau

magistrale respectiv asigură accesul la locuințe sau servicii curente sau ocazionale din zonele cu

trafic foarte redus.

Zona spaţiilor verzi, agrement, sport

Zona de recreere, spaţii verzi este reprezentată la nivelul comunei de terenuri de sport,

precum și de spațiile verzi aferente fiecărei funcțiuni în parte (instituții și servicii, drumuri, ș.a.).

Cadrul natural al mediului înconjurător, zona verde este bogat reprezentată,în intravilan ,dar

și în extravilan.

Suprafețele de spațiu verde sunt cuprinse în Registrul de spații verzi.

Zona gospodărie comunală
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Zona serviciilor publice de gospodărie comunală este reprezentată de un ansamblu

de construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice,

denumite sisteme publice de gospodărie comunală, aceste sisteme făcând parte integrantă

din infrastructura edilitară a comunei.

Activităţile desfăşurate în acest sector sunt: alimenatarea cu apă, canalizarea şi

epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea localităţii, alimentarea cu energie electrică,

administrarea fondului locativ public, administrarea domeniului public.

Activităţile prestate de către operator sunt colectarea, transportul, depozitarea şi

valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi

economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi

electronice, etc).

În vederea colectării deşeurilor, comuna Buhoci are încheiat un contract cu S.C.

ROMPREST S.R.L. , care colectează o dată pe săptămână de la persoanele fizice și o

dată pe săptămână de la persoanele juridice .

Pe teritoriul comunei se găsesc 4 cimitire.

Zona de echipare edilitară

Această zonă este formată din construcțiile aferente sistemelor de alimentare cu

apă (zone de captare, rezervoare), construcții aparținând sistemelor de alimentare cu

energie electrică. Este reprezentată la nivelul comunei de puțurile de captare ale

sistemului de alimentare cu apă și de stația de epurare ape uzate.

Zona de servicii
Obiective de interes public

Obiectivele de interes public sau dotările însumează o mare diversitate de

activităţi şi sunt în relaţie complexă cu zona de locuit și zona de circulaţie.

Ele constituie elemente obligatorii ale aşezărilor de locuit cu legături nemijlocite

cu locuinţele, apariţia unor noi astfel de activităţi completându-se datorită evoluţiei

funcţiei de locuire. Acestea au rezultat din necesităţile condiţionate de mărimea, profilul

şi rolul în teritoriu, de nivelul de trai şi de alţi factori ai localităţii.

În raport cu funcţia care o îndeplinesc, dotările au fost grupate în următoarele

categorii:

- Administrație publică locală: Primărie – Consiliul Local;
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- Învățământ: gradinita,scoala primara și gimnazială;

- Dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic;

- Poșta ,servicii telefonice;

- Pază și protecție: sediu poliție.

Comerț și prestări servicii

Zona serviciilor este reprezentată la nivelul comunei de unități de comerț

alimentar, nealimentar, alimentație publică și magazine mixte.

Destinaţie specială:

Zona cu destinaţie specială este reprezentată la nivelul comunei de suprafața

aferentă postului de poliție în localitatea Buhoci.

Pentru determinarea bilanţului teritorial existent, s-a procedat la studierea datelor

documentare furnizate de O.C.P.I. Bacău, registrul şi planurile cadastrale privind

structura intravilanului şi extravilanului întregului teritoriu administrativ al comunei.

Scopul prelucrării acestor date a fost:

- Determinarea structurii funcţionale reactualizate a intravilanului

- Determinarea structurii categoriilor de folosinţă a terenurilor din extravilanul

comunei.

Suprafaţa teritoriului administrativ a comunei Buhoci este de 5050 ha, din care

402 ha reprezintă suprafața intravilan (7.96% din total administrativ).

Situaţia referitoare la categoriile de folosinţă a terenurilor de pe suprafaţa

teritoriului administrativ al comunei este prezentată la sfârşitul prezentei documentaţii

sub formă de tabel.

2.8. Zone cu riscuri naturale

Riscurile naturale sunt manifestări extreme ale unor fenomene naturale, precum

cutremurele, furtunile, inundaţiile, seceta care au o influenţă directă asupra vieţii fiecărei

persoane, asupra societăţii şi a mediului înconjurător, în ansamblu.

Cunoaşterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri adecvate pentru

limitarea efectelor – pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi distrugeri ale

mediului – şi pentru reconstrucţia regiunilor afectate.

Riscurile naturale sunt clasificate în:
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- riscuri climatice (furtuni, ploi torențiale, seceta, inundații, ingheț, avalanșe)

- riscuri geologice-geomorfologice (cutremure, alunecări de teren, tasări de teren,

prăbușiri de teren, eroziuni de suprafață)

- riscuri biologice (epidemii, epizootii, zoonoze).

Riscurile antropice sunt fenomene de interacţiune între om şi natură, declanşate

sau favorizate de activităţi umane şi care sunt dăunătoare mediului înconjurator.

Aceste fenomene sunt legate de intervenţia omului în natură, cu scopul de a utiliza

elementele cadrului natural în interes propriu: activităţi agricole, miniere, industriale, de

construcţii, de transport, amenajarea spaţiului.

Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creştere a

vulnerabilităţii umane, respectiv pericole potenţiale care pot periclita sănătatea şi, uneori,

chiar viaţa, la care se adaugă pagubele materiale.

Riscuri antropice (tehnologice și industriale):

- accidente tehnologice ale activităților economice (industriale, agricole, zootehnice,

extractive, etc);

- incendii de mari proporții;

- accidente majore pe căile de comunicații;

- prăbușiri/avarii ale unor construcții, instalații, amenajări;

- defrișare păduri/pășuri, deșertificare;

- eșecul utilităților publice .

Vom evidenția zonele cele mai expuse riscului natural de apariție a alunecărilor

de teren sau de producere a unor inundații, pentru a lua măsurile care se impun și pentru a

evita extinderea intravilanului în aceste zone.

Satul Coteni

În partea vestică a satului, în dreptul unei meandre a Siretului apropiată de sat, pe

o lungime nord - sud de cca. 400 m, cu centrul in dreptul magazinului, exista o zona mai

coborată a terasei inferioare, în special în zona extravilan, care în perioada unor ape mari

ale Siretului este inundată, inundația ajungând și în zona unor gospodării din intravilan.

În partea estică a satului, pe pantele de 20 - 25 % ale extravilanului, terenul este

afectat de alunecări superficiale, care impun o intreținere și nivelare, pentru a nu se
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extinde; în acestă parte a satului amplasarea oricărei construcții se va face după o atentă

observare a stării naturale a reliefului și apreciarea comportării acestuia după realizarea

construcție.

Satul Buhocel

Zona cea mai periculoasă din cuprinsul intravilanului se găseste pe parâul

Puturosu care traversează centrul satului, în aval de podul DJ 252B; in perioada

precipitațiilor abundente, atât datorită întreținerii necorespunzătoare a albiei părâului

produce inundarea mai multor gospodării în special, pe malul stâng al părâului.

Alunecări superficiale, potențial periculoase, se găsesc și mai spre nord în

apropiere de curba de 90° a șoselei, în zona îngustată a intravilanului.

Pe DC 83, la iesirea spre Bijghir, la est de fășia de 50m a intravilanului, spre zona

colinara, în extravilan, terenul prezintă urmele unor alunecări superficiale, stabilizate, dar

care nu permit extinderea intravilanului pe mai mult de 50 m față de drumul comunal.

Satul Bijghir

Zona cu teren fărămițat, se gasește la est de DC 83,în dreptul fostului complex

zootehnic, aici fiind afectat numai teren extravilan, dar care nu va putea fi introdus in

intravilan.

Pe părâul Ulm exista două zone periculoase, în care, mai ales în condițiile unei

proaste întrețineri a albiei, există pericol de inundare: în zona de confluență cu părâul

Docut, la est de moară și în zona joasa de la est de incinta bisericii catolice, unde albia

este largă dar insuficient conturată.

Satul Dospinești

Dezvoltat în totalitate pe terasa inferioară a Siretului, în imediata apropiere a

acestuia, este necesară urmărirea eroziunii produse de rău în malul stâng pe care se

dezvoltă satul, în special în partea sud - estica a zonei.

Pentru zonele cu riscuri naturale evidențiate, se prezinta in capitolul „Măsuri în

zonele cu riscuri naturale", măsurile necesare pentru evitarea sau elimiarea lor.

2.9. Echipare edilitară

Gospodărirea apelor

Pe teritoriul comunei Buhoci există atât ape de suprafaţă (curgătoare şi stătătoare;

râuri şi bălţi) cât şi ape subterane (freatice şi acvifere). Principalul râu prezent pe teritoriu,
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ce face şi limita vestică a comunei pe o lungime de 10 km, este Râul Siret. Localităţile se

dezvoltă în lungul unor mici afluenţi ai Siretului, cum sunt pâraiele Ştirb, Valea Iazului,

Puturos sau Velniţa.

Pârâul Ulm străbate teritoriul pe direcţia E-V pe o lungime de 7 km şi este tributar

râului Siret. În ceea ce priveşte prezenţa apelor stătătoare, acestea şi-au redus

semnificativ aria ca urmare a lucrărilor de asanare şi amenajări funciare din lunca Râului

Siret.

Apele de adâncime sunt un element hidrologic demn de amintit, a căror debit şi

presiune sunt deosebit de importante în cazul exploatării (cele două captări pentru

sistemul de alimentare cu apă al comunei din albia pârâului Ulm).

Alimentare cu apă

Comuna Buhoci dispune în prezent de un sistem centralizat al alimentării cu apă

potabilă a localităţilor componente ale comunei, realizat în localităţile Buhoci, Buhocel şi

Coteni. Acest sistem, propus prin proiect nr.266/2010, cuprinde sursa de apă, două foraje

la H=125 m echipate cu instalaţii hidraulice, pompe submersibile, contoare de apă şi

automatizarea puţurilor în funcţie de nivelul apei din rezervor; un rezervor cu un volum

de 300 mc la cota 149,50 m, o staţie de clorare şi o staţie de pompare cu grup de pompe

booster. Captarea prin cele două foraje, staţia de clorare, rezervorul, staţia de pompare, se

realizează în cadrul gospodăriei de apă amplasată în intravilanul localităţii Buhoci. Acest

sistem mai cuprinde şi reţele de distribuţie şi staţia de repompare, amplasată în localitatea

Bijghir la cota 178 m.

Canalizare

În comuna Buhoci s-a realizat un sistem de canalizare (stație de epurare cu 4

module celulare) pentru evacuarea apelor menajere de la locuinţe individuale, unităţi

publice şi sociale, unităţi culturale, şcoli, unităţi economice etc. din localităţile Buhoci şi

Buhocel. Sistemul de canalizare proiectat și demarat din anul 2011 nu deservește toate

localitățile componente ale comunei, ci doar centrele civice ale localităților Buhoci și

Buhocel. Proiectul nr.265/2010 privind investiţia „Sistem de canalizare, comuna Buhoci,

judeţul Bacău” a avut în vedere realizarea sistemului de canalizare doar pentru apele

menajere. Apele pluviale sunt colectate prin şanţurile marginale şi rigolele existente la

reţeaua de drumuri şi evacuate în reţeaua de canale şi pâraie existentă. Sistemul de
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canalizare prevăzut, are sensul gravitaţional de scurgere către râul Siret şi are axul central

situat pe drumul judeţean DJ252, drum ce străbate central patru din cele cinci localităţi

componente ale comunei.

Alimentare cu energie electrică

Energia electrică necesară locuinţelor, consumatorilor publici şi iluminatul public

stradal se face din axul Letea-Filipeşti-Plopana prin intermediul a 4 posturi de

transformare. Reţeaua electrică de iluminat public este susţinută de stâlpi de beton şi este

alimentată prin posturile de transformare din fiecare localitate a comunei. Toate

gospodăriile individuale benefeciază de alimentare cu energie electrică ce se face din

reţeaua de joasă tensiune, aerian prin console, iar racordul este trifazat.

Telecomunicaţii

Rețele fixe

Serviciile de telefonie fixă sunt asigurate de către firmele UPC, DIGI Telekom

România .

Rețele mobile

Telefonia mobilă este reprezentată de rețelele Vodafone, Telekom și Orange.

Internet

Furnizorii de servicii internet sunt firmele Telekom, Vodafone, Orange.

Televiziune

În comună există conexiune TV furnizată de Telekom, UPC, Digi, Orange.

Alimentare cu căldură

Încălzirea locuinţelor şi a dotărilor social culturale se face cu sobe / centrale cu

combustibil solid și lichid.

Pentru prepararea hranei se folosesc butelii cu gaze lichefiate şi plite cu lemne.

Alimentare cu gaze naturale

Comuna Buhoci nu dispune în prezent de un sistem de alimentare cu gaze

naturale.

Gospodărie comunală

Serviciile publice de gospodărie comunală reprezintă ansamblul activităţilor şi

acţiunilor de utilitate şi de interes local, desfăşurate sub autoritatea administraţiei publice

locale, având drept scop furnizarea de servicii de utilitate publică, prin care se asigură:
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a) alimentarea cu apă;

b) canalizarea şi epurarea apelor uzate şi pluviale;

c) salubrizarea localităţilor;

d) alimentarea cu gaze naturale;

e) alimentarea cu energie electrică;

f) administrarea fondului locativ public;

g) administrarea domeniului public.

Serviciile publice de gospodărie comunală se realizează prin intermediul unui

ansamblu de construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice,

denumite sisteme publice de gospodărie comunală; aceste sisteme fac parte integrantă din

infrastructura edilitară a comunei.

Pe teritoriul comunei se găsesc patru cimitire.

Comuna Buhoci se încadrează în aria deservită de serviciile de salubrizare oferite atât de

către operatori specializați cât și de către departamentul cu sarcini specifice din cadrul

structurilor administrației publice. Ca urmare a intrării în funcțiune a proiectelor PHARE,

CES și ISPA (în anul 2010), serviciile de salubrizare au devenit mai performante,

funcționând la nivelul așteptat de populație.

Conform datelor prezentate de Autoritatea Administrativă Buhoci, pentru ultimii 3 ani

situația gestionării cantităților de deșeuri și a costurilor aferente se prezintă după cum

urmează:

2016 2017 2018

Cantitatea totală a deșeurilor
(tone)

464 481,25 481,08

Valoare facturare (lei) 110 000 114 000 113 800

Preluarea deșeurilor la nivelul UAT Buhoci se realizează în sistem dual, deșeurile

menajere colectându-se săptămânal iar cele reciclabile o dată pe lună sau în funcție de

cantitatea în timp a colectării, serviciul de salubrizarefiind asigurat de SC ROMPREST

(conform datelor transmise de autoritatea publică locală).
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La nivelul anului 2019, cantitatea de deșeuri menajere colectate de pe aria localităților ce

alcătuiesc comuna a fost de 481,08 tone, procentul de materie organică fiind de cca. 52%.

Cantitatea de deșeuri reciclabile fiind de 193,66 tone.

2.10.Probleme de mediu

Situaţia existentă

Caracteristicile reliefului

Localităţile componente ale Comunei Buhoci sunt: Buhoci, Bijghir, Coteni,

Dospineşti şi Buhocel. Teritoriul acesteia se încadrează geografic pe malul stâng al

bazinului mijlociu al râului Siret, pe o falie de terase şi dealuri colinare cu o dezvoltare

mai mare în partea nordică. Comuna Buhoci se află, mai precis, în Podişul Moldovei, în

vecinătatea dealurilor Bârladului, la o distanţă de 12 km de municipiul Bacău. Relieful

structural al Podişului Central Moldovenesc prezent şi pe teritoriul comunei Buhoci cu

monoclin al cuverturii geologice de suprafaţă, date îndeosebi de natura rocilor, în general

moi argilo-nisipoase, cu intercalaţii de marne mai rezistente la eroziune. Colinele Tutovei

sunt prezente în partea vestică a teritoriului şi joacă rolul „orizontului de alunecare” prin

existenţa maselor de argilă, a straturilor argilo-nisipoase sau doar nisipoase, la care se

adaugă îmbibarea puternică în timpul ploilor şi distrugerea vegetaţiei prin păşunatul

intensiv. Lunca Siretului, ce delimitează partea extrem vestică a comunei Buhoci,

cuprinde atât zone de acumulare cât şi zone de eroziune laterală. Tendinţa de meandrare

pentru atingerea nivelului de echilibru a râului Siret a avut ca urmare surpări

spectaculoase în dreptul satelor Buhoci şi Coteni.

Reţeaua hidrografică

Pe teritoriul comunei Buhoci există atât ape de suprafaţă (curgătoare şi

stătătoare; râuri şi bălţi) cât şi ape subterane (freatice şi acvifere). Principalul râu prezent

pe teritoriu, ce face şi limita vestică a comunei pe o lungime de 10 km, este Râul Siret.

Localităţile se dezvoltă în lungul unor mici afluenţi ai Siretului, cum sunt pâraiele Ştirb,

Valea Iazului, Puturos sau Velniţa.

Pârâul Ulm străbate teritoriul pe direcţia E-V pe o lungime de 7 km şi este tributar

râului Siret. În ceea ce priveşte prezenţa apelor stătătoare, acestea şi-au redus
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semnificativ aria ca urmare a lucrărilor de asanare şi amenajări funciare din lunca Râului

Siret.

Apele de adâncime sunt un element hidrologic demn de amintit, a căror debit şi

presiune sunt deosebit de importante în cazul exploatării (cele două captări pentru

sistemul de alimentare cu apă al comunei din albia pârâului Ulm).

Clima

Zona studiată se încadrează într-un climat temperat-continental, subclimatul de

deal şi podiş, caracterizat prin veri calde şi secetoase și ierni geroase. Temperatura medie

anuală este de +9 °C cu o medie de 12°C în luna Iulie și -4°C în luna Ianuarie.

Media anuală a precipitațiilor este de 550 mm. Radiaţia solară globală medie

anuală este de 10 kcal/cmp.

Ca fenomene meteorologice de risc şi impact negativ putem încadra: îngheţul la

sol primăvara târziu şi toamna timpuriu, seceta, din ce în ce mai frecventă şi mai

accentuată şi grindina.

Caracteristici geotehnice

Teritoriul comunei Buhoci aparţine aquitanianului şi helveţianului: conglomerate,

nisipuri şi pietrişuri, gresii şi marne în zona de platou şi holocenului superior-depozite

aluvionare în lunca Siretului şi Pârâul Ulm. În zona de platou şi Colinele Tutovei,

alcătuirea petrografică şi litologică este reprezentată prin existenţa argilelor şi marnelor

cu alternanţe de nisipuri la care se adaugă orizonturi subţiri de pietrişuri şi marne (argile

cenuşii).

Sectorul de luncă conţine straturi de aluviuni. În partea superioară, albia majoră

este acoperită de un strat de argilă aluvială, depusă de apele revărsate. În anul 1994,

prospecţiunile geologice au stabilit existenţa gazului metan în subteran.

În general, terenul din vatra de sat prezintă bună stabilitate şi permite fundarea

oricărui gen de construcţie. Este necesar ca rezistenţa terenului de fundare să se

determine pe baza unor studii geotehnice pentru fiecare gen de lucrare în faza de

proiectare a acestora.

Comuna Buhoci se include în zona cu gradul VIII de seismicitate.

Spații verzi
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Zona de recreere, spaţii verzi este reprezentată la nivelul comunei de terenuri de

sport, precum și de spațiile verzi aferente fiecărei funcțiuni în parte (instituții și servicii,

drumuri, ș.a.).

Cadrului natural al mediului inconjurator zona verde este bogat reprezentata, in

intravilan ,dar si in extravilan. La momentul actual, în comuna Buhoci, situația spațiilor

verzi este de 34.81 mp pe cap de locuitor.

Resurse naturale ale solului și subsolului

Solurile din comuna Buhoci sunt de o mică varietate. Ele se clasifică asfel:

cernoziomuri slab și medii levigate, aluviuni și soluri aluviale cernoziomice. În general,

solul comunei Săuceşti se caracterizeaza printr-un sol de înaltă productivitate, cu exceptia

anilor foarte ploioși când o bună parte de teren agricol nu poate fi valorificat în condiții

optime.

Fauna luncilor este săracă datorită activității omului. Aceasta este reprezentată la

nivelul comunei prin păsări, într-un număr redus, de specii. În apa râului Siret, trăiesc o

flora și o faună bogată, remarcându-se fauna piscicolă: scobarul (Chondrostomanasus),

cleanul (Leusciuscus squalius), mreana (Barbus fluviatilis), crapul (Cyprinus carpio),

știuca (Esox lucius), somnul (Silurus glais) și altele. De asemenea în apa Siretului mai

traiește și o specie de scoică (Anodonta cyhnea) . La fel, teritoriul comunei abundă în o

multitudine de insecte.

Riscuri naturale

Riscurile naturale sunt manifestări extrememe ale unor fenomene naturale,

precum cutremurele, furtunile, inundaţiile, seceta care au o influenţă directă asupra vieţii

fiecărei persoane, asupra societăţii şi a mediului înconjurător, în ansamblu.

Cunoaşterea acestor fenomene permite luarea unor măsuri adecvate pentru

limitarea efectelor – pierderi de vieţi omeneşti, pagube materiale şi distrugeri ale

mediului – şi pentru reconstrucţia regiunilor afectate.

Riscurile naturale sunt clasificate în:

- riscuri climatice (furtuni, ploi torențiale, seceta, inundații, ingheț, avalanșe)

- riscuri geologice-geomorfologice (cutremure, alunecări de teren, tasări de teren,

prăbușiri de teren, eroziuni de suprafață)

- riscuri biologice (epidemii, epizootii, zoonoze).
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Riscurile antropice sunt fenomene de interacţiune între om şi natură, declanşate

sau favorizate de activităţi umane şi care sunt dăunătoare mediului înconjurator.

Aceste fenomene sunt legate de intervenţia omului în natură, cu scopul de a utiliza

elementele cadrului natural în interes propriu: activităţi agricole, miniere, industriale, de

construcţii, de transport, amenajarea spaţiului.

Afectarea sau, în unele cazuri, distrugerea mediului determină o creştere a

vulnerabilităţii umane, respectiv pericole potenţiale care pot periclita sănătatea şi, uneo

Perimetrul comunei nu prezintă restricții importante din punct de vedere al

construibilității.

Terenurile (atât intravilane, cât și extravilane) sunt stabile (cele orizontale și cele

cu pant line sau medii). În zonă nu s-au înregistrat alunecări de teren sau prăbușiri care să

afecteze perimetrul costruibil, dar nici pe terenurile extravilane.

Eroziuni se produc doar local, în maluri înalte , însă acestea nu pun în pericol major

stabilitatea terenurilor învecinate. În aceste zone nu există construcții, deci nu exista

pericolul degradării unor clădiri.

În adâncime nu sunt prezente zăcăminte de săruri solubile sau nisipuri lichefiabile

care, în condiții specifice (dizolvare în urma infiltrării apelor pluviale sau lichefieri la

șocuri seismice ce ar putea da deformații nedorite la suprafața terenului.

Unele probleme sunt legate de existența zonelor cu exces de umiditate sau

inundabile, unde vor fi necesare măsuri de îndiguire și de epuizare a apelor

(drenuri,rigole etc.) . În aceste zone costruirea va fi permisă numai pe baza unor studii

geotehnice de detaliu care să recomande măsurile constructive necesare.

Monumente ale naturii și istorice

Arii naturale protejate de interes comunitar

Pe teritoriul comunei a fost instituit regimul de arie naturală protejată şi declarată

sit de importanţă comunitară – ROSCI0434 Siretul Mijlociu - prin Ordinul Ministerului

Mediului, Apelor şi Pădurilor nr. 46 din 15.02.2016, ca parte integrantă a reţelei

ecologice europene Natura 2000.
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Obiective industriale și zone periculoase

Pe teritoriul comunei Buhoci nu se află obiective idustriale sau unități economice

poluante.

Căi de comunicație

Principalele drumuri care deservesc comuna Buhoci sunt: DN 2F ce traversează

comuna în partea de Nord-Vest, facând legatura dintre comună cu municipiul Bacău şi

comuna Traian, DJ 252, DJ 252B, DC 83, DC 80 și DC 84.

Depozite de deșeuri menajere și industriale

Zona serviciilor publice de gospodărie comunală este reprezentată de un ansamblu

de construcţii, instalaţii tehnologice, echipamente funcţionale şi dotări specifice,

denumite sisteme publice de gospodărie comunală, aceste sisteme făcând parte integrantă

din infrastructura edilitară a comunei.

Activităţile desfăşurate în acest sector sunt: alimenatarea cu apă, canalizarea şi

epurarea apelor uzate şi pluviale, salubrizarea localităţii, alimentarea cu gaze naturale,

alimentarea cu energie electrică, administrarea fondului locativ public, administrarea

domeniului public.

În vederea colectării deşeurilor, comuna Buhoci are încheiat un contract cu S.C.

ROMPREST S.R.L., care colectează o dată pe săptămână de la persoane fizice și o dată

pe săptămână de la persoane juridice.

Disfuncţionalităţi – priorităţi de mediu

I. Indentificarea surselor de poluare

Impactul activităţilor antropice asupra elementelor de mediu (apă, aer, sol,

biodiversitate) provoacă degradarea calităţii acestora, dezechilibrul ecosistemelor

naturale, conducând la schimbări ireversibile. În vederea reducerii şi eliminării

impactului poluării asupra mediului înconjurător este necesară în primul rând

identificarea surselor de poluare.

Pe teritoriul comunei Buhoci, factorii de mediu nu sunt afectaţi de fenomene

majore de poluare care să producă modificări semnificative ale calităţii componentelor

mediului.

Activităţile umane generează numeroase reziduuri, deşeuri solide, lichide, de diverse

naturi (organice, chimice) care sunt greu degradabile, se menţin deci un timp îndelungat
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în mediu, acumulându-se şi devenind dăunătoare echilibrului ecologic şi factorilor de

mediu.

Principalele activităţi care pot reprezenta potenţiale surse de poluare a mediului

comunei Buhoci sunt activităţile agricole şi zootehnice, gospodăria comunală şi

echiparea edilitară.

Astfel, poluarea din agricultură rezultă în urma aplicării iraţionale a unor

îngrăşăminte, ierbicide, insecticide, pesticide, îngrăşăminte organice. Utilizarea în exces a

acestor substanţe chimice şi organice, depozitarea necontrolată, cu expunere la

precipitaţii, aplicarea necorespunzătoare, în perioadele ploioase, toate acestea determină

spălarea acestor substanţe şi infiltrarea apei încărcate chimic/organic în sol, determinând

atât poluarea solurilor cât şi a apei freatice.

Pe de altă parte, tot activităţile agricole sunt cele responsabile de degradarea

solului din cauza practicilor agricole neadecvate, păşunatului excesiv, defrişărilor

livezilor, desfiinţării plantaţiilor viticole, care conduc la accentuarea eroziunii şi a

proceselor de versant (alunecări de teren, eroziune) ceea ce determină diminuarea calităţii

solului, şi, în special, a fertilităţii, proprietate esenţială pentru asigurarea hranei populaţiei

şi animalelor.

În general, în mediul rural una din problemele majore de poluare ce ţin de

gospodăria comunală este generată de absenţa şi ineficienţa colectării, transportului şi

depozitării deşeurilor menajere. Însă, pe teritoriul comunei există 4 puncte de selectare

colectivă a deșeurilor menajere și a celor reciclabile (două puncte în localitatea Bijghir,

un punct în localitatea Buhocel și unul în localitatea Coteni). În vederea colectării

deşeurilor, comuna Buhoci are încheiat un contract cu S.C. ROMPREST S.R.L.

Activităţile prestate de către operator sunt colectarea, transportul, depozitarea şi

valorificarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi

economici, dar și a celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi

electronice, etc).

Un alt important factor de poluare se referă la echiparea edilitară. Astfel, sistemul

de canalizare pentru preluarea apelor reziduale rezultate atât din gospodăriile populaţiei

cât şi de la obiectivele publice care funcţionează pe raza comunei, nu deservește toate

localitățile componente, ci doar localitățile Buhoci și Buhocel, astfel utilizarea closetelor
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uscate nepermeabilizate, reprezintă factori de risc pentru asigurarea unei calităţi

corespunzătoare a apelor de suprafaţă cât şi a apelor subterane.

Fumul rezultat din procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor

social economice, nu afectează decât în mică măsură mediul, iar traficul auto este puţin

semnificativ din punct de vedere al poluării mediului.

Din cauza acestor deficienţe în sistemul de echipare edilitară şi gospodărie

comunală, există pericolul poluării surselor locale de apă subterană (fântâni, izvoare) şi a

apelor de suprafaţă cu substanţe chimice, nutrienţi, substanţe organice provenind din

cultura plantelor şi creşterea animalelor, infiltraţiile de la closetele uscate permeabile.

Pe teritoriul comunei se găsesc 4 cimitire (2 în localitatea Bijghir și 2 în localitatea

Buhoci).

II. Calitatea factorilor de mediu

II.1. Calitatea aerului

Poluarea aerului este rezultatul unor procese naturale şi antropice. Sursele de

poluare a aerului sunt:

- naturale (procesele fiziologice ale omului şi animalelor, pulberile de sol, substanţele

organice şi anorganice, radioactivitatea datorată emisiilor de roci sau de origine cosmică,

incendierea maselor vegetale, descompunerea materiilor organice vegetale şi animale);

- antropice (arderea combustibililor solizi, traficul auto, industria alimentară, depozitarea

şi conservarea alimentelor, prelucrarea lemnului, activitatea agricolă şi zootehnică).

Pe teritoriul comunei Buhoci nu există o rețea proprie de prelevare a probelor

pentru stabilirea calității aerului.

Pot fi menţionate o serie de surse locale cu caracter temporar – accidental,

reprezentate prin următoarele activităţi umane:

- procesele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi obiectivelor socio – economice, care

generează fum. Componenţa acestuia este foarte variată, fiind format din particule în

suspensie (cenuşă, funingine), gaze (monoxid de carbon (CO), dioxid de carbon (CO),

oxizi de azot (NOx), oxizi de sulf (SO) şi vapori de apă. Fumul este generat mai ales în

timpul iernii; cantităţile de poluanţi rezultate astfel sunt însă neglijabile şi nu au impact

asupra calităţii aerului;
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- fumul rezultat în urma arderii maselor vegetale din curți și grădini (resturi de plante,

ramuri rezultate în urma curățirii pomilor, viilor, deșeuri din gospodărie, etc.);

- circulaţia şi transportul rutier generează NO
X
, hidrocarburi nearse, suspensii formate

din particule de carbon ce absorb o serie din gazele eliminate, fum, substanţe adăugate

benzinei sau uleiurilor pentru a le îmbunătăţi calităţile (antioxidanţi, anticorozivi) şi

zgomot;

- circulaţia auto pe drumurile locale de pamânt generează praf.

În privinţa nivelului de poluare cu gaze şi pulberi, deşi nu se fac măsurători, se

poate aprecia că emisiile sunt reduse, iar procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin

vegetaţie) conduc la diminuarea cantităţilor eventualelor impurităţi din aer.

II.2. Calitatea apelor

a) Apele de suprafaţă

Anumite deficienţe şi disfunctionalităţi în dezvoltarea comunei pot reprezenta

potenţiale surse de poluare a apelor de suprafaţă.

Astfel, calitatea apelor de suprafaţă poate fi afectată de:

- surse punctiforme: în categoria surselor punctiforme de poluare a apelor de suprafaţa

sunt incluse:

- Agricultura – generează poluarea apelor prin următoarele activităţi:

- activitatea zootehnică actuală din gospodăriile populaţiei.

Din creşterea animalelor rezultă mari cantităţi de dejecţii lichide care, dacă ajung

în cursurile de apă determină creşterea nivelului de nutrienţi rezultând poluarea cu

nutrienţi.

- Folosirea irațională a pesticidelor în agricultură determină poluarea solului, a

surselor de apă, afectează faună piscicolă.

- surse difuze de poluare a apelor de suprafaţă:

- Aglomerările umane/localităţile comunei – aşa cum am precizat anterior,

localităţile comunei Buhoci nu deţin sisteme centralizate de colectare a apelor

uzate.
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- Agricultura: pe lângă presiunile punctiforme exercitate, activităţile agricole pot

conduce la poluarea difuză a resurselor de apa. Căile prin care poluanţii (în

special nutrienţii şi pesticidele, dar şi alţi poluanţi) ajung în corpurile de apă sunt

diverse (scurgere la suprafaţă, percolare, etc.).

Sursele de poluare difuze sunt reprezentate în special de:

- Stocarea şi utilizarea îngrăşămintelor organice şi chimice;

- Creşterea animalelor domestice;

- Utilizarea pesticidelor pentru combaterea dăunătorilor.

Din activitațile agricole poate rezulta de asemenea poluarea cu nitraţi a apelor,

care este determinată în principal de gestionarea defectuoasă a gunoiului de grajd în

gospodăriile individuale din mediul rural. Acestea nu sunt prevăzute cu platforme

protejate pentru colectarea gunoiului de grajd, astfel încât nutrienţii, în special nitraţii, se

dizolvă în apele subterane.

De asemenea, cele mai multe comune, printre care și comuna Buhoci nu deţin

platforme de depozitare pentru gunoiul de grajd si nici echipament de manipulare si

gospodarire a fertilizatorilor organici naturali.

Toate sursele precizate anterior pot fi responsabile de creşterea nivelului de

nutrienţi (azot şi fosfor) şi substanţe organice din cursurile de apă. Atât nutrienţii cât şi

substanţele organice au ca efecte eutrofizarea apelor (îmbogăţirea cu nutrienţi şi creştere

algală), ceea ce determină schimbarea compoziției speciilor, scăderea biodiversității

speciilor, precum şi reducerea utilizării resurselor de apă (apa potabilă, recreere, etc.).

b) Apele subterane

Calitatea apelor subterane prezintă o relevanţă sporită, mai ales acolo unde acestea

constituie principala sursă de apă potabilă pentru populaţie.

Cel mai mare pericol îl reprezintă încărcările cu poluanți de diverse origini

(chimici, organici) din:

 - apele din precipitații care se infiltrează în terenurile agricole pe care se aplică

necorespunzător îngrășăminte chimice și pesticide;

 - deversările de deșeuri lichide zootehnice.

Alte cauze ale poluării apelor subterane pot fi și:
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- amplasarea necorespunzătoare a surselor de apă potabilă – a fântânilor – prea aproape

de gospodărie, de closet, de depozitele de deșeuri zootehnice, fără a se respecta zona

de protecție;

- efectele pasivității fostelor complexe zootehnice de capacități mari (din cadrul fostelor

C.A.P.-uri) privind măsurile pentru conservarea factorilor de mediu.

II.3. Calitatea solurilor

Degradarea solurilor înseamnă reducerea sau pierderea productivităţii lor

biologice sau economice. Ea este determinată de utilizarea solurilor (factorul antropic),

de un proces natural, ori de o combinaţie de procese naturale. Cauzele degradării solului

sunt fie naturale, fie legate direct sau indirect de activitatea omului.

Poluarea solului este considerată o consecinţă a unor obiceiuri neigienice sau

practice necorespunzătoare, datorată îndepărtării şi depozitării la întâmplare a reziduurilor

rezultate din activitatea omului, a deşeurilor industriale sau utilizării necorespunzătoare a

unor substanţe chimice în agricultură. Solul este supus poluării ca şi celelalte elemente ale

mediului, dar el se reface tot mai greu în comparaţie cu apa şi aerul, deoarece procesele

de autoepurare sunt mult mai lente.

Calitatea solului este afectată într-o măsură mai mică sau mai mare de una sau

mai multe restricţii. Influenţele dăunătoare ale acestora se reflectă în deteriorarea

caracteristicilor şi funcţiilor solurilor, respectiv în capacitatea lor bioproductivă, dar, ceea

ce este şi mai grav, în afectarea calităţii produselor agricole şi a securităţii alimentare, cu

urmări serioase asupra calităţii vieţii omului.

a) Degradarea solurilor

Degradarea solurilor reprezintă un proces complex, generat în timp de o

multitudine de factori naturali şi antropici, care determină anumite restricţii în utilizarea

solurilor.

Aceste restricţii sunt cauzate fie de factori naturali (clima, forme de relief,

caracteristici edafice etc.), fie de acţiuni antropice; în multe cazuri factorii menționați pot

acţiona sinergic în sens negativ, având ca efect scăderea calităţii solurilor şi chiar

anularea funcţiilor acestora.
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Activităţile agricole – culturile agricole slab protectoare ale solului (prăşitoarele în

special) pe terenuri necorespunzătoare sau cu agrotehnică neadecvată ca de exemplu

cultivarea terenurilor în pantă, cu arătura pe direcţia deal – vale, declanşează o eroziune

intensă care duce la degradarea accentuată a acestor suprafeţe.

Un alt important factor antropic de degradare a solurilor îl reprezintă păşunatul

excesiv.

Păşunatul excesiv, mai ales pe terenuri în pantă, pe soluri cu textură uşoară şi

deficit de umiditate duce la declanşarea unor puternice fenomene de eroziune, cauzează

compactarea solului („cărări de vite”) ceea ce, la rândul său provoacă reducerea

infiltraţiei şi a capacităţii de reţinere a apei, accentuarea proceselor de şiroire şi de spălare

pe versant, sărăcirea solului şi împiedică regenerarea naturală a păşunii.

Consecinţele poluării şi degradării solurilor se reflectă în primul rând asupra

potenţialului lor productiv, în sensul limitării sau anulării calităţilor biologice şi de

fertilitate. Cele mai grave efecte asupra solurilor sunt generate de fenomenele de

degradare care determină scăderea potenţialului productiv, scoaterea din circuitul agricol,

schimbări ale modului de folosinţă. De asemenea, poluarea solurilor cu reziduuri organice

şi deşeuri menajere poate avea consecinţe negative asupra apelor, prin spălări, scurgeri şi

infiltraţii, asupra plantelor, animalelor şi omului.

b) Poluarea solurilor

Un factor care poate cauza poluarea solurilor este depozitarea întâmplătoare pe sol

a deşeurilor menajere şi a reziduurilor şi dejecţiilor zootehnice, din gospodăriile

populației.

Dejecţiile zootehnice au un conţinut mare de materie organică uşor biodegradabilă

şi de elemente nutritive, constituind un îngrăşământ organic foarte recomandat ca

fertilizant al solurilor.

Însă, atunci când dejecţiile zootehnice nu sunt depozitate şi compostate

corespunzător normelor, ci sunt depozitate direct pe sol, apare fenomenul de poluare a

solului şi a apei subterane, prin infiltrarea lichidelor rezultate în pânza freatică.

Aceste considerente, alături de mirosul neplăcut resimţit la distanţe mari, impun aplicarea

acestora ca îngrăşăminte pe terenurile agricole în cantităţi moderate şi numai după ce au

fost compostate în condiţii controlate. Administrate în cantităţi prea mari, dejecţiile
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zootehnice determină apariţia riscului poluării solului din cauza depăşirii capacităţii de

absorbţie a solului respectiv.

În vederea colectării deşeurilor, comuna Buhoci are încheiat un contract cu S.C.

Romprest S.R.L., care colectează o dată pe săptămână de la persoane fizice și o dată pe

săptămână de la persoane juridice.

II.4. Priorităţi în intervenţie

Priorităţile în domeniul mediului se referă, în principal, la acele măsuri necesare

pentru rezolvarea disfuncţionalităţilor majore de mediu menţionate anterior. În acest sens

se impun:

- asigurarea potabilităţii la sursele de apă prin instituirea şi delimitarea zonelor de

protecţie sanitară a captărilor de apă din subteran, respectarea distanţelor sanitare

între acestea şi eventualele surse de impurificare (closete, gospodării, ferme, etc.);

- realizarea sistemelor centralizate de alimentare cu apă şi canalizare pentru toate

localităţile comunei precum şi a unei staţii de epurare a apelor reziduale la nivel

de comună;

- controlul strict al depozitării deşeurilor zootehnice, cu respectarea normelor în

vigoare;

- implementarea sistemului integrat de management al deşeurilor;

- interzicerea depozitării deşeurilor în albiile pâraielor şi amendarea celor care nu

respectă normele de mediu;

- interzicerea deversărilor de ape reziduale sau orice altă substanţă poluatoare în

apele care străbat teritoriul comunei (ape reziduale cu detergenţi, uleiuri,

combustibili lichizi, lubrefianţi, pesticide, etc.);

- protejarea și conservarea ecosistemelor acvatice de pe teritoriul comunei, în

special a zonelor cu vegetație hidrofila;

- aplicarea de fertilizanţi şi utilizarea raţională a păşunilor, prin evitarea

suprapăşunatului şi introducerea păşunatului alternativ pe parcele.
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Impactul schimbărilor climatice

Schimbările Climatice reprezintă un proces cu caracter global cu care se confruntă

omenirea în acest secol din punct de vedere al protecţiei mediului înconjurător,

reprezentand una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi

economic.

Schimbările climatice regionale şi locale vor influenţa ecosistemele, aşezările

omeneşti şi infrastructura. Modificările de temperatură şi precipitaţii prognozate pot

conduce la modificări ale perioadelor de vegetaţie şi la schimbarea limitelor între păduri

şi păşuni.

Unele evenimente meteorologice extreme cum ar fi valurile de căldură, secetă,

viituri și altele asemenea vor fi mai frecvente, cu o intensitate crescută şi, în consecinţă,

cu riscuri mai mari pentru pagube semnificative asociate.

Încălzirea globală implică, în prezent, două probleme majore:

- necesitatea reducerii drastice a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea

stabilizării nivelului concentraţiei acestor gaze în atmosferă care să împiedice

influenţa antropică asupra sistemului climatic, dând posibilitatea ecosistemelor

naturale să se adapteze în mod natural,

- necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, având în vedere că

aceste efecte sunt deja vizibile şi inevitabile datorită inerţiei sistemului climatic,

indiferent de rezultatul acţiunilor de reducere a emisiilor.

În cadrul strategiei de dezvoltare a localitatii este necesar sa se identifice măsurile

necesare pentru a limita efectele negative prognozate prin scenariile climatice, estimate

pe un orizont de timp mediu şi lung .

Impactul schimbărilor climatice depinde de vulnerabilitatea diferitelor sectoare

economice, sociale şi de mediu.

Sectoarele afectate de creşterea temperaturii şi modificarea regimului de

precipitaţii, precum şi de manifestarea fenomenelor meteorologice extreme sunt:

biodiversitatea, agricultura, resursele de apă, silvicultura, infrastructura, reprezentată prin

clădiri şi construcţii, turismul, energia, industria, transportul, sănătatea publică şi

activităţile recreative.
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2.11. Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii)

În urma anaizelor și studiilor de fundamentare efectuate, rezultă o serie de

disfuncțioalități în desfășurarea activitățior în satele componenete ale comunei Buhoci.

Dezechilibre în dezvoltarea economică

Deși este vorba despre mediul rural, unde preponderența activităților

agrozootehnice este firească, este necesar a remarca discrepanța între acestea din urmă și

ale activități productive, servicii sociale aducătoare de locuri de muncă și profit în

comună.

Așa cum rezultă și din studiul sociologic realizat în comună, sfera serviciilor

pentru locuitorii comunei nu este la nivelul optim calitativ. Lipsesc: piața agroalimentară,

baie publică, servicii pentru persoanele vârstnice. Administrația publică locală are nevoie

de susținere financiară pentru rezolvarea acestor obiective.

Disfuncţionalităţi privind evoluţia şi structura populaţiei , modul de ocupare a

resurselor de muncă

Permanenta discrepanță între sporul natural și sporul migratoriu. Sporul natural

constant negativ datorită mortalității ridicate, vis-a-vis de sporul migratoriu pozitiv, dar

cu valori din ce în ce mai mici, nu reprezintă condiții demografice favorabile comunei.

Deplasările temporare pentru activități mai bine remunerate și mai sigure înafara

țării, se pot transforma în plecări definitive, ceea ce ar constitui un dezavantaj pentru

comună.

Grupele de vârstă 35-39 ani reprezintă doar 4.7% din populația comunei, iar grupa

de vârstă 45-49 ani reprezintă 5.2% din populația comunei. Este vorba de persoane în

vârstă, apte de muncă, care realizează activități lucrative în alte zone din țară sau înafara

țării.

Nivelul de poluare sau de degradare constatat în unele zone

Pe teritoriul comunei Buhoci, factorii de mediu nu sunt afectaţi de fenomene

majore de poluare care să producă modificări semnificative ale calităţii componentelor

mediului.

Principalele activităţi care pot reprezenta potenţiale surse de poluare a mediului

comunei sunt activităţile agricole şi zootehnice, gospodăria comunală şi echiparea

edilitară.
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În general, în mediul rural una din problemele majore de poluare ce ţin de

gospodăria comunală este generată de absenţa şi ineficienţa colectării, transportului şi

depozitării deşeurilor menajere ca şi de inexistenţa unor platforme controlate şi amenajate

corespunzător pentru compostarea deşeurilor organice.

Un alt important factor de poluare se referă la echiparea edilitară.

Aspecte critice privind organizarea circulaţiei

Principalele disfuncționalități privind căile de circulație sunt:

- profile de drum neconforme

- imbrăcăminți uzate, drumuri neasfaltate aflată în stare degradată

- lipsa trotuarelor de-a lungul principalelor căi de comunicație, în toate localitățile

componente.

Disfuncţionalităţi la nivelul echipamentelor edilitare

Principala difuncționalitate o reprezintă lipsa sistemului de alimentare cu apă și a

canalizării în satele Coteni, Bijghir și Dospinești precum și lipsa rețelei de alimentare cu

gaze naturale de la nivelul întregii comune.

2.12. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

În urma anchetei socio-urbanistice care s-a efectuat printre locuitorii comunei

Buhoci rezultă următoarele necesităţi şi opţiuni ale populaţiei:

- suplimentarea intravilanului existent pentru dezvoltarea zonei de locuințe;

- suplimentarea locurilor de muncă;

- realizarea reţelelor de alimentare cu apă;

- realizarea reţelelor de canalizare;

- modernizarea infrastructurii rutiere;

- modernizarea serviciului de colectare a deșeurilor menajere;

- investiții pentru segmentul servicilor sociale de sănătate;

- realizarea unei piețe agroalimentare;

- crearea de spaţii de joacă pentru copii, de spaţii verzi;

- crearea unor servicii sociale pentru persoanele de vârsta a III-a.
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Opţiunile de perspectivă se referă la rezolvarea problemelor enumerate mai sus

prin metode tradiţionale (dezvoltarea agiculturii, comerţului, prestări servicii).

3.PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ

Organizarea urbanistică a teritoriului comunei a făcut obiectul unor studii

anterioare de sistematizare şi urbanism ce au prevăzut reglementări urbanistice pe

anumite intervale de timp.

Prezentul PUG conţine planificarea teritorială, priorităţile şi servituţile de

urbanism referioare la :

- Delimitarea intravilanului ;

- Împărţirea localităţiilor în zone funcţionale şi organizarea relaţiilor dintre acestea;

- Volumul şi structura potenţialului uman , resurse de muncă ;

- Potenţialul economic al localităţilor , posibilităţi de dezvoltare ;

- Stabilirea reglementărilor specifice localităţilor şi zonelor funcţionale, pentru

amplasarea şi destinaţia construcţiilor, precum şi regimul de înălţime ;

- Amplasarea obiectivelor de interes public;

- Delimitarea zonelor de interdicţie definitivă sau temporară de construire;

- Dezvoltarea sistemului de reţele tehnico-edilitare , corelată cu necesităţile rezultate;

- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, cu identificarea şi eliminarea surselor

de poluare.

3.1. Studii de fundamentare

Studiile de fundamentare s-au elaborat în scopul analizei şi reglementării unor

probleme sectoriale ce au rol hotărâtor în propunerile de amenajare teritorială şi

dezvoltare urbanistică. Studiile efectuate cuprind analiza situaţiei existente referitor la:

actualizarea suportului topografic, condiții geotehnice și hidrogeologice, organizarea

circulației și transporturilor, protecţia mediului, riscuri naturale și antropice, monumete

istorice și de arhitectură, tipuri de proprietate, infrastructură tehnico-edilitară, opțiuni ale

populației rezultate din ancheta socială , evoluția activităţilor economice, evoluția socio-

demografică, mobilitate și transport, impactul schimbărilor climatice.
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Prin studiile mai sus menţionate s-au diagnosticat disfuncţionalităţile specifice

fiecărui domeniu studiat şi s-au formulat propuneri de diminuare a acestora.

Puncte tari
- Agricultură
- resursă calificată de muncă în domeniul agricol;

- potențial în domeniul vegetal si zootehnic/ tradiţii locale

- suprafețele mari de teren în folosință

- potențial semnificativ pentru agricultura ecologică;

- există un număr semnificativ de mici producători agricoli care au reușit să-și aducă exploatația

agricolă în zona profitabilității;

-teren arabil de-a lungul văii Siretului si posibilități de udare a culturilor;

-existența solurilor cu grad mare de fertilitate;

-nivelul foarte scăzut de folosire a substanțelor chimice în agricultură;

-existența ariilor cu păduri în amestec;

- Resursa umană
- pondere satisfăcătoare a populației tinere

- rată redusă a infracționalității;

- forță de muncă ieftină;

- număr mare de tineri cu studiile liceale definitivate;

- disponibilitate de angajare în diferite meserii, funcție de motivarea personală.

- Sănătate
- existența și buna functionare a două cabinete individuale de medicină de familie ;

-existenta unui cabinet stomatologic

-existența unei farmacii în centrul comunei

-existența unui cabinet medical veterinar

- pofesionalismul medicilor de familie;

- Învățământ
- structura organizatorică a școlii este corespunzătoare la nivelul comunei
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- există un management responsabil cu implicare directă, pe toate planurile (administrativ,

educativ, resurse, etc.);

- condițiile de desfășurare a activitatii instructiv - educative la nivelul comunei sunt foarte bune
- comunicare formală, informală și nonformală bună;

- aplicarea corectă şi creativă a curriculum-ului școlar

- cadre didactice calificate şi titulare, cu vechime mare atât în învăţământ, cât şi în şcoală, permite

realizarea unui învăţământ de calitate;

- existența unui număr relativ mare de copii și elevi , care asigură și funcționarea structurilor, cu un

număr de elevi pe clasă de 18 – 20;

- relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis şi stimulativ;

- un mare interes din partea cadrelor didactice pentru participarea la cursuri de formare

profesională organizate de C.C.D. și I.S.J.;

- situația la învățătură prezintă rezultate bune la toate nivelurile;

- puține tendințe de neșcolarizare sau abandon școlar;

-stare disciplinară bună;

- participare mare, cu rezultate bune la concursuri, întreceri, etc., la toate nivelele.

- Mediu
- caracteristica de zonă cu risc seismic redus;

- potențial ridicat pentru practicarea unei agriculturi ecologice durabile;

- oportunităţi de valorificare a energiei alternative (energie eoliană)

- grad de poluare a solului şi a aerului scăzut;

- nu există poluatori industriali majori pe teritoriul comunei;

- utilizarea pe scară redusă a îngrăşămintelor chimice pentru agricultura de subzistență;

- înființarea, rețelei publice de apă (captare, stații de tratare, alimentare) pentru o parte din

locuitorii comunei ;

- înființarea, extinderea și îmbunătățirea rețelei publice de apă uzată (canalizare, stații de epurare)

pentru o parte din locuitorii comunei

- existența lucrărilor de apărare contra inundaţiilor;

- sistem satisfăcător de colectare a deşeurilor rurale;

- existența unor programe de educare/ informare a populaţiei privind teme de mediu;

- clima continental moderată;
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-dispoziția formelor de relief în teritoriu, favorizează practicarea agriculturii în domenii diverse.

- Poziționarea în teritoriu
- comuna este așezată pe malul stâng al râului Siret ;

- drumul național DN 2F traversează localitatea Dospinești ;

- face parte din Zona metropolitană Bacău

- accesul la toate satele din împrejurimi este facil

- Economie
-existența în zonă a unor societăți comerciale și persoane fizice autorizate active;

- amplasare teritorială favorabilă în ceea ce privește accesibilitatea pe cale rutieră;

- existența forței de muncă disponibilă în comună, multe persoane apte și doritoare de a lucra ;

- existența unui număr de agenți economici înregistrați care își au sediul sau punctele de lucru pe

teritorilul comunei.

- Infrastructură
- existența unei bune infrastructuri de transport – localitatea Dospinești e tranzitată de DN 2F ;

-existența celor 2 drumuri județene modernizate DJ 252 și DJ 252B;

- existența rețelei de alimentare cu energie electrică în aproape toată comuna;

- existența de dotări sociale, culturale, sportive, medicale;

- existența de drumuri asfaltate care asigură accesul în satele componente;

- existența sistemului de alimentare cu apă pentru localitățile Buhoci, Buhocel și Coteni;

- existența sistemelor de canalizare în localitățile Buhoci și Buhocel;

- sisteme de distribuție a energiei electrice acoperind aproape toate așezările comunei;

-existența unor programe cu finanțare nerambursabilă pentru extinderea și modernizarea sistemelor

de apă și apă uzată ;

- Administrație publică
-existența unui segment de populație pregătit profesional;

- existența personalului tânăr cu studii superioare în instituțiile publice;

- implicarea activă a Primăriei, în problemele comunității;

- existenta instituțiilor de bază, protecție civilă și ordine publică;
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- deschiderea administrației actuale către investiții;

- existența spațiului adecvat pentru buna desfășurare a activităților APL;

- existența logisticii necesare desfășurării în bune condiții a activității instituțiilor publice;

- participarea la sesiuni de perfecționare continuă a aparatului APL.

Puncte slabe
- Agricultură

- lipsa certificării calității produselor locale în conformitate cu standardele europene, lipsa

etichetelor ecologice;

- lipsa unui sistem de colectare şi valorificare a produselor agricole la nivel local ;

- activitățile de creştere a animalelor în gospodăriile locuitorilor, sunt în scădere;

-media de vârsta ridicată a celor ce se ocupă de activități agricole, utilaje agricole învechite,

rudimentare și tehnologii neperformante;

- interesul scăzut al tinerilor pentru activitățile agricole.

- Resursa umană
- îmbătrânirea populației (spor natural negativ, migrarea tinerilor spre centre urbane);

- scăderea natalității;

- adaptarea mai lentă a populației mature și vârstnice din comună, la schimbările și provocările

lumii actuale în general și la fenomenul mobilității și reconversiei profesionale, în special;

- migrarea persoanelor cu pregătire profesională, în special în străinatate.

- Sănătate
- dotare insuficientă și sub standarde a celor două cabinete medicale;

- existenta a unui număr important de persoane neasigurate dar înscrise pe listele celor doi medici

de familie din comună;

-lipsa unui Centru de sănătate.

- Învățământ

- familiile elevilor nu sunt implicate suficient în activitatea de educare a copiilor

- starea motivațională a cadrelor didactice și a elevilor este scăzută;
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- stare materială precară şi nivel scăzut de cultură şi instruire al unor familii;

- existența unor elevi cu probleme de adaptare;

- cu toate că școala are o valoare de piață bună sunt înregistrate - cazuri de migrare a elevilor spre

oraș;

- migrația elevilor din satele componente comunei, spre școala de centru și depopularea școlară a

structurilor școlare;

-educația profesională la un nivel mediu spre scăzut.

- Mediu
- deversarea apelor reziduale menajere în locuri neamenajate;

- izolarea termică a locuințelor/ clădirilor este necorespunzătoare;

- lipsa unor amenajări ambientale substanțiale (parcuri, scuaruri);

- condițiile UE dificil a fi îndeplinite de către agenții economici autohtoni, aspect care face ca,

pentru majoritatea producătorilor agricoli din România, piața UE sa fie inaccesibilă

- adaptabilitatea scăzută la schimbare a agenților economici și a forței de muncă;

- capacitate redusă de susținere financiară a modernizării;

- invadarea pieței interne cu produse agricole ale țărilor beneficiare a unor fonduri substanțiale ale

UE în ceea ce privește susținerea sectorului agricol;

-manifestarea accentuată a factorilor de risc (alunecări de teren, secete prelungite, inundații în

terenurile agricole).

- Economie
- resurse financiare locale insuficiente, investiții autohtone foarte mici;

- orientarea cu precădere către comerțul din alimentația publică: magazine alimentare și baruri);

- infrastructură necorespunzătoare, absența alimentării cu apă, a canalizării, în unele localități și a a

gazului metan în întreaga comună ;

- activitatea redusă de marketing a societăților comerciale ;

- lipsa de receptivitate a populației locale la programele de finanțare;

- lipsa de receptivitate și flexibilitate la cerințele pieței;

- forță de muncă nespecializată și cu mentalități neadaptate noilor cerințe ale pieței muncii;

- buget redus al APL, pentru susținerea proiectelor de investiție în resursa umană și a celor de

dezvoltare locală
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- interes scăzut al agenților economici locali pentru formarea profesională a angajaților;

- număr redus al locurilor de muncă pe piața locală;

- experiență redusă/ lipsă de experiență a agenților

- insuficienta procesare locală a produselor vegetale și animale;

- migrație masivă a populației active în țări din spațiul european;

- număr redus de utilaje agricole utilizate în gospodăriile particulare și în societățile agricole;

- lipsa pieței de materii prime și a celei de desfacere a produselor pe raza comunei;

- dificultăți întâmpinate în inițiativele de asociere dintre producătorii locali ;

- IMM-urile locale nu sunt încurajate pentru a participa la licitații pentru derularea unor lucrări de

investiții locale.

- Infrastructură
- lipsa rețelei de alimentare cu gaze naturale,

- izolarea termică a clădirilor este necorespunzătoare;

- lipsa sistemului de alimentare cu apă pentru localitățile Bijghir și Dospinești

- lipsa sistemului de canalizare pentru localitățile Coteni, Bijghir și Dospinești

- lipsa drumurilor asfaltate din categoria celor sătești;

- lipsa unei grădinițe cu program prelungit;

- lipsa locuințelor sociale pentru persoane sărace/ familii tinere care nu au posibilități financiare

pentru achiziționarea de locuințe

- lipsa trotuarelor pentru pietoni

- lipsa unui sistem video de supraveghere stradală și a instituțiilor publice;

-dimensiunea fizică mică a proprietății private.

- Administrație publică
- legislație insuficient cunoscută de către personalul din instituțiile publice, ca urmare a numărului

mare de schimbări legislative;

- aplicarea legilor, uneori în moduri diferite, ca urmare a necorelării normelor metodologice.
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3.2. Evoluţie posibilă - priorităţi

Scopul Strategiei de dezvoltare întocmită pentru comuna Buhoci este de a stabili

axa principală a viitoarei dezvoltări a comunei, explicând principalele roluri şi direcţii,

bazate pe propriile principii şi valori. Scopul principal este: “modernizarea comunei

Buhoci până în anul 2020 – prin imbunătățirea serviciilor publice, în agricultură şi prin

reabilitarea infrastructurii necesare pentru creşterea standardelor de viaţă şi îmbunătăţirea

mediului social și educaţional, cu o atenţie deosebită în a asigura durabilitate acestui

proces”.

Viziunea privind dezvoltarea economico-socială a comunei Buhoci este

"Dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei prin crearea și susținerea unui mediu

economico-social competitiv, stabil, sănătos și diversificat, care să asigure creșterea

economică continuă și creșterea calității vieții cetățenilor comunei”.

Printre obiectivele propuse, se poate menționa importanța formării unei deprinderi

a participării publice, stimularea capacității de adaptare a cetățenilor la cultura schimbării,

transformarea comunei Buhoci într-un punct de referință pentru alte comune, și nu în

ultimul rând, utilizarea eficientă și concentrată a tuturor resurselor locale, corelată cu

atragerea și utilizarea rațională a fondurilor de finanțare publice și private, interne și

internaționale.

Evaluarea potenţialului uman, natural şi economic precum şi relevarea priorităţilor

rezultate, generează direcţiile de dezvoltare a localităţilor, corelate cu necesităţile,

cerinţele şi opţiunile populaţiei.

Pentru a se prefigura o evoluţie a localităţilor comunei se prevede extinderea

intravilanului propus, în special prin suplimentarea şi rezervarea de suprafeţe necesare

construirii de locuinţe și dotări de interes public.

Datorită existenței potențialului uman și natural cât și al profilului economic al

comunei (agro-microindustrial) una din prioritățile principale este menținerea și

dezvoltarea sectorului agro-zoo la nivel de gospodărie familială precum și dezvolatrea

activităților economice cu profil industrial.

Pentru perioada imediată sunt prioritare următoarele intervenții:

 măsuri de eliminare a riscurior naturale;

 reabilitarea dotărilor de sănătate;
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 creșterea calității spațiilor verzi și crearea de zone de agrement;

 modernizarea infrastructurii rutiere;

 rextinderea sistemelului centralizat de alimentare cu apă și canalizare;

 realizarea rețelei de alimentare cu gaze naturale;

 optimizarea managementului integrat al deșeurilor menajere;

 organizarea colectării selective a deșeurilor prin construirea unor puncte de

colectare;

 creșterea ofertei de locuri de muncă prin diversificarea activităților economice

existente.

3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu

Pentru optimizarea relaţiilor în teritoriu este necesară creşterea rolului teritorial al

comunei Buhoci, a calităţii vieţii în zona rurală şi aria de influenţă a acestuia.

Relaţiile cu municipiile Bacău, sunt de polarizare către serviciile superioare şi

actitivităţile industriale cu cerere de forţă de muncă, principalele tipuri de

fluxuri/deplasări fiind cele pentru servicii, în învăţământul mediu şi liceal, servicii

specializate din domeniul sănătăţii, parţial pentru aprovizionarea cu produse comerciale

de larg consum, pentru comercializarea de produse agroalimentare, sau deplasări pentru

muncă (navetism).

Elementele care pot induce o dezvoltare a acestor relaţii sunt:

- distribuţia echilibrată în cadrul teritoriului a unor servicii de necesitate imediată -

comerţ, sănătate, servicii pentru populaţie, etc.;

- dezvoltarea infrastructurii turistice - organizarea de unităţi de cazare şi

alimentaţie publică, crearea de zone de agrement cu scopul dobândirii funcţiei turistice;

- dezvoltarea transportului urban prin organizarea sistemului de maxi taxi, cu

trasee care să acopere întreg teritoriul şi localităţile proxime din comunele învecinate;

- protejarea şi modernizarea structurilor de activităţi ale sectorului primar -

agricultură, silvicultură, zootehnie - prin asigurarea terenurilor destinate acestor funcţii

economice şi limitarea urbanizării extravilanului;

- modernizarea căilor de transport rutier, predilect a drumurilor care fac legătura

între satele comunei şi comunele aflate în aria de polarizate a acesteia, pentru a optimiza

legăturile în teritoriu;
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- extinderea reţeţelor de dotări publice şi utilităţi, creând astfel inclusiv condiţii

pentru investiţii în aceste zone;

- dezvoltarea activităţilor economice compatibile cu funcţia rezidenţială;

- valorificarea elementelor de patrimoniu construit ale comunei

- protejarea prin RLU a elementelor arhitecturale valoroase prin reglementarea

intervenţiilor permise asupra clădirilor existente.

3.4. Dezvoltarea activităţilor

Potențialul natural al comunei, resursele de forță de muncă, opțiunile locuitorilor

menționate în studiul sociologic, amplasarea comunei în zonă limitrofă municipiului

Bacău, determină următoarele ipoteze referitoare la activitățile economice posibil a fi

realizate în comună, în următorii zece ani.

Sector primar

Activitățile agricole și zootehnice sunt și vor rămâne activităţi de bază în viața

economică a comunei.

Comuna Buhoci rămâne reprezentativă pentru culturile cerealiere, legumicultură

și grădinărit, activități ce se vor realiza atât în gospodăriile personale cât și în unitățile

local active deja create.

Sector secundar

Sectorul secundar (direct productiv) este deja foarte bine dezvoltat în comună.

Prin politici investiționale concrete, se poate realiza extinderea sa și stabilizarea forței de

muncă locale. Direcții de dezvoltare:

- industrie alimentară : produse lactate și brânzeturi, prelucrare și conservare legume și

fructe

- construcții clădiri rezidențiale și nerezidențiale, drumuri

- industrie nealimentară: fabricare mobilier, produse din lemn, plută, ambarcațiuni

sportive

- industrie cosmetică: fabricare săpunuri, articole cosmetice, de întreținere, valorificarea

și fabricarea de produse apicole.

Sector terțiar

servicii social-culturale:

- administrație publică locală; pază și protecție
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- învățământ, cultură, culte

- ocrotirea sănătății, asistența medicală pentru toate grupele de vârstă

servicii comerciale:

- comerț alimentar și nealimentar (cu amănuntul și en-gross)

- consultanță în diferite domenii (avocatură, afaceri, I.T.)

- transporturi mărfuri și persoane

- telecomunicații

- turism, cazare, catering

- activități de curățenie domiciliu, spații lucrative

- activități de curierat

- intermedieri (vânzări terenuri, imobile, bunuri)

- coafură, frizerie, activități de înfrumusețare

- reparații obiecte de uz casnic, îmbrăcăminte, încălțăminte

- întreținere și reparații autovehicule.

Crearea, menținerea și dezvoltarea acestor activități, contribuie, în mod cert, la

crearea de noi locuri de muncă, la îmbunătățirea calității vieții în comună și la stabilizarea

forței de muncă locale.

3.5. Evoluţia populaţiei

Populația

Planul Urbanistic General al comunei Buhoci se întocmeşte pentru o perioadă de

10 ani. În acest context, orizontul studiat devine anul 2030.

• Ținând cont de metodologia de elaborare a documentațiilor urbanistice pentru

prognoza numărului de locuitori, rezultă următoarele variante-ipoteze:

► Ipoteza tendinței biologice

Prin aplicarea coeficienților cincinali de supraviețuire asupra fiecărei grupe de

vârstă în parte și prin corelarea ratei medii anuale a fertilității (65‰) cu grupele feminine

fertile (2534 persoane în anul 2017 și 2589 persoane în anul 2020) rezultă un număr total

de locuitori estimați de circa 5300 persoane în anul 2022 și de circa 5400 persoane în

anul 2030.
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Permanenta negativitate a sporului natural, nu poate susține o creștere

demografică favorabilă pentru comună.

Având în vedere caracteristicile genetice ale sexelor, se prognozează

următoarea repartiție pentru perioadele menționate:

Sex
Număr locuitori în anul...

2022 2030

Masculin 2678 2867

Feminin 2601 2745

Total 5279 5535

► Ipoteza tendinței migraționale

Sporul migratoriu mediu anual prezintă o valoare medie anuală de 20‰, cu

tendințe de scădere în ultimii 3 ani. În condițiile unor politici coerente și certe de

investiții, se poate estima o rată medie anuală a sporului migratoriu de 2.5‰ până în anul

2022 și de 5‰ până în anul 2030.

Aceste ipoteze vizează stabilizarea forței de muncă localnice și echilibru

demografic.

Sex
Număr locuitori în anul...

2022 2030

Masculin 2640 2827

Feminin 2589 2705

Total 5229 5532

Rezultă o creștere a numărului de locuitori cu o rată medie anuală cuprinsă între

1.6-2‰.

► Repartiția populației prognozate pe localități componente
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Localitatea
Număr locuitori în anul

2022 2030

Buhoci 1468 1503

Bijghir 3006 3050

Dospinești 198 234

Buhocel 276 301

Coteni 397 447

TOTAL 5345 5535

► Repartiția populației estimate pe grupe de vârstă și sexe

Grupe de

vârstă
Total Masculin Feminin

0-4 ani 389 191 198

5-9 ani 332 153 179

10-14 ani 357 164 193

15-19 ani 310 166 144

20-24 ani 465 243 222

25-29 ani 354 204 150

30-34 ani 384 197 187

35-39 ani 410 202 208

40-44 ani 444 253 191

45-49 ani 291 153 138

50-54 ani 327 264 156
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55-59 ani 315 145 155

60-64 ani 343 158 185

65-69 ani 222 118 104

70-74 ani 246 115 131

75-79 ani 213 85 128

80 ani și peste 133 56 76

TOTAL 5535 2867 2745

►Estimarea numărului de gospodării

Estimarea numărului de gospodării pe baza tendinței biologice

Populație de vârsta nupțialității – anul 2017: 2103 persoane.

Rata medie anuală de formare de noi familii: 2.6‰.

Număr gospodării noi estimate pentru anul 2022: 27 gospodării.

Populație de vârsta nupțialității – anul 2022: 2226 persoane.

Rata medie anuală de formare de noi familii: 2.6‰.

Număr gospodării noi estimate pentru anul 2030: 29 gospodării.

Estimarea numărului de gospodării pe baza ipotezei migraționale

Creștere migrațională anii 2017-2022: 110 persoane

Rata medie anuală de formare de noi gospodării: 2.6‰

Număr gospodării noi estimate pentru anul 2022: 2 gospodării

Creștere migrațională anii 2022-2030: 138 persoane

Rata medie anuală de formare de noi gospodării: 2.6‰

Număr gospodării noi estimate pentru anul 2030: 3 gospodării

Nr. total gospodării noi estimate: 27+29+4=60 gospodării

Nr. total gospodării estimate: 2252 gospodării+60 gospodării=2312 gospodării

► Repartiția numărului de gospodării estimate pe localități componente.

Mărimea medie a gospodăriei

Nr. gospodării Nr. mediu pers/gosp Nr. gospodării Nr. mediu
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anul 2017 an 2017 estimate anul 2030 pers/gosp an 2030

Buhoci 698 2.51 745 2.51

Bijghir 897 1.77 934 1.77

Dospinești 82 2.45 145 2.40

Buhocel 134 3.96 168 3.82

Coteni 193 1.72 225 1.70

TOTAL 2004 2.41 2217 2.40

►Resurse de muncă-populație ocupată-locuri de muncă

Din analiza structurii populației pe grupe de vârstă și sexe, estimată pentru

următorii zece ani, corelat cu prevederile legale referitoare la vârsta de pensionare,

rezultă:

• Resursele de muncă ale comunei vor fi de circa 2609 persoane (51.6% din

numărul total al locuitorilor), din care:

- populația de sex feminin (grupe de vârstă 16-62 ani): 1376 persoane;

- populația de sex masculin (grupe de vârstă 16-65 ani): 1725 persoane.

• Numărul locuitorilor peste limita de vârstă necesară pensionării, care

efectuează munci agricole în gospodăriile personale va fi de circa 554 persoane (10% din

populația estimată) din care:

- populația de sex feminin peste 62 ani: 321 persoane;

- populația de sex masculin peste 65 ani: 233 persoane.

• În ansamblu, resursele de muncă ale comunei se estimează la circa 3655

persoane, ceea ce va reprezenta circa 72% din populația prognozată.

• Referitor la deplasările pentru scopuri lucrative înafara comunei , se

estimează:
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comuna Buhoci este limitrofă municipiului Bacău. Deplasările pentru muncă sunt

numeroase, această situație menținându-se și în următorii 10 ani. Este posibilă

chiar creșterea nr. de navetiști la cca. 300 persoane

deplasările pentru muncă în străinătate (cu forme legale sau nu) se vor menține pentru

grupele de vârstă tinere-cca. 200 persoane.

• În aceste condiții, populația ocupată localnică se estimează la cca. 2900

persoane. Sunt necesare politici rapide și concrete pentru atragerea de fonduri

investiționale în vederea stabilizării forței de muncă locale, creșterea locurilor de muncă

de la cca. 400 (inclusiv sector bugetar) la cca. 600 locuri de muncă.

3.6. Organizarea circulaţiei

Analizând situaţia existentă şi problemele reţelei rutiere din cadrul comunei, se

impun câteva măsuri, şi anume:

- Reabilitarea drumurilor din intravilan și din extravilan prin realizarea de îmbrăcăminți

permanente din mixturi asfaltice sau din beton de ciment;

- Realizarea unui sistem unitar de colectare și dirijare a apelor pluviale în intravilanul

fiecărei localități prin realizarea de șanțuri, poduri, podețe, accese la proprietăți

astfel încât să fie asigurat debitul și evacuarea apelor.

- Amenajarea staţiilor mijloacelor de transport persoane în vederea asigurării unor

condiţii optime de debarcare, îmbarcare şi aşteptare pentru călătorilor (refugii pentru

călători);

- Realizarea de investiţii în modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă care să

asigure un acces facil al agricultorilor la terenurile arabile;

- În zonele introduse în intravilan și unde se realizează grupuri mari de locuințe se

impune a se realiza trasee de străzi noi de categoria a III-a respectiv a IV-a, colectoare

sau de folosință locală;

- Asfaltare drumuri balastate existente;

- Întreținerea și repararea drumurilor cu sistem rutier definitiv;

- Realizarea de spaţii de parcare la instituţiile publice pentru a asigura în condiții de

siguranță parcarea autoturismelor și fluența traficului pe drum;

- Instalarea pe drumurile comunale şi judeţene a marcajelor şi indicatoarelor rutiere

conform normativelor în vigoare;
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- Decolmatarea şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor aferente drumurilor şi construirea de

rigole acolo unde acestea lipsesc;

- Realizarea de trotuare şi alei pentru circulaţia pietonală pentru a o separa de circulația

auto.

În vederea realizării unei circulații fluente și asigurării accesibilității în localități

se reglementează următoarele:

- respectarea distanţei dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a

drumurilor la minimum 26 m pentru drumul național, 24 m pentru drumul judeţean şi de

minimum 20 m pentru drumurile comunale;

- amenajarea profilelor transversale în intravilan conform PUG - ului comunei;

- îmbunătăţirea stării de mobilitate a drumurilor judeţene şi comunale urmărindu-se

creşterea capacităţii portante prin consolidarea sistemelor rutiere (ranforsări), modernizări,

tratamente bituminoase, alegerea soluţiei fiind determinată de condiţiile locale şi

recomandărilor de specialitate.

Neexecutarea la timp a acestor lucrări va duce la creşterea dificultăţilor de

remediere atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere al cheltuielilor.

3.7. Intravilan propus. Zonificarea funcţională. Bilanţ teritorial

În urma discuţiilor purtate cu factorii de decizie din cadrul Primăriei comunei

Buhoci s-a decis suplimentarea suprafeţelor intavilanului în scopul extinderii zonelor

funcţionale.

În urma introducerii în intravilan cât și a scoaterii din intravilan a unor suprafeţe

de teren, configurația spațială a localităților va fi următoarea:

 Trup A localitatea Buhoci cu funcțiune dominantă de locuire S = 181.95 ha

 Trup B localitatea Buhoci cu funcțiune locuire S = 0.56 ha

 Trup C localitatea Buhoci cu funcțiune industrie S = 3.90 ha

 Trup A localitatea Bijghir – cu funcțiune dominantă de locuire S = 157.04 ha

 Trup B localitatea Bijghir – cu funcțiune dominantă de unitate agricolă S = 0.25

ha

 Trup C localitatea Bijghir – cu funcțiune de industrie S = 9.73 ha

 Trup A localitatea Dospinești cu funcțiune dominantă de locuire – S = 76.38 ha
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 Trup B localitatea Dospinești cu funcțiune dominantă de locuire – S = 1.35 ha

 Trup C localitatea Dospinești cu funcțiune dominantă de locuire – S = 1.41 ha

 Trup D localitatea Dospinești cu funcțiune de iaz piscicol – S = 6.32 ha

 Trup A localitatea Buhocel cu funcțiune dominantă de locuire – S = 20.69 ha

 Trup A localitatea Coteni cu funcțiune de locuire – S = 37.85 ha

În total intravilanul comunei Buhoci va fi de 498.36 ha, faţă de 402 ha.

3.7.1. Zonificare funcţională

a. Zona de locuit şi funcţiuni complementare.

Zona de locuit reprezintă procentul cel mai mare dintre zonele funcţionale

existente în intravilan. Prin prezenta documentaţie se propune suplimentarea acesteia.

Pentru localitatea Buhoci se propune suplimentarea intravilanului pentru creare de

noi zone pentru locuințe, ca urmare a solicitărilor cetățenilor, astfel suprafața terenurilor

pentru locuire se va mări cu zece procente față de situația inițială.. Se propune de

asemenea transformarea fostelor unități agricole și a zonei industriale adiacente aflata în

sudul localității în zonă mixtă pentru unități industriale și instituții și servicii, această

modificare rezultă din cerința beneficiarului de a crea noi spații ce vor deservi noilor

intreprinderi ce își vor desfășura activitatea pe teritoriul comunei. De asemenea, se

propunere extinderea intravilanului și crearea unei zone mixte de instituții și locuințe în

Vestul localității, această propunere vine din cerința beneficiarului de a suplimenta zona

de locuințe și servicii din partea centrală a localității, fiind necesară datorită solicitărilor

cetățenilor localității, totodată pentru a se contura o zonă centrală a comunei compactă, în

viitor putând fi deschise noi școli, grădinițe, magazine comerciale etc.

În localitatea Bijghir suprafața rezervată construcției de locuințe se va mări cu 39

de hectare prin extinderea intravilanului.

În localitățile Dospinești, Buhocel, Coteni zona de locuințe s-a mărit datorită

cererilor înregistrate de deținătorii de terenuri și ca urmare a delimitării corecte în funcție

de documentațiile cadastrale.

Echiparea edilitară ce funcționează momentan doar pentru anumite zone ale

comunei este amplasată în extravilan, în partea de SV a satului Buhoci și este compusă
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din Gospodărie de apă (rezervor de înmagazinare a apei potabile, captări de apă subterană)

și Stație de epurare (4 module celulare).

Categorii de intervenţii propuse:

- Amplasarea în zona de locuit doar a funcţiunilor complementare , ce nu produc

incomodări locuirii.

- Funcţionalul locuinţelor precum şi conformarea estetică a construcţiilor va urmări

asigurarea unui grad de confort civilizat, siguranţa în exploatare şi păstrarea specificului

local arhitectural , ( prevederea de camere pentru baie în locuinţă, folosirea de materiale

durabile, dotarea cu apă – canal ).

b. Instituţii publice şi servicii.

Obiectivele de interes public sau dotările însumează o mare diversitate de activităţi şi

sunt în relaţie complexă cu zona de locuit, producţie, circulaţie.

Ele constituie elemente obligatorii ale aşezărilor de locuit cu legături nemijlocite

cu locuinţele, apariţia unor noi astfel de activităţi completându-se datorită evoluţiei

funcţiei de locuire. Acestea au rezultat din necesităţile condiţionate de mărimea, profilul

şi rolul în teritoriu, de nivelul de trai şi de alţi factori ai localităţii.

Zona pentru instituții și servicii va ocupa o suprafață mai mare la nivel de comună,

față de situația existentă, datorită instituirii zonei mixte de industrie și prestări servicii în

sudul localității pe de o parte și a zonei mixte de instituții și locuințe în partea de Vest a

localității, datorită cererii mari de reglementate în satele componente, conform planșelor

de ”Reglementări urbanistice – zonificare”.

c. Căi de comunicaţie.

În vederea realizării unei circulații fluente și asigurării accesibilității în localități

se reglementează următoarele:

- distanţa dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor la

minimum 24 m pentru drumul judeţean şi de minimum 20 m pentru drumurile comunale ;

conform Ord. 43/1997 privind regimul drumurilor, zona drumului este alcătuită din

ampriză, zona de siguranță + 18 metri în cazul drumurilor comunale și 20 în cazul celor

județene.

- conform Art. 17 din Ord. 43/1997 ”Zonele de protecție ramân în gospodărirea persoanelor

juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligația ca acestea,
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prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului

prin:

a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;

b) executarea de construcții, împrejmuiri sau plantații care să provoace înzăpezirea

drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;

c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranța circulației sau

modifică regimul apelor subterane sau de suprafață;

d) practicarea comerțului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate

acestui scop.”

- separarea fluxului auto de cel al pietonilor prin construirea de trotuare cel puţin pe una

din lateralele străzilor principale;

- crearea de locuri pentru parcarea autoturismelor, dimensionate corespunzător, în zona

instituţiilor de utilitate publică (şcoli, grădiniţe, poliţie, primărie etc.);

- în toate zonele laterale străzilor, unde se amenajează parcaje vor fi executate şi treceri

de pietoni. În apropierea locurilor frecventate de copii (şcoli, grădiniţe, locuri de joacă

etc.) se instituie semnalizare de avertizare, eventual de limitare a vitezei de circulaţie,

treceri de pietoni, iluminare artificială a zonei;

- modernizarea unor drumuri în vederea realizării unor profile transversale

corespunzătoare (conform planșei U3).

d. Spaţii verzi - amenajări sportive, agrement

Se prevede suplimentarea suprafeţelor destinate spaţiilor verzi astfel încât, zona

de spații verzi să cuprindă la nivelul comunei o suprafață totală de 24.63 ha. Această

suprafață rezultă din însumarea suprafețelor spațiilor verzi aferente fiecărei zone

funcționale în parte la care s-au adăugat perdelele de protecție ale cursurilor de apă.

e. Gospodărie comunală

Prin prezenta documentație s-au stabilit zonele de protecţie sanitară a obiectivelor

de gospodărie comunală, pentru cimitire de 50 m iar pentru zonele industriale de 15 m,

reprezentate grafic în planșa de reglementări urbanistice U3. În zona de protecție sanitară

a cimitirelor este permisă construirea de locuințe doar dacă acestea sunt racordate la

sistemul centralizat de alimentare cu apă și canalizare. Nu se propun cimitire noi.
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Preluarea deșeurilor la nivelul UAT Buhoci se realizează în sistem dual, deșeurile

menajere colectându-se săptămânal iar cele reciclabile o dată pe lună sau în funcție de

cantitatea în timp a colectării, serviciul de salubrizare fiind asigurat de SC ROMPREST

(conform datelor transmise de autoritatea publică locală).

Deșeurile vegetale și dejecțiile animaliere generate în cadrul teritoriului trebuie

depozitate individual în platforme amenajate dar de cele mai multe ori, acestea se

regăsesc „ aruncate necontrolat pe spațiile verzi virane ale localităților, neexistând un

sistem controlat de colectare și revalorificare a acestora. Acest aspect constituie unul ce

poate fi îmbunătățit, iar Administrația Locală Buhoci își dorește crearea unui sistem pilot

prin care să colecteze deșeurile vegetale, urmând ca acestea să fie preluate de viitorul

sistem de compostare ce se va dezvolta în cadrul unei entități specifice „Ecologic

Service” pe platforma unei societăți CET sau să existe sisteme locale de compostare

și/sau revalorificare energetic.

Pentru început realizarea unui studiu privind cantitatea și calitatea deșeurilor vegetale

generate la nivelul localităților și studierea fezabilității implementării de sisteme de

compostare centralizată sau individuală și să transfere cantitățile către un sistem de

prelucrare din cadrul CET-ului.

Se propune realizarea unei platforme de colectare a dejecțiilor animaliere

amplasată în nordul localitații Bijghir, cu acces direct dintr-un drum comunal. Platforma

este reprezentată grafic în planșele ” Încadrare în zonă”și ”Reglementări urbanistice-

zonificare” satul Bijghir și respectă zona de protecție sanitară de 500 metri impusă de

Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014. Amplasamentul a fost ales în funcție de spațiul

disponibil necesar așa fel încat să se respecte distanța de 500 de metri față de cele mai

apropiate construcții, terenul fiind singura variantă disponibilă proprietate a CL Buhoci,

ce se află la distanțe considerabile față de construcții, surse de apă și ape de suprafață,

dispunând și de o accesibilitate facilă cu acces direct din drumul comunal.

f. Zona cu destinație specială

Zona cu destinaţie specială este reprezentată la nivelul comunei de suprafața

aferentă postului de poliție din localitatea Buhoci. Orice intervenție în acest perimetru se

va face numai cu avizul Statului Major General.
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Realizarea parcurilor eoliene și fotovoltaice pe teritoriul orașului, se va face cu

avizul Statului Major General.

Zona cu arie protejată Natura 2000 (teren cu destinație forestieră), cuprinsă în

extravilanul Comunei Buhoci, are o suprafață de 2965,15 ha, adică 58 % din totalul

suprafeței cuprinse în UAT Buhoci. Autorizarea executării construcţiilor şi amenajărilor

pe terenurile cu destinaţie forestieră este interzisă în afara cazurilor excepţionale, când se

poate face conform art. 5 din R.G.U.

Suprafețele împădurite din extravilan - TF, sunt delimitate conform planșei nr.1

ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV al comunei și se supun art. 5 din

RGU.

Utilizări permise:

- Lucrări de utilitate publică de interes naţional şi local prevăzute de Legea 26/1996 –

Codul Silvic;

- Exploatare în regim silvic;

- Rețele magistrale;

- Căi de comunicație, lucrări de infrastructură.

Utilizări permise cu condiţii:

Construcţii şi amenajări specifice sectorului forestier (cantoane silvice, drumuri, făzănerii,

etc.) .

Se vor aplica prevederile Codului Silvic.

3.7.2. BILANŢUL TERITORIAL

Bilanţul teritorial al zonelor cuprinse în intravilanul propus are la bază bilanţul

teritorial al intravilanului existent corelat cu capacitatea de noi suprafeţe a zonelor

funcţionale, mutaţiile de suprafeţe între zonele funcţionale justificate şi de introducerea

sau scoaterea din intravilan de noi terenuri.

Suprafaţa totală cuprinsă în intravilanul localităţii în situaţia existentă este de 402

ha. Suprafaţa totală a intravilanului propus va fi de 493.36 ha. Tabelele ce cuprind

bilanţurile teritoriale ale suprafeţelor teritoriului administrativ al comunei şi a

intravilanului vor fi prezentate la finalul prezentei documentaţii.
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3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale

Riscuri naturale

Terasa de luncă de 3-5 m altitudine formează un relief jos, cu o accentuată

denivelare, inundat de conuri de dejecție torențială formate la baza debușeelor ce

fragmentează terasele de versant și de terasele meandrate ale unor foști afluenți minori ai

Siretului și care nu mai reprezintă în present cursuri de apă permanente, aşa cum este

cazul pârâului Turbata. Aceste terase sunt marcate de largi zone ce exces de umiditate,

zone ce au fost tratate ameliorativ în trecut dar în care lucrările de drenare și asanare

functionează doar parțial sau deloc. Din această cauză, relieful este marcat de prezența a

numeroase canale de desecare colmatate, dintre care unele sunt greu observabile la

suprafața terenului.

Cursul de apă care limitează la vest telitoriul comunei Buhoci este râul Siret .

În anii cu cantități mari de precipitații, râul Siret atinge debite istorice. Astfel, în

anii 2008 și respectiv 2010 debitele înregistrate pe Siret au fost de 2887 mc/s.

Perimetrul comunei nu prezintă restricții importante din punct de vedere al

construibilității.

Terenurile (atât intravilane, cât și extravilane) sunt stabile (cele orizontale și cele

cu pant line sau medii). În zonă nu s-au înregistrat alunecări de teren sau prăbușiri care să

afecteze perimetrul costruibil, dar nici pe terenurile extravilane.

Eroziuni se produc doar local, în maluri înalte , însă acestea nu pun în pericol major

stabilitatea terenurilor învecinate. În aceste zone nu există construcții, deci nu exista

pericolul degradării unor clădiri.

În adâncime nu sunt prezente zăcăminte de săruri solubile sau nisipuri lichefiabile

care, în condiții specifice (dizolvare în urma infiltrării apelor pluviale sau lichefieri la

șocuri seismice ce ar putea da deformații nedorite la suprafața terenului.

Unele probleme sunt legate de existența zonelor cu exces de umiditate sau

inundabile, unde vor fi necesare măsuri de îndiguire și de epuizare a apelor

(drenuri,rigole etc.) . În aceste zone costruirea va fi permisă numai pe baza unor studii

geotehnice de detaliu care să recomande măsurile constructive necesare.

Măsuri în zonele cu risc de inundații
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Pentru prevenirea producerii de inundații sunt necesare în continuare măsuri

specifice:

- reducerea scurgerii rapide pe teritoriul comunei prin realizarea de lucrări de împădurire,

însămânţări pentru dezvoltarea vegetaţiei ierboase, reînfiinţarea plantaţiilor pomicole şi

viticole, etc.;

- decolmatarea podeţelor şi asigurarea secţiunii de scurgere a apelor;

- monitorizarea permanentă de către C.L. Buhoci pentru Situații de Urgență a

fenomenului și informarea de urgență a Centrului Operațional Județean în cazul creerii

unor situații de urgență datorate evoluției necontrolate a situației;

- întreţinerea albiilor cursurilor de apă şi a văilor torenţiale prin îngrijirea vegetaţiei de pe

maluri, prin controlul strict asupra depozitării gunoaielor şi a altor materiale care pot

colmata secţiunea de scurgere a apei;

- primăria comunei să inițieze demersuri în vederea obținerii fondurilor necesare

realizării lucrărilor de amenajare a zonelor afectate;

- implementarea sistemelor de prognoză, avertizare și alarmare pentru cazuri de inundații;

- întreţinerea corespunzătoare a şanţurilor şi a rigolelor de scurgere, din secţiunile

podurilor şi podeţelor din localități;

- comunicarea cu populația și educarea ei în ceea ce privește comportamentul în cazuri de

inundații;

- asigurarea de resurse (materiale, financiare, umane) la nivel local pentru intervenția

operativă;

- în zonele potențial inundabile din cauza creșterii nivelului apei pâraielor, construirea

devine potențial posibilă numai în urma unor studii de specialitate (realizarea de hărți de

risc, proiect de îndiguire aprobat în condițiile legii);

- nu sunt instituite zone cu interdicție de construire permanentă.

3.9. Dezvoltarea echipării edilitare

Gospodărirea apelor

Promovarea proiectelor pentru eliminarea cauzelor ce produc inundaţii sau băltiri

va furniza date pentru controlul debitelor, construirea de diguri de apărare, consolidări de

maluri si versanți, alte amenajări specifice, sau plantări de vegetație protectoare.
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Primăria comunei împreună cu instituțiile abilitate vor asigura includerea cu

prioritate a acestor categorii de lucrări și intervenția imediată, precum și solicitarea de

fonduri pentru realizarea lor.

Aceste măsuri se vor concretiza prin:

- regularizarea pâraielor ce provoacă pagube materiale;

- decolmatarea pâraielor

- consolidarea malurilor;

- lărgirea albiilor și eliminarea meandrelor agresive;

- plantări de vegetație protectoare.

În zonele aflate în pericol de a fi inundate în urma ploilor mari sau a topirii zăpezilor

se propune recalibrarea cursurilor de apă pentru mărirea capacităţii de transport a apelor

și supraînălţarea malurilor pe lungimea zonelor afectate.

Se impun măsuri riguroase pentru prevenirea poluării accidentale sau continue a

surselor de apă potabilă. În acest sens se va evita acordarea de autorizații de construcție

pentru amplasamente situate în zonele de protecție sanitară și hidrologică a surselor de

apă, conform normelor legale în vigoare.

Alimentare cu apă

În comuna Buhoci există în prezent un sistem de alimentare cu apă potabilă ce deservește

localitățile Buhoci, Buhocel și Coteni. Sistemul este alcătuit din sursa de apă, aducțiune,

înmagazinare și rețeaua de distribuție.

Sursa de apă este un front de captare situat în partea de Vest a localității Buhoci.

Se propune extinderea sistemului de alimentare cu apă pentru toate localitățile

componente astfel încât acesta să deservească toate obiectivele existente la nivelul

comunei cât și cele viitoare.

Rețelele de alimentare cu apă (aducțiune și distribuție) vor fi echipate cu: cămine

de vane de linie, de golire, hidranți de incendiu supraterani, stație de pompare.

Canalizare

În comuna Buhoci s-a realizat un sistem de canalizare funcțional, ce are în

componență stație de epurare cu 4 module celulare, pentru evacuarea apelor menajere de

la locuinţe individuale, unităţi publice şi sociale, unităţi culturale, şcoli, unităţi economice

etc. din localităţile Buhoci şi Buhocel. Proiectul nr.265/2010 privind investiţia „Sistem de
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canalizare, comuna Buhoci, judeţul Bacău” a avut în vedere realizarea sistemului de

canalizare doar pentru apele menajere, apele pluviale sunt colectate prin şanţurile

marginale şi rigolele existente la reţeaua de drumuri şi evacuate în reţeaua de canale şi

pâraie existentă. Sistemul de canalizare prevăzut, are sensul gravitaţional de scurgere

către râul Siret şi are axul central situat pe drumul judeţean DJ252, drum ce străbate

central patru din cele cinci localităţi componente ale comunei.

Se propune realizarea unui sistem de canalizare pentru apele pluviale pentru toate

localitățile componente precum şi extinderea sistemului de canalizare existent pentru

apele menajere astfel încât acesta să deservească toate obiectivele existente la nivelul

comunei.

Alimentarea cu energie termică

În prezent, căldura necesară încălzirii locuințelor și a celorlalte spații este

asigurată prin arderea de combustibil solid sub formă de lemne.

Pentru preparare hrană și apă caldă se utilizează tot combustibil solid sau butelii

de gaz lichefiat racordate la mașini de gătit.

Se preconizează racordarea comunei la reţeaua de alimentare cu gaze naturale,

ceea ce va face posibilă folosirea gazelor pentru încălzire și preparare apă caldă.

Alimentarea cu gaze naturale

Se propune racordarea comunei la sistemul național de distribuție a gazelor

naturale, pe baza unui studiu de fezabilitate care să ia în calcul disponibilitatea agenților

economici, a instituțiilor și a populației de a se racorda la acest sistem.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a locuințelor și a obiectivelor social-culturale

sunt necesare următoarele lucrări:

- realizarea racordului la rețeaua de transport de înaltă presiune;

- realizarea unei stații de predare;

- realizarea sistemului de distribuție;

- realizarea branșamentelor și a posturilor de reglare – măsurare la consumatori;

- realizarea instalațiilor interioare ale consumatorilor.

Reţelele de distribuţie vor fi proiectate astfel încât să poată prelua consumatori noi

în viitorii ani, ţinând cont de presiunile în punctele de racordare. Extinderile vor fi

realizate în urma solicitării de avize tehnice şi acorduri de acces de la instituțiile abilitate.
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Reţelele de distribuţie de presiune redusă vor fi montate în general îngropat şi se

vor executa din ţevi şi elemente de asamblare din polietilenă de înaltă densitate. Reţelele

de distribuţie presiune redusă montate aerian, inclusiv supratraversarile se vor executa din

ţevi de otel trase, conform prevederilor tehnice în vigoare.

Amplasamentul reţelelor de distribuţie gaze naturale presiune redusă va fi în

teritoriul public carosabil. Conductele se vor monta subteran, iar în zonele dificile, unde

nu pot fi respectate distanţele normale faţă de diferite repere întâlnite pe traseu,

conductele se montează în tuburi de protecţie sau se montează aerian pe stâlpi de

susţinere.

Vor fi respectate distanţele minime obligatorii atât la paralelism cât şi între

conductele subterane de gaze naturale şi alte instalaţii sau obstacole.

Alimentarea cu energie electrică

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor ce vor apărea în viitor

în zonele introduse în intravilan vor fi necesare numai amplificări în reţelele electri-

ce de medie tensiune, întrucât se poate consideră că puterea debitată de actualele sta-

ţii de transformare este suficientă pentru acoperirea consumului de energie electrică

preconizat.

Extinderile de reţele electrice propuse care vor deservi noii consumatori, se vor

executa în cablu armat montat subteran, protejat în tub PVC la subtraversări ale căilor de

acces şi la intersecţii cu conducte sau ţevi ale altor instalaţii.

Cablurile vor fi montate astfel încât în timpul montării şi exploatării să nu fie supuse

la solicitări mecanice. Se vor lua măsurile prevăzute în normativele I7-2011 si NTE007-

2008.

Pozarea cablurilor se va face numai după ce toate construcţiile metalice aferente

au fost montate, vopsite şi legate la pamânt. Cablurile de energie se vor marca cu etichete

de identificare la capete şi la trecerile dintr-o construcţie de cabluri în alta; cele pozate în

pamânt se vor marca şi pe traseu din 10 în 10 metri. Cablurile montate pe paturi de cablu

se vor marca cu etichete de identificare numai la capete.

Gospodărie comunală
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În ceea ce priveşte zona de gospodărie comunală se propune delimitarea corectă a

zonelor de protecţie sanitară a cimitirelor existente. Nu se propun extinderi ale cimitirelor

existente și cimitire noi.

Se propune realizarea unei platforme de colectare a dejecțiilor animaliere

amplasată în nordul localitații Bijghir, cu acces direct dintr-un drum comunal. Platforma

este reprezentată grafic în planșele ” Încadrare în zonă”și ”Reglementări urbanistice-

zonificare” satul Bijghir și respectă zona de protecție sanitară de 500 metri impusă de

Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014.

3.10. Protecţia mediului

În dezvoltarea oricărei unitaţi teritorial – administrative rurale, una din prioritaţile

care va ghida dezvoltarea rurală este protecţia si îmbunătăţirea calităţii mediului

înconjurător.

Protecția și conservarea mediului reprezintă unul din obiectivele de bază ale

amenajării teritoriului, prin care se asigură dezvoltarea și valorificarea durabilă și

echilibrată a resurselor acestuia. Asigurarea unei calități corespunzatoare a mediului,

protejarea lui – ca necesitate a supraviețuirii și progresului – reprezintă o problemă de

interes major și certă actualitate pentru evoluția socială. În acest sens, se impune păstrarea

calității mediului și diminuarea efectelor negative ale activității umane cu implicații

asupra acestuia.

Pentru eliminarea și prevenirea poluării și degradării calității aerului, apelor și

solului, în comuna Buhoci se propun următoarele măsuri:

1. Protecția aerului:

Aerul este factorul de mediu cel mai important pentru transportul poluanților,

deoarece favorizează dispersia rapidă a acestora în mediul înconjurător, astfel că

supravegherea calității atmosferei este pe prim loc în activitatea de monitoring.

Monitoringul calității aerului presupune elaborarea unui program coerent care să

vizeze toate problemele de poluare precum și responsabilitățile autorităților locale.

În comuna Buhoci, calitatea aerului nu este afectată de surse majore de poluare,

putând fi caracterizată ca fiind corespunzătoare standardelor și normelor în vigoare.

Totusi, în vederea menținerii bunei calități a aerului se propun următoarele măsuri:
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- reabilitarea și modernizarea rețelei rutiere, în vederea eliminării poluării aerului

cu particule de praf rezultate în urma circulației rutiere;

- înlocuirea treptată a combustibililor tradiționali (lemn, cărbune, alte materiale

solide) cu sursde de energie verde;

- măsuri pentru diminuarea impactului/disconfortului generat de trafic: perdele

verzi de aliniament în lungul arterelor importante, pe drumul județean;

- depozitarea controlată a deșeurilor zootehnice, astfel încât mirosurile neplăcute să

nu afecteze zona locuită;

- amplasarea platformelor de colectare a deșeurilor menajere la o distanță minimă

de 10 m față de cele mai apropiate ferestre ale imobilelor de locuit, mascate fiind

prin plantații de arbori și arbuști (pentru a se evita poluarea olfactivă);

- menținerea zonelor verzi existente și înființarea unora noi, precum și respectarea

regimului silvic în situația pădurilor existente cu rol de protectie.

2. Protecția apei:

Protecția resurselor de apă de suprafață și subterane și a ecosistemelor acvatice are

ca obiect ameliorarea și menținerea calității naturale a acestora în scopul evitării unor

efecte negative asupra celorlalți factori de mediu (sol, vegetație, faună) și sănătății umane,

în contextul realizării unei exploatări durabile a resurselor de apă.

Fiind un factor de mediu fundamental, apa conferă posibilități de utilizare pentru

orice fel de necesități. Supravegherea calității apelor are ca scop protecția împotriva

efectelor nocive ale poluării și implică monitorizarea apelor de suprafață și a apelor

subterane.

Măsurile necesare pentru protejarea resurselor de apă ale comunei Buhoci, atât de

suprafață cât și subterane, constau în:

 realizarea sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă în toate localitățile

comunei în vederea eliminării riscului de consumare a apelor nepotabile;

 extinderea sistemul centralizat de canalizare în vederea colectării apelor reziduale de

la utilizatorii casnici și diminuarea numărului de closete uscate permeabile din

gospodării;

 interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate, reziduuri și depuneri de

deșeuri în albiile minore ale cursurilor de apă și pe malurile acestora;
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 utilizarea rațională și depozitarea controlată a îngrășămintelor chimice și a

pesticidelor;

 instituirea și delimitarea zonelor de protecție sanitară (cu regim sever, cu regim de

restricție și perimetru de protecție hidrogeologică) pentru sursele de alimentare cu

apă (izvoare, fântâni, cișmele);

 realizarea de lucrări de captare, rețele de transport, distributie și de înmagazinare a

apei cu respectarea distanțelor sanitare între acestea și eventualele surse de

impurificare (gospodării, ferme de animale, unități industriale, etc.);

 deversarea apelor uzate menajere în șanțurile laterale drumurilor este interzisă;

evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la amenajările colaterale drumului,

neracordate la un sistem de canalizare, se va face prin instalații de pre - epurare sau fose

septice vidanjabile, care trebuie să fie proiectate și executate conform normativelor în

vigoare și amplasate la cel putin 10 m față de cea mai apropiată locuință;

 depozitarea deșeurilor zootehnice pe platforme special amenajate în scopul prevenirii

infiltrării lichidelor rezultate în pânza freatică;

 preluarea apelor pluviale se propune a se realiza în rigole deschise din dale de beton

amplasate pe laturile carosabilului, cu deversare liberă în emisar, considerându-se că

aceste ape sunt convențional curate. Acest lucru implică faptul că, la gospodăriile

individuale care au grajduri pentru creșterea animalelor, panta de scurgere de la

grajduri să nu fie spre trama stradală;

 controlul depozitării deșeurilor solide, astfel încât acestea să nu fie antrenate în

sursele de apă de suprafață sau subterane;

 identificarea și implementarea unor mijloace de prevenire, limitare și diminuare a

efectelor poluării accidentale.

Conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările

ulterioare, se instituie zone de protecție în lungul cursurilor de apă pe lățimea de 5 m

măsurată de la malurile albiei minore, în lungul digurilor de apărare împotriva

inundațiilor pe o lățime de minimum 4 m, măsurată de la piciorul taluzului digului spre

interiorul incintei îndiguite, precum și în zona de protecție în jurul lacurilor de acumulare

cuprinsă între nivelul normal de retenție și cota coronamentului.
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Indiferent de deținatorul terenului, în zonele de protecție este interzisă realizarea

de construcții de orice fel fără avizul autorității competente de gospodărire a apelor.

În zona de protecție a cursurilor de apă și lacurilor de acumulare sunt interzise:

- realizarea de depozite de deșeuri, reziduuri, dejecții sau substanțe chimice;

- utilizarea de substanțe chimice pentru aplicarea de tratamente fito-sanitare;

- aplicarea de îngrășăminte de orice fel.

Lucrările aferente stațiilor de epurare, depozitelor de gunoi și reziduuri, puțuri

seci și alte asemenea se vor realiza cu asigurarea condițiilor de protecție a resurselor de

apă.

În jurul lucrărilor respective se vor realiza perdele forestiere de protecție.

Lucrările de traversare a albiilor cursurilor de apă (cu lucrări de poduri, podețe,

conducte, rețele, etc.) se vor realiza numai cu asigurarea condițiilor normale de scurgere a

apelor mari și în baza avizului de gospodărire a apelor.

Zone de protecție sanitară:

În zonele din care se captează apa ce va fi folosită ca apă potabilă se instituie

"zone de protectie sanitară". Ele sunt reglementate prin H.G. nr. 930/2005 pentru

aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară

și hidrologică.

a. Dimensiunile zonelor de protecție sanitară stabilite conform criteriilor de mai sus

trebuie să îndeplinească următoarele condiții : minim 50 metri în amonte și 20 metri în

aval de captare pentru zona severă. Pentru acviferele de adâncime zonele de protecție

sanitară pot fi reduse numai la zona de regim sever. Acestea trebuie împrejmuite pentru

oprirea accesului necontrolat al populației, animalelor și utilajelor de orice fel.

b. Dimensionarea zonei de protecție sanitară cu regim sever pentru stațiile de

pompare, instalațiile de îmbunătățire a calității apei, rezervoarelor îngropate, aducțiunile

și rețelele de distribuție, etc. se va face cu respectarea următoarelor limite minime:

- stație de pompare, 10 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

- instalații de tratare, 20 m de la zidurile exterioare ale instalației;

- rezervoare îngropate, 20 m de la zidurile exterioare ale clădirilor;

- conducte de aducțiune, 30 m față de orice sursă potențială de contaminare;

- rețele de distribuție: 3 m;
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- este necesară respectarea unei distanțe minime de 30m între fântâni și fosele septice.

c. Distanțele minime de protecție sanitară, recomandate între zonele protejate și o serie de

unități care produc disconfort și unele riscuri sanitare se vor institui conform Ord.

119/2014 al M.S.

3. Protecția solului:

Ameliorarea și menținerea pe termen lung a funcțiilor solului și combaterea

poluării și deteriorării lor sunt obiectivele principale pentru protecția, ameliorarea și

utilizarea durabilă a solurilor. Fragilitatea acestei componente de mediu, ritmul lent de

regenerare a resursei de sol, vulnerabilitatea la agresiunea exercitată de procesele naturale

și antropice, toate acestea impun trasarea unor măsuri concrete de protecție în vederea

utilizării durabile.

Ca măsuri pentru prevenirea poluării solurilor, se impun:

- asigurarea instalațiilor si capacitatilor de utilizare controlată a îngrășămintelor

chimice și pesticidelor la producătorii agricoli, depozitarea controlată a deșeurilor

de pesticide;

- desființarea puțurilor seci, colectarea mortalităților de animale și depozitarea

temporară în camere frigorifice, până la preluarea de către agentul autorizat;

- reconstrucția ecologică a zonelor care au fost afectate de depozitarea deșeurilor;

- promovarea colectării selective, a reciclării, reutilizării sau valorificării unor

deşeuri din construcţii, prelucrarea lemnului, comerţ, etc.;

- respectarea tehnologiilor de utilizare și tratare a terenurilor cu îngrășăminte

chimice;

- este necesară realizarea de platforme de compostare pentru reziduurile zootehnice;

- trebuie evitată administrarea dejecţiilor zootehnice semilichide şi lichide pe

terenuri cu pantă accentuată, pe terenuri slab drenate, înghețate, pe terenuri situate

în apropierea cursurilor de apă sau prin aplicarea unor cantităţi excesive;

- igienizarea malurilor şi albiilor de râuri, igienizarea șanțurilor, a locurilor publice

(parcări la instituţii, drumurile de pe teritoriul comunei, etc.);

- încurajarea activităţii şi programelor de colectare, reciclare şi valorificare a

deşeurilor industriale, din comerţ şi din construcţii.
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- nu se vor introduce substanțe poluante în sol și nu se va modifica structura sau

tipul solului;

O importantă sursă de poluare a solului o reprezintă deșeurile menajere, din

gospodăriile populației. Prin urmare, pentru protecția solului se impune implementarea

unui sistem de management al deșeurilor, care să elimine sursele de poluare și, în același

timp, să fie în acord cu principiile dezvoltării durabile (economisirea resurselor prin

reciclare).

În prezent, serviciul de salubrizare la nivelul comunei Buhoci este delegat firmei

S.C. ROMPREST S.R.L..

Un al doilea set de măsuri vizează protecția împotriva degradării solurilor prin

procesele de deplasare în masă. Astfel, este necesar:

- menținerea învelișului vegetal arboricol și arbustiv pe versanții înclinați;

- raționalizarea pășunatului sau interzicerea acestuia pe pantele care indică

alunecări în pregătire;

- efectuarea lucrărilor agricole pe direcția curbelor de nivel;

- drumurile agricole de acces trebuie să se realizeze pe direcția curbelor de nivel (în

zig-zag), și nu pe linia de cea mai mare pantă;

- evitarea supraîncărcării cu construcții grele a versanților a caror bază este instabilă;

- schimbarea modului de folosință a unor versanși predispuși la eroziune și

alunecări de teren prin înființarea de plantații pomicole și viticole;

- diversificarea culturilor în vederea îmbunătățirii și conservării structurii solului;

- practicarea unui sistem de culturi care să asigure un grad mare de acoperire a

solului, cu rol împotriva eroziunii (alternanța de cereale păioase cu porumb sau

alte plante prășitoare, alternanța plantelor prășitoare cu plante leguminoase, etc.);

- cultivarea culturilor agricole în fâsii alternative cu benzi înierbate - sistemul de

benzi înierbate se aplică pe terenuri cu pante între 8-20%, realizându-se dintr-un

amestec de leguminoase cu graminee perene. Scopul lor principal este reținerea

materialului solid;

- sunt necesare lucrări pentru întreținerea pășunilor – ca bază furajeră pentru

creșterea animalelor, lucrări ce vizează combaterea degradării pășunilor afectate

de alunecări de teren prin întreruperea temporară a pășunatului și măsuri pentru
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refacerea covorului vegetal: compartimentarea pășunii pe tarlale și utilizarea

alternativă a perimetrelor respective;

- practicarea unui sistem de culturi care să asigure un grad mare de acoperire a

solului, cu rol împotriva eroziunii (alternanța de cereale păioase cu porumb sau

alte plante prășitoare, alternanța plantelor prășitoare cu plante leguminoase, etc);

- Se recomandă lucrări de împădurire pentru zonele afectate de alunecări

de teren.

Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condițiile de fundare din studiile

geotehnice și se va acorda o atenție deosebită sistematizării verticale.

Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât scurgerea apelor

meteorice de pe acoperisuri și de pe terenul amenajat să se facă către un sistem centralizat

de canalizare – șanțuri de scurgere a apelor pluviale de-a lungul drumurilor – pentru a se

evita infiltrarea apei în sol – factor declanșator al deplasărilor de teren.

În concluzie, activitatea umană trebuie sa fie orientată către exploatarea rațională

a solului, exploatare care să vizeze refacerea structurii solului, menținerea echilibrului

nutrienților din sol, înlăturarea factorilor de degradare (eroziune, deplasări de teren),

eliminarea proceselor de poluare.

3.11. Reglementări urbanistice

Soluția generală de organizare și dezvoltare a localității existente este

reglementată în limitele teritoriului aferent, ce prevede extinderea intravilanului.

Extinderea intravilanului localitaților Buhoci și Bijghir a avut în vedere crearea unor zone

compacte de teren destinat construcțiilor, zone în care se rezervă suprafețe pentru

echipamente de interes general (instituții și servicii) și în care se pote extinde și crea cu

ușurință infrastructuri de utilități și circulații.

În vederea realizării unei circulații fluente și asigurării accesibilității în localități

se reglementează următoarele:

- respectarea distanţei dintre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a

drumurilor la minimum 26 m pentru drumul național, 24 m pentru drumul judeţean şi de

minimum 20 m pentru drumurile comunale ;
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- conform Art. 17 din Ord. 43/1997 ”Zonele de protecție ramân în gospodărirea persoanelor

juridice sau fizice care le au în administrare sau în proprietate, cu obligația ca acestea,

prin activitatea lor, să nu aducă prejudicii drumului sau derulării în siguranță a traficului

prin:

a) neasigurarea scurgerii apelor în mod corespunzător;

b) executarea de construcții, împrejmuiri sau plantații care să provoace înzăpezirea

drumului sau să împiedice vizibilitatea pe drum;

c) executarea unor lucrări care periclitează stabilitatea drumului, siguranța circulației sau

modifică regimul apelor subterane sau de suprafață;

d) practicarea comerțului ambulant în zona drumului, în alte locuri decât cele destinate

acestui scop.”

- separarea fluxului auto de cel al pietonilor prin construirea de trotuare cel puţin pe una

din lateralele străzilor principale;

- crearea de locuri pentru parcarea autoturismelor, dimensionate corespunzător, în zona

instituţiilor de utilitate publică (şcoli, grădiniţe, poliţie, primărie etc.);

- în toate zonele laterale străzilor, unde se amenajează parcaje vor fi executate şi treceri

de pietoni. În apropierea locurilor frecventate de copii (şcoli, grădiniţe, locuri de joacă

etc.) se instituie semnalizare de avertizare, eventual de limitare a vitezei de circulaţie,

treceri de pietoni, iluminare artificială a zonei;

- modernizarea unor drumuri în vederea realizării unor profile transversale

corespunzătoare (conform planșelor de reglementări urbanistice).

Destinaţia tuturor terenurilor din intravilan este reprezentată grafic, în planșele de

reglementări urbanistice. Au fost stabilite zonele funcţionale caracteristice, specifice,

necesare în vederea planificării spaţiale şi teritoriale, pentru desfăşurarea coordonată şi de

calitate a vieţii cetăţenilor, conform bilanţurilor teritoriale anexate la documentaţie.

Pentru zonele de locuințe introduse în intravilan, acolo unde s-au prevăzut căi de

comunicație rutieră pe trasee noi, se vor respecta prevederile planșelor de ”Reglementări

urbanisticee – zonificare”. Vor fi create străzi secundare cu profil de 9.00 metri și străzi

secundare cu profil de 11.00 metri și se vor respecta retragerile propuse față de limitele

de parcele rezultate.
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Se impune prin prevederile PUG-ului asigurarea construirii acestor zone în

specificul proiectat, fără imixtiuni de funcţiuni complementare incompatibile cu zona

respectivă.

A fost prevazută delimitarea intravilanului propus, conform cerinţelor factorilor de

decizie locali, ce va permite dezvoltarea controlată a localităţii.

Se propune realizarea unei platforme de colectare a dejecțiilor animaliere

amplasată în nordul localitații Bijghir, cu acces direct dintr-un drum de exploatare

agricolă existent. Platforma este reprezentată grafic în planșele ” Încadrare în

zonă”și ”Reglementări urbanistice-zonificare” satul Bijghir și respectă zona de protecție

sanitară de 500 metri impusă de Ordinul Ministerului Sănătății 119/2014.

Localitatea Buhoci are definită zona centrală reprezentată de dotări specifice:

primărie, cămin cultural, scoală,piață. Zona centrală este delimitată grafic în planşa de

reglementări urbanistice și a fost reglementată prin P.U.Z. aprobat HCL Buhoci

16/18.11.2015.

Zonele protejate şi limitele acestora au fost stabilite conform planșelor de

reglementări urbanistice.

În aceste zone este interzisă construirea fără obţinerea avizelor de specialitate în

cazuri speciale. În ceea ce priveste cimitirele se instituie zonă de protecţie sanitară în

laţime de 50 de metri perimetral cu amplasamentele, zonă în care este permisă construirea

de locuințe doar dacă acestea se vor racorda la sistemul centralizat de alimentare cu apă și

canalizare.

S-au prevăzut limitele zonelor de protecție a echipărilor tehnico-edilitare

reprezentate grafic în planșele de REGLEMENTĂRI URBANISTICE.

Pentru determinarera modului de utilizare a terenului se stabilesc valorile privind

procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) ce exprimă raportul dintre suprafaţa ocupată la

sol de clădiri şi suprafaţa terenului considerat şi, coeficientul de utilizare al terenului

(C.U.T.) ce exprimă raportul dintre suprafaţa desfăşurată a clădirilor şi suprafaţa terenului

considerat. Aceste valori sunt prezentate pe fiecare UTR în parte în Regulamentul aferent

PUG-ului.

Orice modificare privind schimbarea destinaţiei terenurilor din zonele funcţionale,

precum şi necesităţile exprese de introducere în intravilan a unor terenuri destinate
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construirii, se vor face în conformitate cu legislaţia actuală, pe baza unor documentaţii

întocmite, avizate şi aprobate.

Este interzisă construirea de-a lungul liniilor electrice aeriene, conform Ordin

49/2007, art. 18 ”Normă tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță

aferente capacităților energetice”, fără avizul instituțiilor abilitate.

3.12. Obiective de utilitate publică

Obiectivele de utilitate publică însumează o mare diversitate de activităţi şi sunt în

relaţie complexă cu strategia de dezvoltare elaborată pentru comuna Buhoci. Dintre

acestea mentionăm:

1. Educația formală

- realizarea de proiecte cu parteneriat local/național – A.P.L., O.N.G., cadre didactice cu

impact asupra domeniului curricular și extracurricular,

-sprijinirea și realizarea programelor adiacente programului de instruire-centru de zi

pentru copii săraci din loc. Buhoci,

-implicarea părinților și familiei alături de cadrul profesional în procesul de formare,

- sprijinirea înființării unei „Organizații de tineret” și activităților desfășurate de acestea.

2. Educația informală

-sprijinirea perfecționării continue a cadrelor didactice,

-sprijinirea reconversiei forței de muncă disponibile,

-inițierea de programe pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial și cursuri de etică și

afaceri, parteneriat și landership,

-sprijinirea și implementarea măsurilor active pentru ocuparea forței de muncă.

3. Facilitarea investițiilor în infrastructura pentru învățământ

- dotarea tuturor școlilor și grădinițelor cu materiale didactice,

-modernizare grădinițe în toate localitățile comunei Buhoci,

-amenajarea spațiilor de joacă pentru preșcolarii celor 2 grădinițe, în incintele fiecărei

unități școlare.

4. Sănătate și asistență socială, inclusiv spirit și solidaritate pentru grupurile

defavorizate

-îmbunătățirea serviciilor medicale din unitățile de învățământ,
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-acreditarea serviciului social din cadrul primăriei cu furnizori de servicii sociale primare.

-îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor, inclusiv pentru prevenirea violenței în

familie.

-sprijin pentru dezvoltarea serviciilor electronice de sănătate, pentru identificarea

pacienților, asigurarea interoperabilității pentru datele medicale, implementarea fișierelor,

registrelor și rețetelor electronice, schimb de informații între specialiști.

5. Responsabilizarea față de persoanele defavorizate

-organizarea unor campanii de sensibilizare a cetățenilor pentru creșterea gradului de

acceptare a persoanelor afate în riscul marginalizării sociale.

-înființarea de servicii noi pentru creșterea accesibilității persoanelor defavorizate.

-promovarea voluntariatului în domeniul asistenței sociale.

-realizarea de parteneriate între Consiliul Local Buhoci și ONG-uri în vederea promovării

proiectelor comunitare.

6. Facilitarea serviciilor de infrastructură de sănătate și asistență socială

-înființarea unui centru de zi pentru copiii din localitatea Buhoci.

7. Actul de cultură, sport și agrement

-construcția Bazei sportive – Stadion fotbal localitatea Bijghir,

-modernizarea terenurilor de sport din toate școlile pentru localitățile ce posedă astfel de

spații,

-inițierea și organizarea unor evenimente culturale care să pună în valoare personalitățile

locale,

-realizarea de parteneriate între Consiliul Local Buhoci și ONG-uri în vederea promovării

proiectelor comunitare,

-modernizarea și dotarea bibliotecii comunale cu un fond de carte nou.

-modernizarea și dotarea bibliotecilor școlare pentru o reală funcționalitate.

-popularizarea fenomenului istoric materializat în monumentele existente.

-modernizarea Căminului Cultural Buhoci.

-construire Cămin Cultural Bijghir.

8. Securitatea socială

-îmbunătățirea serviciilor ce asigură siguranța cetățeanului, informatizarea, dotarea și

reabilitarea sediului Poliției Buhoci.
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-înființarea unui centru de consiliere.

-înființarea unui centru de integrare socio-profesională pentru persoanele cu dizabilități.

9. Societatea civilă

-crearea unei structuri specializate în relație cu ONG-urile din cadrul Primăriei Buhoci.

-realizarea în cadrul primăriei a unei baze de date cu ONG-urile din Județul Bacău.

-concesionarea anumitor servicii către ONG-urile active din Județul Bacău.

-sprijinirea creșterii capacității de absorbție a fondurilor europene către ONG-uri.

Tipul de proprietate asupra terenurilor din intravilan

În intravilanul comunei se găsesc următoarele tipuri de proprietate asupra

terenurilor:

a. Proprietate publică

- terenuri proprietate publică de interes naţional;

- terenuri proprietate publică de interes județean;

- terenuri proprietate publică de interes local - cuprind suprafețele ocupate de cea

mai mare parte a dotărilor publice din comună (poliţie, primărie, școli, grădiniţe,

dispensar, bibliotecă, drumurile comunale și străzile din intravilan).

b. Proprietate privată

- terenuri de proprietate privată de interes local;

- terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.

Circulaţia juridică a terenurilor

Obiectivele de utilitate publică vor fi realizate pe terenuri ce aparțin domeniului

public al unităţii administrativ teritoriale, precum și pe terenuri proprietate privată a

Primăriei.

Terenurile pe care urmează să se realizeze varianta ocolitoare a municipiului

Bacău, precum și cele pe care se vor realiza drumuri în zonele nou introduse în intravilan

vor fi cedate domeniului public, indiferent de forma de proprietate actuală.
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4. CONCLUZII – MĂSURI ÎN CONTINUARE

Dezvoltarea comunei Buhoci are legătură directă cu dezvoltarea municipiului

Bacău precum și cu a celorlalte unități teritoriale de referință ce fac parte din zona

periurbană.

Prin valorificarea resurselor locale, atât umane cât și materiale, a potențialului

comunei din punct de vedere a poziționării în raport cu unități teritoriale de referință

învecinate, prin revigorarea tradițiilor și prin implementarea proiectelor și măsurilor

propuse în strategia de dezvoltare, comuna Buhoci va deveni o comună modernă care să

asigure o creștere economică continuă și un mediu de viață imbunătățit pentru locuitorii

ei.

Datorită disponibilităților de teren liber pentru zona de locuințe În special în

localitățile Buhoci și Dospinești), comuna își va consacra funcția rezidențială pe care o

are și în prezent.

În vederea materializării programului de dezvoltare viitoare a comunei Buhoci

este necesară atingerea unor obiective generale și prioritare.

4.1 Planul de acțiune pentru implementare și programul de investiții publice

propuse prin planul de urbanism general

Obiectiv
strategic

Masuri/Proiecte Surse finanțare/Termene

CONSOLIDAREA MEDIULUI DE AFACERI LOCAL

Creșterea de
noi societăți
(firme),

îmbunătățire
a șanselor de
supraviețuir
e și susținere
a dezvoltării
IMM-urilor

Proiect: Adaptarea serviciilor de sprijin a
afacerilor conform necesităților actuale ale
sectorului IMM-urilor
Proiect: Rețeaua de consultanță în inițierea
și dezvoltarea afacerilor
Proiect: Campanii de promovare a culturii
antreprenoriale

Termen de realizare:
2020-2030
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Revitalizare
a și

reconversia
activităților
meșteșugăre

ști

Proiect: Strategia de revitalizare și
reconversia ocupațiilor de natură
meșteșugărească

Termen de realizare:
2020-2030

Diversificarea
economiei

rurale-locale

Proiect:Campania de informare cu privire la
oportunitățile de dezvoltare a afacerilor la
nivel local
Proiect:Acordarea de facilități pentru
dezvoltarea activităților economice în mediul
rural, altele decât cele agricole

Termen de realizare:
2020-2030

DEZVOLTAREA AGRICULTURII ȘI A ZONEI RURALE-LOCALE

Susținerea și
promovarea
asocierii în
domeniul
agricol

Proiect:Campania de informare cu privire las
beneficiile asocierii în domeniul agricol
(exemple din practică)
Proiect:Consultanță în vederea creării și
funcționării asociațiilor de producători și
procesatori
Proiect: Susținerea partenerilor de tip public-
privat pentru valorificarea resurselor locale
(produse vegetale, din ferme pescicole sau
agro-zootehnice).

Termen de realizare:
2020-2030

Utilizarea
eficientă a
resurselor
agricole

Proiect: Evaluarea potențialului pedologic al
terenurilor;
Proiect: Dezvoltarea standardelor de
îmbunătățiri funciare la nivelul comunei;
Proiect: Promovarea la nivel zonal și
județean a calității produselor obținute

Termen de realizare:
2020-2030

Promovarea
utilizării
metodelor
moderne în
domeniul
agriculturii

Proiect:Program de promovare a metodelor și
tehologiilor agricole moderne;
Proiect:Oroganizarea de târguri agro-
alimentare periodice pentru producătorii cu
practici ecologice;
Proiect:Susținerea participării la târguri
naționale și chiar internaționale a
producătorilor autohtoni.

Termen de realizare:
2014-2015
Termen de realizare:
2018-2020

CREȘTEREA VOLUMULUI INVESTIȚIILOR
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Creșterea
volumului
investițiilor
locale și
străine

Proiect: Investiții pentru dezvoltare
economică;
Proiect: Promovarea oportunităților de
investiții prin parteneriate de tip public-privat.
mediului natural".

Termen de realizare:
2020-2030

CREȘTEREA COMPETIVITĂȚII ECONOMICE

Susținerea
activităților de
CDI și
promovarea,
difuzarea
rezultatelor
obținute

Proiect: Sprijinirea activităților CDI cu
caracter aplicativ, ce au ca beneficiari
societăți locale;
Proiect: Susținerea și promovarea unor
concursuri de soluții cu aplicare în serviciile
publice;
Proiect: Campanii de conștientizare a
mediului de afaceri;
Proiect: Susținerea și promovarea
parteneriatelor;

Termen de realizare:
2020-2030

Susținerea
producătorilo
r locali în
vederea

fructificării
oportunitățilo
r de pe piața
globală

Proiect: Promovarea mărfurilor locale pe plan
județean, național sau chiar peste granițe;
Proiect:Susținerea participării producătorilor
locali la târguri și expoziții de profil;
Proiect:Informarea producătorilor locali cu
privire la oportunitățile de pe piețele externe;
Proiect:Oferirea de consultanță de afaceri
specializată pentru creșterea numărului de
firme meritorii.

Termen de realizare:
2020-2030

SUSȚINEREA UTILIZĂRI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIONALE

Promovarea
utilizării și
adoptării
tehnologiei

informațional

Proiect: Promovarea mijloacelor moderne IT
pentru eficientizarea activităților în domeniu;
Proiect: Rețeaua electronică a producătorilor
locali;

Termen de realizare:
2020-2030
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e și
comunicațiilor
ca soluție
pentru

dezvoltarea
mediului de

afacer
ASIGURAREA INFRASTUCTURII NECESARE DEZVOLTĂRII ECONOMICE

Creșterea
accesibilității

locale

Proiect: Extinderea și modernizarea
obiectiveor de interes local;
Proiect: Îmbunătățirea accesiblității rutiere;

Termen de realizare:
2020-2030

Dezvoltarea
infrastructurii
de utilități

publice locale

Proiect: Crearea, reabilitarea și extinderea
infrastructurii de utilități (în localitățile
stabilite prin PUG);

Termen de realizare:
2020-2030

Dezvoltarea
infrastructurii

necesare
valorificării
superioare a
resurselor

Proiect: Rețeaua de colectare a produselor
agricole vegetale și animale;
Proiect: Creșterea, reabilitarea drumurilor de
acces către exploatațiile agricole și forestiere;
Proiect: Crearea unei piețe en-gross pentru
produsele agricole autohtone.

Termen de realizare:
2020-2030

CREȘTEREA CALIFICĂRII FORȚEI DE MUNCĂ ȘI ADAPTABILITĂȚII ACESTEIA
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Asigurarea
echilibrului
dintre cerere
și ofertă pe

piața forței de
muncă

Proiect: Evaluarea cererii pe piața forței de
muncă pe termen mediu și lung;
Proiect:Facilitarea comunicării între mediul
de afaceri și formatori în vederea stabilirii
necesarului de angajați pe domenii de
activitate;
Proiect: Stagii de practică în cadrul
societăților productive sau prestatoare de
servicii.

Termen de realizare:
2020-2030

Creșterea
capabilității
de identificare
și fructificare

a
oportunitățilo
r de piață a
forței de
muncă

Proiect: Campanii de informare în școli
privind managementul carierei;
Proiect: Campanii de promovare a învățării
continue, modele de succes, oportunități;
Proiect: Program privind deprinderea unor
abilități IT de către componenții forței de
muncă;
Proiect: Programe de reciclare și perfecționare
a forței de muncă, în meserii cerute pe piața
locală- parteneriate cu ninstituțiiabilitate și
furnizori acreditați.

Termen de realizare:
2020-2030

Creșterea
capabilității
serviciilor de
consiliere

profesională și
training

Proiect:Extinderea rețelei de consiliere și
formare profesională (la nivel județean);
Proiect: Platformă e-learning corelată cu
evoluția cererii pieței locurilor de muncă.

Termen de realizare:
2020-2030

DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE A AUTORITĂȚILOR PUBLICE
LOCALE

Eficientizarea
activității
APL

Proiect: Sistem electronic de servicii publice
la nivelul administrațiilor publice locale- e-
Administrație;
Proiect: Certificarea sistemelor de
management al calității din cadrul
administrației publice locale;
Proiect: Introducerea sistemului de evaluare
continuă a performanțelor administrației
publice locale;
Proiect: Dotarea admninistrației publice
locale cu mijloace IT & C moderne;
Proiect: Îmbunătățirea comunicării și

Termen de realizare:
2020-2030
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colaborării între APL-uri;
Proiect: Identificarea și adoptarea modelelor
de bună practică (schimb de experiență);

Dezvoltarea
resurselor
umane la

nivelul APL
(training și
formare

profesională
continuă)

Proiect: Platforma e-learning pentru
funcționarii din cadrul admninistrației publice
locale;
Proiect: Cursuri de specializare pentru
funcționarii din cadrul administrației publice
locale.

Termen de realizare:
2020-2030

Creșterea
capacității
APL în

dezvoltarea și
implementare
a de proiecte

Proiect: Servicii de asistență pentru
funcționarii administrațiilor publice locale
pentru elaborarea documentațiilor și cererilor
de finanțare;
Proiect: Sprijin pentru
realizarea/reactualizarea strategiilor de
dezvoltare locale;

Termen de realizare:
2020-2030

Îmbunătățirea
colaborării
dintre APL și
comunitățile

locale

Proiect: Promovarea parteneriatelor public-
private;
Proiect: Informarea factorilor de decizie din
cadrul admninistrației public locale privind
posibilitatea dezvoltării parteneriatelor de tip
public-privat;
Proiect: Susținerea proiectelor în domeniul
economic al societății civile (linii de finanțare
pentru antreprenoriatul social);
Proiect: Sprijin reciproc între structurile
asociative (GAL-uri);
Proiect: Campanii de responsabilizare a
comunităților locale cu privire la implicarea
și susținerea APL în atingerea obiectivelor de
dezvoltare.

Termen de realizare:
2020-2030

DEZVOLTARE RURALĂ-LOCALĂ DURABILĂ
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Reabilitarea și
dezvoltarea

infrastructurii
locale

Proiect: Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă potabilă;
Proiect: Extinderea și reabilitatea rețelei de
drumuri, trotuare, locuri de parcare etc.
Proiect: Amenajarea/reamenajarea spațiilor
publice (parcuri, piețe, stații de transport
public).

Termen de realizare:
2020-2030

Stabilirea
regulamentulu

i local de
urbanism

Proiect: Reactualizarea regulamentelor
generale de urbanism;
Proiect: Realizarea cadastrului electronic;
Proiect: Realizarea unei baze de date cu
infrastructură locală.

Termen de realizare:
2020-2030

Îmbunătățirea
serviciilor
publice

Proiect: Promovarea dezvoltării
antreprenoriatului social;
Proiect: Elaborarea planului general de
dezvoltare în domeniul educației și
învățământului;
Proiect: Creșterea rolului centrului
administrativ al comunei ca pol de dezvoltare
zonală;
Proiect: Configurarea centrului admnistrativ
al comunei ca pol de dezvoltare zonală;
Proiect: Configurarea centrului administrativ
în dezvoltarea comunității;
Proiect: Susținerea realizării Strategiei de
Dezvoltare Durabilă la nivelul comunei.

Termen de realizare:
2020-2030

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ȘI CREȘTEREA CALITĂȚII SERVICIILOR
PUBLICE ÎN MEDIUL RURAL-LOCAL

Creșterea
accesibilității
zonei rurale

Proiect: Reabilitarea drumurilor locale,
comunale și sătești;
Proiect: Extinderea și redimensionarea
infrastructurii de telecomunicații.

Termen de realizare:
2020-2030

Creșterea
gradului de
acoperire cu
utilitățile de
bază din

mediul rural-
local

Proiect: Extinderea sistemului de alimentare
cu apă potabilă (captare, tratare, distribuție);
Proiect: Extinderea sistemului de evacuare a
apelor uzate.

Termen de realizare:
2020-2030
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Creșterea
serviciilor de
educație și
medicală în
mediul rural-

local

Proiect: Sprijinirea instalării medicilor de
familie în mediul local;
Proiect: Îmbunătățirea accesului populației
din mediul rural-local laserviciile medicale de
urgență;
Proiect: Dotarea cu material didactic conform
evoluției cercetărilor științifice a unităților de
învățământ;
Proiect: Asigurarea facilității atragerii
personalului didactic calificat și în mediul
rural-local.

Termen de realizare:
2020-2030

PROTECȚIA MEDIULUI

Promovarea și
susținerea
utilizării
surselor de
energie
regenerabile și
nepoluante

Proiect: Promovarea utilizării energiei din
surse regenerabile, nepoluante.
Proiect: Utilizarea de surse de energie
regenerabilă și nepoluantă în instituțiile
publice.

Termen de realizare:
2020-2030

Lucrări
hidroameliora
tive și de
îmbunătățiri
funciare

Proiect: Lucrări de preîntâmpinare a formării
torenților și regularizarea cursurilor de apă
temporare;
Proiect: Lucrări de combatere și eliminare a
efectelor alunecărilor de teren;
Proiect: Lucrări de împădurire a terenurilor
degradate;
Proiect: Lucrări ameliorative a capacității
productive a solurilor și combaterea factorilor
limitativi.

Termen de realizare:
2020-2030

Îmbunătățirea
condiției
zonelor
naturale

Proiect: Îmbunătățirea condițiilor din zonele
naturale (situri naturale, rezervatii).

Termen de realizare:
2020-2030

Îmbunătățirea
sistemului de
management
al deșeurilor

Proiect: Ecologizarea zonelor în care au fost
depozitate abuziv deșeuri menajere.

Termen de realizare:
2020-2030

Îmbunătățirea
managementu
lui riscurilor
naturale

Proiect: Crearea, reabilitarea, dezvoltarea
infrastructurii împotriva calamităților
naturale;
Proiect: Dotarea cu sisteme de alarmare și
intervenții în cazul derulării unei calamități
naturale.

Termen de realizare:
2020-2030



91

Promovarea
unui
comportament
responsabil
față de mediu

Proiect: Programe de sensibilizare a elevilor
și în general a tinerilor privind mediul, prin
desfășurări de acțiuni de ecologizare a zonelor
afectate de poluare prin deșeuri.

Termen de realizare:
2020-2030

Documentaţia PLAN URBANISTIG GENERAL şi REGULAMENT LOCAL

DE URBANISM constituie după aprobarea sa în Consiliul Local act de autoritate a

administraţiei publice locale.

Din punct de vedere administrativ şi executiv, respectarea prevederilor PUG-ului,

cât şi disciplinei în construcţii şi urbanism de către factorii de decizie locală, precum şi de

către comunitate în ansamblu, constituie elementele pozitive pentru traducerea în realitate

a reglementărilor propuse prin prezenta documentaţie şi Regulamentul Local de

Urbanism aferent.

Întocmit , Verificat,

Arh. Anca Budău Arh. Cristian Lefter
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