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CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei
Denumirea lucrării: ACTUALIZAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ŞI A REGULAMENTULUI DE
URBANISM AL COMUNEI LICURICI, JUDEŢUL GORJ
PUG GENERAŢIA A 3-A
Beneficiar:
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LICURICI, JUDEŢUL GORJ
Proiectant general : S.C. DUO STIL S.R.L. – CLUJ NAPOCA
1.2. Obiectul studiului
Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Licurici reprezintă strategia, cadrul de
dezvoltare în perspectivă a unităţii administrativ-teritoriale şi corelarea cu strategiile elaborate
în cadrul planificărilor spaţiale ale Regiunii de Dezvoltare Sud – Vest şi ale judeţului Gorj.
Planurile urbanistice generale (PUG) au caracter de reglementare (caracter operaţional) şi
răspund programului de amenajare spaţială a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce
compun unitatea teritorial – administrativă de bază.
Planurile urbanistice generale (PUG) se elaborează în scopul:
 Stabilirii direcţiilor, priorităţilor şi reglementărilor de amenajare a teritoriului şi
dezvoltare urbanistică a localităţilor;
 Utilizării raţionale şi echilibrate a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice;
 Precizării zonelor cu riscuri naturale (alunecări de teren, inundaţii, neomogenităţi
geologice, reducerea vulnerabilităţii fondului construit existent);
 Evidenţierea fondului valoros şi a modului de valorificare a acestuia în folosul
localităţii;
 Creşterea calităţii vieţii, cu precădere în domeniile locuirii, dotărilor aferente locuirii
şi serviciilor;
 Fundamentarea realizării unor investiţii de utilitate publică;
 Asigurării suportului reglementar (operaţional) pentru eliberarea certificatelor de
urbanism şi autorizaţiilor de construire;
 Corelarea intereselor colective cu cele individuale în ocuparea spaţiului.
Materializarea propunerilor de amenajare spaţială şi dezvoltare urbanistică reglementate
prin PUG se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul propriu unităţilor
teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la bugetul statului sau ale
unor întreprinzători.
Dintre principalele obiective urmărite în cadrul reactualizării Planului Urbanistic General
(PUG) se menţionează:





Optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean;
Valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman;
Organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente;
Stabilirea şi delimitarea unui nou intravilan care să corespundă necesităţilor viitoare
de dezvoltare;
 Stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile;
 Stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale;
 Stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;
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Stabilirea şi delimitarea zonelor protejate şi de protecţie a acestora;
Modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare;
Stabilirea noilor obiective de utilitate publică;
Stabilirea unui mod superior de utilizare a terenurilor şi condiţiilor de conformare şi
realizare a construcţiilor.
1.3. Solicitări ale temei - program
a.
Culegerea de date şi informaţii privind situaţia existentă şi potenţialul socio-economic al
localităţilor componente ale comunei;
o
Reactualizarea datelor şi a planurilor;
o
Studiul relaţiilor intra şi intercomunale;
o
Prezentarea situaţiei existente;
b. Actualizarea intravilanelor satelor componente ale comunei, pe baza harţilor de risc;
o
Evoluţia comunei;
o
Tendinţele actuale;
o
Zonificarea teritoriului in funcţie de fenomenele geografice;
c. Intocmirea Planului Urbanistic General pentru localităţile componente ale comunei;

Disfunctionalităţi şi priorităţi;

Dimensionarea amplasamentelor rezervate pentru construcţia de locuinţe în
perspectivă, ţinând cont de posibilităţile reale de urbanizare;

Instituirea zonelor de protecţie pentru monumentele istorice şi de arhitectură;

Mărirea suprafeţei intravilanului, cât şi îmbunătăţirea zonificării funcţionale a
acestuia;

Corelarea propunerilor privind protecţia mediului cu prevederile Planului Local de
Acţiune pentru Mediu, respectiv cu Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor al
Judeţului Gorj;

Propuneri şi reglementări urbanistice;

Obiective de utilitate publică şi circulaţia terenurilor;

Echiparea tehnico – edilitară;
d.
Structurarea Regulamentului Local de Urbanism pentru localităţile componente ale
comunei;
o
Ierarhizarea informaţiilor şi a datelor;
o Completările intravilanelor şi reconsiderarea utilităţilor în localităţile comunei Gorj se
vor face pe cât posibil în suprafeţe compacte care să permită uşor dotarea cu echipări
edilitare, de-a lungul drumurilor principale care le traversează, cât şi a celor de legătură
şi exploatare a satelor.
Se va studia teritoriul comunei Gorj, depistând posibilităţi de introducere în intravilan a acelor
suprafeţe care corespund, fără restricţii şi fără riscuri în ceea ce priveşte posibilităţile de
construire, terenuri proprietate ale persoanelor fizice sau juridice.
Planul urbanistic general (PUG) orientează aplicarea unor politici în scopul construirii şi
amenajării teritoriului localităţilor, politici ce îşi propun, între altele, restabilirea dreptului de
proprietate şi implementarea unor noi relaţii socio-economice şi de economie de piaţă după
integrarea in Uniunea Europeană.
1.4. Necesitatea şi scopul lucrării
Necesitatea lucrării decurge din identificarea şi asigurarea unor condiţii favorabile
desfăşurării direcţiilor de dezvoltare ale localităţilor componente ale comunei.
Satele ce compun comuna Licurici sunt: Licurici – reşedinţa de comună şi
3 sate aparţinătoare Frumuşei, Negreni, Totea.
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Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de
dezvoltare urbanistică a comunei Licurici şi a localităţilor componente, din punctul de vedere al
amenajării teritoriului, în corelaţie cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţului
Gorj (PATJ), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal Regional - Regiunea de
Dezvoltare Sud - Vest Oltenia şi cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
(PATN) - secţiunile I - VIII, precum şi cu "Strategiile de dezvoltare şi planificare ale teritoriului
judeţului Gorj", strategii elaborate de Consiliului Judeţean Gorj.

Regiunea de Dezvoltare Sud - Vest Oltenia

1.5.

Durata lucrării
Planurile Urbanistice Generale se actualizează periodic.
Durata de valabilitate a unui Plan Urbanistic General (PUG) aprobat, este de până la 10 ani, dacă
pe parcurs nu apar elemente importante de dezvoltare, ce necesită actualizare.
1.6. Domenii de utilizare
Lucrarea se va constitui într-un instrument operaţional practic aflat la îndemâna Consiliului
Local şi al Primăriei comunei Licurici, care stabilesc strategiile de dezvoltare şi amenajare a
teritoriului pe care îl administrează.
PUG şi Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aprobate, revin administraţiei publice locale,
pentru probleme legate de amenajarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor respective.
Planul urbanistic general cuprinde reglementări pe termen scurt, la nivelul întregii unități
administrativ – teritoriale de bază, cu privire la:
a) stabilirea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul administrativ al localității;
b) stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
c) zonificarea functională în corelație cu organizarea rețelei de circulație;
d) delimitarea zonelor afectate de servituți publice;
e) modernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico – edilitare;
f) stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a siturilor arheologice
reperate;
g) zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut de legislație;
h) formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor;
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i) precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și
plantate;
j) zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și măsurile specifice
privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în
aceste zone;
k) zonele de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri.
Planul urbanistic general cuprinde prevederi pe termen mediu și lung cu privire la:
1. evoluția în perspectivă a localității;
2. direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu;
3. traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în planurile de amenajare
a teritoriului național, zonal și județean;
4. zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și măsurile
specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea
construcțiilor în aceste zone;
5. lista principalelor proiecte de dezvoltare și restructurare ;
6. stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire;
7. delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanistice de regenerare
urbană.
PUG şi RLU pot fi utilizate la:
 eliberarea certificatelor de urbanism şi emiterea autorizaţiilor de construire sau
desfiinţare pentru obiective din zone ce nu necesită studii aprofundate;
 fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul statului pentru realizarea
obiectivelor de utilitate publică;
 declanşarea procedurii de declarare a utilitaţilor publice pentru realizarea unor obiective
ce implică exproprieri;
 respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUG aprobat;
 declanşarea unor Planuri Urbanistice Zonale (PUZ)-uri sau Planuri Urbanistice de Detaliu
(PUD)-uri necesare detalierii unor zone, respectiv unor amplasamente ;
 alte operaţiuni ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale.
Regulamentul aferent lucrării va sta la baza elaborării tuturor documentelor şi documentaţiilor
pentru aprobarea autorizării construirii de locuinţe şi a celorlalte obiective de utilitate publică.
1.7. Efecte economice şi sociale scontate
Lucrarea va putea contribui indirect la creşterea nivelului de trai al populaţiei prin găsirea
unor soluţii de amenajare a teritoriului care să asigure un grad de confort acceptabil, o sumă de
utilităţi şi obiective de utilitate publică care să satisfacă nevoile colective în spaţiul administrativ;
prin lucrările propuse se doreşte facilitarea accesării fondurilor de finanţare naţionale şi
internaţionale ale U.E.
Inițiativa elaborării documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism aparține
colectivităților locale, prin autoritățile deliberative și executive, Guvernului, precum și
persoanelor fizice sau juridice interesate în amenajarea teritoriului și în dezvoltarea localităților.
Activitățile de amenajare a teritoriului și de urbanism, prevăzute de lege, se finanțează din
bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale, din bugetul de stat și din venituri proprii
ale Ministerului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice, precum și, după caz, de persoane
jurdice și fizice interesate în dezvoltarea unei localități sau a unei zone din cadrul acesteia.
Autoritățile administrației publice locale au obligația să prevadă în bugetele anuale
fonduri pentru elaborarea sau actualizare, după caz, a planurilor de amenajarea teritoriului, a
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planurilor de urbanism, a hărtilor de risc natural, orecum și a studiilor de fundamentare
necesare în vederea elaborării acestora.
Autoritățile administrației publice locale participă la finanțarea planurilor de amenajare a
teritoriului, a planurilor urbanistice generale care intră în compețentele de aprobare, precum și
la urmărirea realizării acestora.
Planurile urbanistice zonale și planurile urbanistice de detaliu privind realizarea unor
obiective de interes public, precum și pentru zone protejate se finanțează din bugetul de stat ori
din bugetele locale.
Alte planuri urbanistice zonale sau de detaliu, în afara celor mentionate mai sus, se
finanțeaza de persoanele juridice sau fizice interesate, cu sprijinul, după caz, al autorităților
administrației publice locale.
Finanțarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism cu caracter
deosebit, pentru zone și localități care necesită cercetări și studii complexe, se face și din fonduri
destinate cecetării, dezvoltării regionale și altele, în condițiile stabilite de ministere și de alți
factori implicați.
Indiferent de inițiativa sau de sursa de finanțare, autoritatea administrației publice locale
în competența căreia se află aprobarea documențatiei de amenajare a teritoriului și urbanism
este responsabilă pentru întregul conținut al reglementărilor adoptate.
1.8. Ediţii anterioare ale PUG, modificări sau completări
Plan urbanistic general P.U.G. comuna Licurici, elaborat de S.C. Institut Proiect Craiova S.A.
jud. Dolj, 1998
Actualizare plan urbanistic general P.U.G. comuna Licurici, elaborat de SC PROSPECT SRL
Craiova, jud. Dolj, 2004;
1.9.
Surse documentare
Lista studiilor şi proiectelor elaborate anterior PUG
Alimentarea cu apă potabilă in comuna Licurici, jud. Gorj, proiect elaborat de S.C. ASEAN
S.R.L., Tg. Jiu, 2009;
Studiu geotehnic pt. alimentarea cu apă potabilă in comuna Licurici, jud. Gorj, proiect
elaborat de S.C. ASEAN S.R.L., Tg. Jiu, 2009;
Studiu geotehnic pt. canalizarea menajeră in comuna Licurici, jud. Gorj, proiect elaborat
de S.C. ASEAN S.R.L., Tg. Jiu, 2009;
Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Gorj, elaborat de
Halcrow Romania S.R.L., Bucureşti, 2010;
Plan de analiză şi acoperire a riscurilor – Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă, judeţul
Gorj, 2010;
Plan de analiză socio-economică şi acoperire a riscurilor judeţului Gorj, – Inspectoratul
pentru situatii de urgenţă, judeţul Gorj, 2010. realizată de S.C. CONSULTING V COMPANY SRL in
parteneriat cu Camera de comerţ şi industrie a judeţului Gorj;
Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Gorj pt. perioada 2011-2020;
“ Documente Slavo-Române relative la Gorj”, Alexandru Stefulescu, 1406-1665 , Tipografia
Nicu D. Milosescu, Furnizorul Curţii Regale, 1908;
“Gorjul, istoric şi pitoresc” ,Alexandru Stefulescu ,Tipografia N. D. Milosescu, Furnizorul Curţii
Regale, Târgu-Jiu, 1905;
„Monografia sociologică a comunei Licurici”coordonator Dumitru Otovescu, Editura Beladi,2003
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CAPITOLUL 2 - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII
2.1. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI EVOLUŢIA COMUNEI
Date generale
Cod comună
80711
Cod poştal
217280
Treapta de relief
3
Reşedinţa de comună
Licurici
Număr total de sate componente
4
Populaţia totală stabilă – 2011
2272 loc
Suprafaţa totală comună
6165,23 ha
Distanţa faţă de Târgu Jiu
36 km
Distanţa faţă de Târgu Cărbuneşti
11 km
Comuna Licurici este aşezată în partea central estică a judeţului Gorj, în zona subcarpatică a
Olteniei, având ca formă de relief dealurile colinare aparţinând Podişului Getic, unitate
geomorfologică de tranziţie de la sectorul montan la extremitatea vestică a Câmpiei Române, in
bazinul median al râului Gilort. Comuna este orientată longitudinal pe direcţia nord-sud pe o
intindere de 7 km ( de la Negreni până la Licuriciul de Sus), amplasată pe Valea Licuriciului şi
Valea Negreana, ce face parte din complexul geografic Bazinul Amaradiei.
Centrul de comună are următoarele coordonate geografice (calculate pentru amplasamentul
bisericii din sat): latitudinea geografică este de 44° 55' 00" N; longitudinea geografică este de 23°
37‘ 00“ E. Se află la o distanţă de 11 km (centrul de comună) de oraşul Târgu Cărbuneşti şi 36 km
de municipiul Târgu Jiu. Comuna este legată de DN 67 Drobeta –Turnu Severin - Târgu Jiu –
Ramnicu Valcea prin drumul naţional DN 67B şi DJ 662.
Comuna Licurici, in prezent, nu are acces direct la reţeaua de căi ferate. Legăturile cu
magistrala feroviară 300 – Târgu Cărbuneşti, se realizează indirect prin staţia de la Târgu
Cărbuneşti situată la 11 km.
Comuna Licurici are o dezvoltare geografică de-a lungul apelor, impărţită pe două braţe, cu
forme alungite, un braţ urmăreşte valea pârâului Negreana şi celălalt braţ urmăreşte valea
pârâului Totea, se învecinează în nord-vest şi vest cu comuna Berleşti, în nord-est cu comuna
Târgu Cărbuneşti, în est cu comuna Jupâneşti, în sud-est cu comuna Vladimir, în sud cu comuna
Hurezani.
Funcţiunile dominante ale comunei Licurici sunt: agro – pastorală, industrială
exploatarea petrolului şi prelucrarea lemnului, agricolă – creşterea animalelor.
Principalele produse locale sunt:
- produsele agricole : grâu, porumb, cartofi, legume;
- produsele animaliere : carne, lapte, ouă;
- turismul : de weekend şi agroturismul;
- mesteşugurile : prelucrarea lemnului – porţi şi confecţionarea uneltelor din lemn;
Gradul de echipare al comunei:
- alimentarea cu apă potabilă ( sistem parţial centralizat şi fântăni individuale);
- canalizarea ( sistem parţial centralizat şi fose vidanjabile);
- incalzirea cu lemne;
- racordarea la sistemul energetic naţional;
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- telefonia;
- invăţământul : şcoli şi gradiniţe;
- sănătatea : dispensar uman;
- infrastructura :
 Nivel intracomunal
Localităţile comunei sunt accesibile după cum urmează:
 Licurici - din DN 67B, DJ 675A;
 Frumuşei - din DN 67B;
 Negreni - din DN 67B;
 Totea - din DJ 662;
 Nivel intercomunal
Datorită poziţiei geografice, comuna se situează pe culoarul de dezvoltare de rangul
III, favorizându-i legătura prin:
 DN 67B, cu oraşul Târgu Cărbuneşti şi comunele Târgu Cărbuneşti şi Hurezani;
 DJ 662 cu comunele Vladimir şi Hurezani;
 DJ 675A cu comuna Berleşti;
Evoluţia teritoriului după 1990
suprafaţă intravilan (ha)
inainte de 1990
272,18 ha
suprafaţă intravilan (ha)
1998
449,79 ha
suprafaţă intravilan (ha)
2004
459,37 ha
suprafaţă intravilan propusă
2014
559,48 ha
din care la nivelul anului 2014:

Licurici-reşedinţa de comună
100,68 ha

Frumuşei
96,15 ha

Negreni
131,62 ha

Totea
130,92 ha
Investigaţiile arheologice atestă faptul că, in zona judeţului Gorj, au fost inregistrate forme
ale existenţei umane in paleoliticul superior ( când apare homo sapiens fossilis – 35 000-10 000
î.Hr.) in epoca pietrei neşlefuite (cca. 6 000-2 500 î.Hr.), in epoca bronzului (pînă pe la 1 200
î.Hr.), epoca fierului ( cca. 1 200-450 î.Hr.), in perioada statului geto-dac. Vestigii ale acestor
culturi au fost găsite pe teritoriul unor localităţi aflate in apropierea zonei Licurici (Tg.
Cărbunesti, Săcelu), fapt ce poate justifica presupunerea că, pe intinderea comunei, au trait
oameni din cele mai vechi timpuri.
În satul Negreni a fost scoasă la iveală o sabie, ce poate fi considerată de origine dacică.
Prezenţa dacilor in Valea depresionară Licurici-Amaradia este argumentată şi de faptul că în
portul, comportamentul localnicilor se regăsesc influenţe ale civilizaţiei geto-dacice (de exemplu
cuvintele: ţarină, brazdă, mânz, baci, grumaz, urdă, zgardă şi altele)
Ca atestare documentară, cele mai vechi sate ale Gorjului apar in documentele istorice în
secolul al XIV–lea. Satele s-au format, indeosebi in partea de nord a judeţului, la munte, in
depresiuni, pe dealuri sau de-a lungul văilor, apelor, acolo unde natura a oferit condiţii prielnice
necesare dezvoltării vieţii. Specific acestei perioade este faptul că in regiunile depresionare şi
deluroase, densitatea populaţiei era mai mare decât in zonele de campie şi şes. După fondarea
Ţării Româneşti se constată că densitatea populaţiei va creşte in zonele de câmpie.
O lucrare recentă referitoare la satele ce compun in prezent comuna Licurici,este
documentata monografie editată in 2003, „Monografia sociologică a comunei Licurici”
coordonator Dumitru Otovescu, Editura Beladi, demonstrează că aşezările omeneşti de pe aceste
intinderi colinare se pierd in istorie, la fel ca şi intreaga Dacie protoistorică şi istorică.
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Prezenţa culturii musteriene, paleoliticul superior, cca. 100 000-35 000i.Hr., in zona Gorjului,
este atestată de relicvele din peşterile de la Baia de Fier şi Boroşteni.
In apropierea actualei comune Licurici, pe teritoriul altor localităţi precum Tg. Cărbuneşti şi
Săcelu, au fost găsite vestigii ale perioadei statului geto-dac. In satul Negreni a fost descoperită o
sabie care se presupune că este de origine dacică. Influenţe ale civilizaţiei geto-dacice se
regăsesc in limbajul actual, de exemplu, cuvintele: ţarină, mânz, grumaz, brazdă, urdă, zgardă.
Apariţia formaţiunilor statale prefeudale româneşti este consemnată in Diploma Ioaniţilor
din 1247, unde se face referire la autonomia de care se bucura Ţara Litua, condusă de voievodul
Litovoi, ce cuprindea ambii versanţi ai Carpaţilor, inclusiv Ţara Haţegului. In acest document se
relatează hotărârea regelui Bela de a ceda cavalerilor ioaniţi: „toată Ţara Severinului...afară de
ţara cnezatului Litovoi voievod,pe care o las Românilor, precum au ţinut-o şi ei până atunci”
Primele referieri la satele gorjene apar in secolul al XIV-lea, acestea fiind aşezate de-a lungul
văilor apelor, in zonele muntoase şi deluroase, unde predomina populaţia moşnenilor, cei care
aveau in proprietate pământuri agricole. Ocupaţiile oamenilor erau legate de creşterea
animalelor, pomicultură, exploatarea forestieră, cultura cerealieră, pomicultura şi viticultura.
Configuraţia satelor de-a lungul apelor, dispuse liniar fără ramificaţii laterale, rămâne o
configuraţie distinctivă pentru judeţul Gorj.
Legat de satul Licurici, in jurul anului 1600, acesta se afla in imediata apropiere a unor
„gubernii domneşti”, considerate locuri de refugiu pentru domnitorii acelei peroade, astfel se
pot explica denumirile unor zone din Licurici, „Piscul Domnesc”, „La Via Domnească”, „Casele
Domneşti”. In Licurici, la sfârşitul secolului al XVI-lea, conform unor ipoteze susţinute de
manuscrise şi relatări, şi-au construit case, unele rude sau persoane din anturajul lui Mihai
Viteazul.
Prima atestare autentică consemnată incepe cu boierul Neagoe Mosora care primit o
decizie „hotărâre judecătorească pentru fapte de arme” prin care avea dreptul „să stăpânească
intreg teritoriu al satului Licurici şi Frumuşei cu munţii săi: Licur, Marenţu şi Dolanu, să fie veşnic
moştenire lui şi fiilor săi”. Astfel evoluţia comunităţii va fi marcată de destinul familiei Mosora,
care a devenit cea mai importantă proprietară de pământ din zonă. Pe moşia uneia din fetele
familiei Mosora s-a construit o şcoală, cca. anul 1873, al cărui profesor a fost, timp de 3 ani,
preotul Constantin Frumuşeanu, figură importantă in comunitatea locală, cel care totodată, a
realizat mutarea parohiei şi a centrului administrativ al comunei, din satul Licurici in satul
Frumuşei.
Originea etimologică de „Licurici” a satului, are la baza două ipoteze, una afirmă că la
origine se află muntele Licur şi alta, care asociază numele bătrânului Licur, atât muntele cât şi
bătranul sunt consemnaţi in istoria localităţii.
Organizarea satului in trecut, avea o altă infăţişare: casele erau aşezate pe dealuri, iar pe
văi existau păduri intinse de fag, terenuri agricole, poiene şi, răzleţ, câte o locuinţă sau două.
Distanţele intre case erau destul de mari, legăturile dintre localnici erau determinate de
activităţile economice. Evoluţia localităţilor comunei este progresivă până în prezent.
Ocuparea liberă a terenurilor, cândva împădurite, într-o zonă necontrolată politic şi
economic şi fără o administraţie care să-i îngrădească pe locuitori, a dus la formarea de
gospodării, ale căror terenuri se află în jurul casei şi anexelor. În decursul secolelor s-a format un
echilibru între mediul natural şi oamenii locului, cu activitatea principală de agricultori şi cea de
crescători de animale.
Concentrarea terenurilor agricole în jurul gospodăriilor din aceste sate este urmarea
tendinţei de a reduce distanţele de transport, atât a fânului la animale cât şi a bălegarului de
grajd, de la animale către fâneţele şi "petecele" de arabil.
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Ocupaţiile principale ale vechilor locuitori erau agricultura şi păstoritul. In afară de acestea
se mai ocupau cu : dogăritul, cojocăritul, confecţionarea din lemn a unor obiecte de uz casnic,
tăbăcăritul.
• Situaţia statistică a comunei
Suprafaţa totală a teritoriului administrativ : 6165,23 ha
2) POPULAŢIA
- populaţia totală stabilă – 2272 persoane
3) FORŢA DE MUNCĂ
-număr mediu salariaţi – 101 persoane
-număr mediu salariaţi in industrie – 2 persoane
-număr mediu salariaţi in administraţia publică – 12 persoane
-număr mediu de salariaţi in comerţ - 6 persoane
-număr mediu salariaţi in invaţămant – 32 persoane
-număr mediu salariaţi in sanătate si asistenţă socială – 19 persoane
-număr mediu salariaţi in construcţii - 11 persoane
INVĂTĂMANT
-unităţi de invăţământ – 9
-grădiniţe de copii – 5
-şcoli din invăţământul primar şi gimnazial – 6
-copii inscrişi in gradiniţe – 65 persoane
-elevi inscrişi in invăţământul primar şi gimnazial – 245 persoane
-personal didactic – 31 persoane
-sali de clase şi cabinete – 20
-laboratoare şcolare – 2
-ateliere şcolare - 1
CULTURA SI ARTA
-biblioteci – 4
-biblioteci publice – 1
-abonamente la radio – 475
-abonamente la televiziune – 117
OCROTIREA SĂNĂTĂŢII
-medici – sector public – 2 persoane
-personal mediu sanitar – sector public – 4 persoane
-personal mediu sanitar – sector privat – 1 persoane
-personal punct farmaceutic – sector privat – 1 persoană
AGRICULTURA
- suprafaţa agricolă – 3226,73 ha
-suprafaţa arabilă – 1194 ha
-suprafaţa livezi şi pepiniere pomicole – 134 ha
-suprafaţa vii şi pepiniere viticole – 134 ha
-suprafaţa păşuni – 794 ha
-suprafaţa fâneţe – 971 ha
-suprafaţa cultivată (grâu, porumb, cartofi, legume, secară) – 881 ha
INVESTIŢII – CONSTRUCŢII
-locuinţe terminate – 6
-locuinţe terminate din fonduri private – 6
POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII
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-unităţi PTTR – 4
-abonamente telefonice – 41
2.2. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
 Relieful
Valea Licuriciului se suprapune unei arii deluroase cu orientarea culmilor principale pe direcţia
monoclinală a stratelor geomorfice. Suprafaţa topografică a interfluviilor are o cădere nord-sud
de aproximativ 200m pe o distanţă de 60km ( Dealul Seciuri, 516m; Dealul Cătunelor, la est de
Melineşti, 276m), concomitent se constată o aplecare in profil est-vest, cu diferenţe altitudinale
in medie de 20m.
Situaţia actuală este rezultatul mişcărilor neotectonice, a caror amplitudine creşte spre nord şi
est, unde cutele ascunse au flancurile cu inclinări cuprinse intre 5 şi 12 grade.
Intregul complex al Văii Amaradiei aparţine celui mai vast piemont din ţara, Piemontul Getic,
format la sfarşitul Pliocenului şi inceputul Cuaternarului. Subunitatea Dealurile Amaradiei este o
unitate relativ omogenă, prezentând diferenţieri de la nord la sud şi de la vest la est. Sunt
formaţi din pietrişuri şi nisipuri de diferite categorii. Se observă o inlocuire treptată de la nord la
sud, a formaţiunilor predominant argiloase cu cele predominant nisipoase.
Degradarea diferenţiată a celor doua flancuri ale văii este condiţionată de desfaşurarea in plan a
cutelor şi de dezvoltarea lor lineară, in care apar adesea inşeuări.
In evoluţia descendentă a suprafeţei piemontane din zona comunei Licurici, s-au detaşat trei
complexe morfologice: interfluviile, versanţii şi văile.
Interfluviile s-au ingustat treptat, supuse unui atac permanent din zonele de obârşie ale
afluenţilor Amaradiei, Gilortului şi Olteţului, căpătând aspectul unor muchii şi creste de
intersecţie. In profilul longitudinal al interfluviilor, desele inşeuari şi curmături marchează o
coborâre rapidă a suprafeţei generale.
Procesele care contribuie cel mai mult la degradarea interfluviilor sunt eroziunea torenţiala si
fenomenele de deplasare in masă. Toti afluenţii Amaradiei, in condiţiile existenţei văilor cu
scurgere intermitentă, retragerea interfluviilor este facilitată şi de friabilitatea litologiei
cuaternare.
Versanţii. Racordul intre interfluvii şi suprafeţele plene, reprezentate de terase şi lunci,
constituie sectorul morfologic unde dinamica proceselor modelatoare are cea mai mare
intensitate. Terenurile situate in pantă deţin aproape 90% din suprafaţa Bazinului Amaradia şi,
implicit, a celui din Licurici.
Fizionomia actuala a reţelei de văi a derivat din arterele consecvente, din care doar Amaradia şi
câţiva afluenţi (Negreni, Totea, Berlesca) şi-au păstrat orientarea iniţială.
Vaile. Drenarea piemontului de o reţea hidrografică densă, dar cu scurgere intermitentă,
fenomen caracteristic bazinului Amaradiei, imprimă reliefului un aspect de tinereţe. Dezvoltarea
laterală redusă şi lipsa teraselor pe aproape toate văile afluente, relevă că singurul culoar
evoluat este cel al Amaradiei.
Procesul de degradare al interfluviilor, versanţilor şi teraselor este insoţit de acumularea
materialului la bază pantelor, unde s-au format conuri de dejecţie şi glacisuri, vizibile in relief pe
toata suprafaţa lor, uşor inclinată.
Valea Licuriciului este amplasată intr-o zona deluroasă la limita nordică a Podişului Getic,
străjuită de dealuri şi culmi care nu depăşesc 400-500m. Denumirile dealurilor sunt legate de
anumite momente, evenimente, activităţi, persoane din trecutul istoric al comunităţii:
- Dealul La Han (inalţime cca. 400m), aveau case membrii familiei Brătianu;
- Dealul La Mutuliga (inalţime intre 250-300m)pe care locuia un satean mut;
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- Dealul Viilor (inalţime cca. 350m), cultivat in trecut cu viţa de vie, acum fiind acoperit de
fanaţe;
- Dealul Măgura (inalţime 400-450m);
- Dealul Slăveasca (inalţime cca. 450m);
- Dealul Mudavii (inalţime cca. 450m), locuit de o femeie cu numele Mudava;
- Piscul Domnesc (inalţime cca. 450m), cultivat cu viţă de vie;
- Piscul Ţepii (inalţime cca. 450m), unde se presupune ca erau executaţi ostaticii-localnici
in timpul luptelor cu turcii;
- Piscu Ceru (inalţime cca. 450m), denumire sugerată de altitudinea acestuia;
Complexitatea organizării geologice a comunei Licurici, suprapuse cu tipologia şi intensitatea
proceselor denundaţionale (procese climatice, oscilaţiile de temperatură, cantitatea şi regimul
precipitaţiilor, hidrice, ca debitul mediu hidric şi regimul scurgerii) şi respectiv gradul de
acoperire cu vegetaţie a teritoriului, au determinat formarea unui relief complex, aflat în plin
proces de modelare.
 Structura geologică
Geologia comunei Licurici este determinată de dezvoltarea pe teritoriul acesteia, a celor trei
unităţi geologice, evidenţiind depozite de pietrişuri cristaline şi nisipuri peste marne, nisipuri
pliogene dispuse monoclinar, suprafeţe interfluviale netede din ce in ce mai largi, acoperite spre
sud cu depozite leossoide. Solurile din acest areal, soluri brune erodate şi regosoluri, soluri
brune podzolite puternic, pseudogleizate, şi in mică măsură, soluri brune podzolite erodate,
necesită lucrări de imbogăţire pentru a putea fi favorabile activităţilor agro-productive, in
general fiind necorespunzătoare pentru plantele de cultură cerealieră.
Solurile brune de pădure se formează sub pădurile de fag sau de stejar. Au un profil slab
diferenţiat în orizonturi genetice. Culoarea lor este brun-deschisă uneori roşcată, structura
glomelurală, cu o compoziţie mecanică uşoară. Regimul hidric este suficient. Solurile nu conţin
carbonaţi şi sunt favorabile pentru plantaţiile de pomicole.
In conformitate cu ” Studiul geotehnic pentru stabilirea conditiilor de fundare – Alimentarea cu
apa potabilă in comuna Licurici”, proiect SC ASEAN SRL, 2009, se poate considera că zona se
incadrează in condiţii seismice specifică zonei E, cu un coeficient Ks= 0,12
perioada de colt –Tc = 1,0 s
zona climatică - III
zona seismică de calcul – E
Adancimea maximă de inghet este de 0,80 m iar din punct de vedere seismic zona de calcul
este E, cu un coeficient k,=0,12 şi o valoare a perioadei de colt Tc =I 1,0 s; intensitatea seismică
de calcul VIII, scara MSK, cu o pauză de revenire de 50 ani.
 Resurse minerale
Inafara resurselor oferite de cadrul natural de suprafaţa, vegetaţia arborescentă, comuna Licurici
dispune şi de resursele naturale ale subsolului (resursele mineraliere) – ţitei şi gaze, concentrate
in jurul satului Totea, 2 parcuri ale schelei Ţicleni şi sonda 4542/4545 din satul Negreni.
Exploatarea acestor resurse petroliere constituie o alternativă la preocupările economice ale
zonei, in stabilizarea forţei de muncă.

Solurile
Solurile Podişului Piemontan Getic se caracterizează printr-o distribuţie zonal - altitudinală,
parţial deranjată de particularităţile reliefului accidentat, cât şi prin intervenţia condiţiilor
hidrogeologice şi filologice. Solmile zonale sunt dominate de clasa luvisolurilor, care formează
benzi latitudinale aproximativ paralele începând din Câmpia Română spre Subcarpaţi. Domină
clar luvosolurile roşcate, tipice şi albice, dar se constată şi o largă extensiune a stagnogleizării, în
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corelaţie cu material parental predominant argilos. Luvosolurile roşcate sunt formate aproape în
exclusivitate pe depozite loessoide, în timp ce luvosolurile tipice, cele mai reprezentative pentru
această unitate fizico-geografică, evoluează în condiţii diferite de relief, iar cele albice apar cel
mai adesea în nordul acestei regiuni (mai ales la est de Olt). Solurile condiţionate de materialul
parental se impun prin pelosoluri şi vertosoluri, iar cele cu caracter intrazonal cuprind hidrisoluri,
regosoluri, erodosoluri şi aluviosoluri. In regionarea pedogeografică a Podişului Piemontan Getic
se pot separa două districte: oltean (cu întreaga reprezentarea luvisolurilor); muntean (cu soluri
mai evoluate din clasa luvisolurilor). Zona dealurilor prezintă solurile brune de pădure care au o
fertilitate mai ridicată şi in condiţiile unei umezeli suficiente dau recolte bune la diferite culturi
arabice, la legume si furaje.
 Fenomene geomorfologice de risc
Procesele geomorfologice prezente in spaţiul Podişului Piemontan Getic sunt determinate in
mare parte de fenomenele care se manifestă in zona montană adiacentă. Riscurile apar in urma
amplificării fără precedent in etapa actuală a proceselor de versant, mai ales in arealul bazinelor
hidrografice torenţiale. Aceste procese ridică probleme de ordin geografic, ecologic, economic şi
social. Cu excepţia şesurilor aluviale din depresiunile subcaraptice, din lungul Motrului, Jiului şi
Gilortului şi a podurilor interfluviale piemontane, majoritatea versanţilor văilor şi bazinelor
hidrografice se află într-un stadiu avansat de degradare cu intensitate moderată la puternică şi
chiar excesivă.
O problemă de stringentă actualitate este diminuarea acestor procese de degradare şi
restabilirea echilibrului dinamic al versanţilor şi a bazinelor hidrografice prin lucrări
antierozionale şi folosirea adecvată a fondului funciar.
Torenţialitatea accentuată duce la formarea de diverse organisme torenţiale ( şiroiri, ogase,
rigole, ravene) in sectoarele superioare ale cursurilor de apă cu caracter permanent,
torenţialitatea descreşte ca intensitate in sectoarele mijlocii şi inferioare, consecinţele cele mai
dezastruase apărând la baza versanţilor unde datorită schimbării bruşte a pantei profilului
longitudinal, apele se revarsă şi işi depun aluviunile.
Densitatea organismelor torenţiale variază in funcţie de gradul de acoperire cu vegetaţie,
cantitatea şi distribuţia in timp a precipitaţiilor şi intervenţia factorului antropic.
 Hidrografia
Valea Licuriciului este amplasată intr-o zonă deluroasă la limita nordică a Podişului Getic, fiind
străjuită de dealuri şi culmi care nu depăşesc 400 - 450 m. In satul Licurici, această apă este
cunoscută sub numele de Matca, in timp ce in celelalte sate ale comunei o denumesc Negreana.
Pârâul Negreana şi-a săpat o albie minoră relativ dreaptă şi adâncită intre maluri abrupte de 1-2
m datorită pantei longitudinale accentuate de cca. 5-6 m/km. In funcţie de apropierea albiei de
un versant sau altul, locuintele şi drumurile sunt dispuse de o parte si de alta a pârâului. Debitul
de apă al pârâului este neinsemnat, insă la viituri mari se produc inundaţii de luncă care
afectează sporadic locuinţele sau terenurile gospodăriilor, agricole.
Trăsătura principală a acestui regim o constituie începutul relativ timpuriu al apelor mari de
primăvară, care durează 1-2 luni (martie – aprilie), urmată de viiturile de la începutul verii, care
se transformă ulterior în ape mari. Din luna iulie şi până în luna noiembrie, seceta hidrologică
poate avea durată lungă, cu unele întreruperi determinate de ploi convective. Viiturile de
toamnă au o frecvenţă de 30-45 %, iar în perioada de iarnă sunt predominante apele mici.
Viiturile nivopluviale din această perioadă au o frecvenţă de numai 10 - 20%. Tipul de
alimentare hidrică este pluvionival şi subterană moderată.
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Pârâul Negreana in curs de regularizare

Pârâul Totea

Pârâul Totea prezintă caracteristici asemănătoare cu Negreni, străbate valea de-a lungul căreia sa dezvoltat localitatea Totea. Nivelul pânzei freatice se află la 3-4 m in zona de luncă.
Se distinge prin aport de ape mari de scurtă durată, nivopluviale în luna martie şi cu viituri mai
ales în perioada mai-iulie, determinate de intensificarea proceselor de convecţie, care în cadrul
depresiunii întrunesc condiţii optime de producere. Tipul de alimentare hidrică este pluvionival,
iar continentalitatea regimului creşte de la sud spre nordul depresiunii.
Alimentarea cu apă potabilă se face din fântâni, cantitatea de apă şi calitatea şi calitatea fiind in
general corespunzătoare.
In anul 2003 a fost finalizat Sistemul Meteorologic Integrat Naţional (SIMIN), alcătuit din 7 staţii
radar, care permite cunoaşterea şi prognozarea mai precisă a fenomenelor meteorologice
periculoase şi s-a demarat realizarea Sistemului Informaţional – Decizional Integrat in cazul
Dezastrelor Provocate de Ape (DESWAT).
 Clima
In general clima judeţului Gorj este temperat continentală cu influenţe submediteraneene in
partea de nord-vest şi nord-est. Climatul blând cu temperaturi moderate şi precipitatii
abundente se datorează şi circuitului maselor de aer sudice, sud-vestice dar şi vestice.
Caracteristicile climatice se diferentiază şi altitudinal. Factorii geografici (relief, sol, vegetaţţie,
apa) contribuie la diferenţierea mai multor topoclimate. Zona de dealuri fiind la adăpostul
munţilor are o climă mai călduroasă. Aici se instalează un topoclimat sub-mediteranean care a
favorizat şi dezvoltarea unor plante caracteristice ţărilor climatului sub-tropical (castanul dulce
comestibil, liliacul salbatic, iasomia, mojdreanul şi viţa de vie sălbatică). In schimb se
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inregistrează inversiuni de temperatură, aerul rece şi umed acumulându-se la suprafaţa
podişului ceea ce favorizează ceaţa. Poleiul şi brumele, mai frecvente in noiembrie şi ianuarie.
Temperatura
Temperatura medie anuală a judeţului Gorj descreşte de la sud la nord, cu valori între
10° in depresiune şi 11° C în zona dealurilor subcarpatice. Incălzirea se face mai rapid in vestul
judeţului şi mai lent in est. Pe teritoriul comunei temperaturile anuale sunt cuprinse între 9°-10°
C in luna ianuarie se inregistreaza valori medii de -1° C şi -2° C pentru ca in luna iulie, să
depaşească 20°-21° C. Valorile temperaturilor absolute oscilează între -28° şi +40° C. In ambele
cazuri, masele de aer continental sunt cele care produc asemenea oscilaţii termice.
In sezonul rece formele de relief negative şi intreaga depresiune funcţionează ca arii de
inversiune termică, facilitand scăderea temperaturilor. In felul acesta se explică şi apariţia
timpurie a ingheţului (in jur de 25 octombrie), la acestea contribuind şi afluxul de aer rece din
nord, nord-est sau nord-vest. In condiţii asemănătoare, temperaturile negative se inregistrează,
in medie, pănă la 25 aprilie. Fenomenele atmosferice precum bruma, ceaţa sunt mai frecvente şi
au o durată mai mare.
Umiditatea
Umezeala relativă a aerului are valori medii lunare în creştere de la nord la sudul
comunei, determinate de creşterea altitudinii. Astfel, în luna ianuarie se înregistrează în medie o
umezeală relativă a aerului, cuprinsă între 84 - 86%, în luna aprilie între 72 - 75%, iar în luna
octombrie în jur de 80%. Precipitaţiile atmosferice in zona Licurici, inregistrează anual o medie
care oscilează in jurul a 700 mm. Precipitaţiile atmosferice sunt sub formă lichidă, in majoritatea
timpului. Cca. 22 zile pe an pot avea caracter solid, stratul de zăpadă meţinându-se până la 60
zile. Deşi cantitatea de apă rezultată din precipitaţii depăşeşte media ţării, in sezonul cald, sub
influenţa evapotranspiraţiei, apare un deficit de umiditate de cca. 200-300 mm. Intervalul rece
se caracterizează printr-un exces de umiditate, deşi cantităţile de precipitaţii inregistrează atunci
cele mai scăzute valori.
Nebulozitatea
Nebulozitatea medie lunară are valori uniforme pe teritoriul comunei în luna ianuarie,
acestea fiind cuprinse între 6,5 - 7,0 zecimi, iar în luna iulie între 5,5 - 6,0 zecimi. Valorile mai
ridicate din perioada rea a anului sunt determinate de predominanţa norilor stratiformi în raport
cu cei convectivi din perioada caldă a anului.
Numărul mediu anual cu cer acoperit, cu o nebulozitate de 10 zecimi este de 160-180 zile
pe întreg teritoriul comunei, fiind determinat de nori stratiformi, în lunile caracteristice ale
anului numărul mediu lunar de zile cu cer acoperit este de 14 - 16 zile în luna decembrie şi de 8 10 zile în luna iulie în partea centrală şi nordică a comunei, respectiv 10-12 zile în partea sudică a
acesteia.
Precipitaţiile
Precipitaţiile atmosferice de pe teritoriul comunei sunt mult influenţate de factorul
orografic (masivul muntos, care exercită un rol de baraj orografic în calea maselor de aer din
sector vestic, aducător de umezeală şi de precipitaţii), acestea având valori medii anuale
(cantităţi acumulate) de 750 mm în partea sudică a comunei şi de 800 - 900 mm în partea
centrală şi nordică a acesteia. In luna ianuarie cantităţile medii lunare de precipitaţii sunt
cuprinse între 40 - 50 mm în partea sudică a comunei şi între 50 - 60 mm în partea centrală şi
nordică a acesteia, în sezonul cald (luna iulie) cantităţile medii lunare de precipitaţii cresc
semnificativ, fiind determinate de ploile convective, acestea ajungând până la 100 - 120 mm în
partea centrală şi sudică a comunei şi peste 120 mm în partea nordică a acesteia.
Premisa producerii unor ploi cu caracter torenţial în cantităţi maxime de precipitaţii pe perioada
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caldă a anului, pot determina la rândul lor o scurgere bogată de suprafaţă şi producerea
inundaţiilor. In ceea ce priveşte precipitaţiile solide, se înregistrează un număr anual mediu de
zile cu ninsoare de 30 - 40 zile în partea sudică a acesteia şi de 40 - 60 zile în partea centrală şi
nodică. Durata stratului de zăpadă, influenţat direct de temperatura aerului, este de 80 - 120 zile
în partea centrală şi sudică a comunei şi peste 120 zile în partea nordică a acesteia.
Vântul
Vântul, ca şi alte elemente climatice, este influenţat de orografia munţilor Banatului şi
Mehedinţi, pe teritoriul comunei predomină vânturile din direcţia sud şi sud-vest, frecvenţa
şi intensitatea lor creşte pe măsura ce ne deplasăm spre nord. Direcţia predominantă a
vântului in anul 2009 a fost dinspre est, cu o frecvenţă de 17,5%, calmul atmosferic având o
frecvenţă de 24%. Viteza maximă inregistrată, in perioada 1992 – 2009, a fost de 18 m/s.
 Vegetaţia
Vegetaţia comunei Licurici este destul de eterogenă, datorită complexităţii structurii
morfologice a reliefului, respectiv condiţiilor pedoclimatice diferenţiate.
O clasificare a florei zonei arată astfel:
a) vegetaţia acvatică si de lunca este compusă din plante submerse şi de suprafaţă:
 plantele submerse ( din care o parte au dispărut odată cu procesul de deteriorare
generală a apelor) sunt reprezentate de nuferii albi de nisip, lianele de apa;
 plantele acvatice de suprafaţă sunt: lintiţa, „castanele de apă” ( ciulinele plutitor),
ghimpul, „otraţelul”, plutniţa, şovarul pitic, pipirigul, papura şi trestia, rachitisul,
salcisul ( salcie alba, cenuşie, etc.); in salcisuri se intalnesc arini de smarc, inalţi ca si
ierburi pe jumatate iubitoare de uscaciune; deasemeni se intâlnesc plante iubitoare
de locuri pe jumatate umede cum sunt rogozurile, izma băltii, stuful.
b) vegetaţia pe pajişti şi campie – stepe
 stepa este slab reprezentată pe teritoriul comunei Licurici, pajistile şi câmpia
obisnuită sunt deseori intâlnite şi sunt ori sărate cu covoare florale care in general sau păstrat in zonele in care nu s-a facut desţelenirea pajistilor.

c) vegetaţia de subarborete şi arborete formeaza de obicei centuri ce inconjoară pădurile sau se
gaseşte şi interiorul acestora şi sunt formate din maceş, floarea de rasură, păducelul, drobul,
drobuşorul, sângerul, lemnul câinesc, porumbarul, hameiul, murul, socul, gherghinarul, liliacul,
scumpia, salba moale, spinul, călinul, ghimpele.
d) zona pădurilor are flora influientată de pătrunderile submediteraniene reprezentată de arbori
termofili ( stejarul pufos şi cel brumăriu) ca şi de alte foioase (teiul comun, teiul argintiu, arţarul,
jugastrul, gorunul, cerul, frasinul, ulmul, carpenul, fagul, garniţa, pinul, pinul negru,
mesteacănul);
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Pădurile conţin un intreg complex de plante agatatoare, liane, iedere, curpenii, varietăţi
de viţă sălbatică, sau de plante care pătrund in luminişuri cu mai multă umiditate,iarba moale,
costreiul, mohorul, paiuşurile şi continua spre zonele mai inalte cu pajişti de stâncării ce cresc
printre bolovani şi stânci şi care sunt şi ele de influenţă submediteraniană.
Vegetaţia este complexă din punct de vedere al formaţiunilor vegetale întâlnite de la
asociaţii răşinoase mixte de răşinoase - făgete, făgete, până la asociaţii silvostepice de dealuri
colinare. Pe teritoriul comunei Licurici se identifică o floră spontană mult diversificată, dintre
acestea, peste 100 sunt plante medicinale. Aceste plante furnizează cantităţi mari de polen şi
nectar pentru apicultură.

Fauna animală cuprinde 20 specii grupate in 12 familii şi 6 ordine, specii care, in general
prezintă o mare insemnătate ştiinţifică şi economică, deoarece unele specii sunt dăunătoare
pentru culturile agricole şi trebuie monitorizate, iar celelalte au importanţă cinegetică.
Condiţiile biotice (compoziţia chimică a esenţelor forestiere, alcătuirea taxonomică a cenozelor)
şi abiotice (umezeala şi gradul ridicat de umbrire, solul puternic acid) ale biotopului fac ca unele
specii de animale să fie puternic ataşate condiţiilor respective, având populaţii numeroase şi mai
puţin oscilante pe verticală.
Astfel, se întâlnesc:
 mamiferele de talie mică, ca şoarecele vărgat, popandaul, harciogul, soarecii mari de
mirişte, şobolanii acvatici, dihorul de stepe şi cel domestic, nevastuica; sporadic şi
migrator se intâlnesc mistreţul, vulpea, lupul, căprioara şi unele pisici salbatice
corcite, in trecut se mai intâlneau şi viezurele, jderul chiar şi ursii.
 păsări de diverse specii:
- specii cântătoare : privighetoarea mică, pupăza, specii de mierle, sticleţi, scatii;
- păsări insectivore: ciocănitoarea, ghionoaia, piţigoii verzi cu guler alb, ciufii,
joimariţa (disparută), caprimurgul (in zona de sud a făgetului), porumbeii
domestici şi sălbateci, graurii, porumbelul de scorbura, turturelele;
- păsări de talie mare de interes gospodăresti: sitarul şi fazanul.
- păsări rapitoare: specii de ghindari, vânturelul de seara, şoimi diverşi, ciorile,
stăncuţele, corbii ;
- păsări disparute sau in curs de dispariţie: rândunelele, vrabiuţele, ciocârlanii,
ciocârlia;
- reptile: şerpi veninosi, şarpele comun, neveninos, şopârle, guşterul, batracienii.
 insecte: păianjeni, gândaci, albine şi viespi domestice sau de păduri, coleoptere mari
(rădaşca), lepidoptere, fluturi de diverse specii, scolopendrele (miriapozii).;
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 peşti: in prezent nu se mai gasesc peşti in apele din teritoriu, insă in general se
intâlneau specii de ape limpezi precum cleanul, scobarul, lipanul, bibanul, plătica
guvizii mici de apă dulce, roşioara.
Fenomenele biopedogeografice de risc
Dintre formele de risc asupra vegetaţiei se remarcă o serie de procese care au dus la
schimbarea asociaţiilor vegetale de-a lungul timpului, cum ar fi:
Incendiile naturale sau cele provocate antropic au efecte distrugătore asupra
vegetaţei;
- Fenomenul de despădurire, poate fi considerat cel mai profund proces de intervenţie
umană asupra mediului geografic, cu consecinţe dezastruoase asupra tuturor componentelor
precum: modificarea condiţiilor microclimatice şi topoclimatice, modificarea regimului de
curgere a apelor, rărirea până la dispariţie a unor specii de plante şi animale, accelerarea
procesului de eroziune a solului, creşterea cantităţii de CO2;
- Paşunatul excesiv care duce la: modificarea ciclului vegetal al plantelor, modificarea
diversităţii speciilor, reducerea dimensiunilor agregatelor din sol, terenul decopertat de
vegetaţie poate duce la degradarea solului;
- Intervenţiile antropice, din partea omului, afectează profund structura solului şi
proprietăţile acestuia: activităţile agricole (creşterea animalelor, cultura plantelor şi păşunatul
intensiv). Distrugerea materiei organice din substratul solului sunt cele de natură chimică,
structurală (compactizarea), hidrologica (interventii ce conduc inevitabil, la inmlastiniri si
destabilizarea fizica a solului (eroziunea solului).
Măsuri şi tehnici de stopare sau diminuare a efectelor negative
Din cauza efectelor negative pe care le au activitatile umane asupra complexului
biopedogeografic se impun stringent o serie de masuri şi tehnici de stopare sau diminuare a
acestora:

Refacerea cuverturii vegetale prin replantări şi prin oprirea paşunatului şi a incendiilor;

Un management eficient prin rotaţia culturilor, supravegherea lor, etc;

Măsuri de stopare a eroziunii malurilor albiilor prin consolidări şi indiguiri;

Măsuri de stopare a dezvoltării torenţilor şi ravenelor prin diferite lucrări de amenajare
sau prin plantări adecvate;

Controlul scurgerii pe pante prin terasări, aratul in lungul curbelor de nivel, menţinerea
unor făşii vegetale, perdele de protecţie verzi;

Prevenirea eroziunii declanşata de drumuri, construcţii, prin amplăsari adecvate in zone
stabile, canalizarea apelor de suprafaţă, plantarea vegetaţiei;

Stoparea eroziunii exercitate de vânturi prin amplasarea unor formaţiuni vegetale care să
diminueze acţiunea lor, prin păstrarea umidităţii solurilor.

In conformitate cu OM nr. 776 /2007, comuna Licurici nu este inclusă in reţeaua
ecologică europeană Natura 2000 ce cuprinde o multitudine de arii protejate in toată Europa
Comunitară, avand ca obiective: conservarea habitatelor naturale, protecţia elementelor de
floră şi faună sălbatică vulnerabilă, aflate in dificultate sau declin din diferite cauze.
2.3. RELAŢII ÎN TERITORIU, EVOLUŢIA POSIBILĂ Şl OPTIMIZAREA ACESTORA
 Relaţii la nivel intracomunal
Localităţile comunei sunt accesibile după cum urmează:
 Licurici - din DN 67B, DJ 675A;
 Frumuşei - din DN 67B;
 Negreni - din DN 67B;
 Totea - din DJ 662;
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Nivel intercomunal
Datorită poziţiei geografice, comuna se situează pe culoarul de dezvoltare de rangul
III, favorizându-i legătura prin:
 DN 67B, cu oraşul Tg. Cărbuneşti (situat la 11 km) şi capitala judeţului municipiul
Târgu Jiu (situat la 36 km), comunele Târgu Cărbuneşti şi Hurezani;
 DJ 662 cu comunele Vladimir şi Hurezani;
 DJ 675A cu comuna Berleşti ;
 Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Culoarul de dezvoltare de rangul III este caracterizat de următoarele trăsături:
 căi de comunicaţie de importanţă judeţeană şi comunală;
 localităţi de tip rural cu centre intercomunale polarizatoare monofuncţionale;
 suprafeţele antropizate sunt subordonate celor naturale;
Dispoziţii directoare:
 infrastructuri şi echipare cu utilităţi conform rangului de culoar;
 dezvoltarea specificului localităţilor;
 orientarea către activităţi economice care să dezvolte centrele polarizatoare, să le
confere stabilitate şi independenţă (stabilizarea populaţiei);
 orientarea către activităţi economice care să susţină dezvoltarea identităţii
localităţii şi să se bazeze pe potenţialul local (turism rural,
activităţi
meşteşugăreşti, de artizanat);
 dezvoltarea infrastructurii de specialişti adecvaţi specificului localităţii;
 structurarea de regulamente protective pentru patrimoniul natural şi construit
(inclusiv măsuri de protecţia mediului).

Drumul judeţean DJ 662 in localitatea Totea

2.4. ACTIVITĂŢI ECONOMICE Şl PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE
 Caracteristici generale
Activităţile socio –economice se integrează in 3 pachete distincte:
primare – desemnează primele activităţi ale omului pentru procurarea celor necesare
existenţei, agricultura, silvicultura, exploatarea materialelor de construcţii şi extracţia
primară a minereurilor;
secundare şi terţiare - reprezintă activităţi derivate ale sectorului primar şi valorificarea
produselor acestuia, industria, transporturile, turismul, educaţia, cultura, cultele, ocrotirea
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sănătăţii, etc.;
Este evident faptul că in structura economică a zonei predomină sectorul primar, este vorba
despre agricultură, silvicultură, exploatarea şi valorificarea resurselor subsolului importante
pentru economia locală şi pentru activitatea de construcţii, precum şi colectarea şi
valorificarea produselor auxiliare ale pădurii.
Economia este una de tip tradiţional, bazată pe agricultură, cu cele două ramuri principale:
creşterea animalelor şi cultura plantelor. Ambele funcţionează însă la un nivel de subzistenţă, cu
predilecţie în gospodăriile individuale.
Profilul economic cu caracter agricol (producție, dar și o anumită prelucrare a produselor
agricole) la care se adaugă fondul forestier, demonstrează un potențial economic agro–forestier
important.
Suprafaţa terenului agricol de 2940,37 ha ( 47,69 % din teritoriul administrativ al comunei)
este format in cea mai mare parte din teren păşuni - fâneţe – 1478,09 ha, din importante
suprafeţe arabile – 1194,28 ha, care favorizează creşterea animalelor dar şi pomicultura şi
viticultura prin cele 268 ha.
Forma de exploatare a pământului şi cea de creştere a animalelor, este de tip familial şi privat.
Mecanizarea lucrărilor agricole se realizează in prezent necorespunzător iar creşterea animalelor
(porci, vaci, capre, oi) se face doar pentru nevoile gospodăriei individuale.
Unităţi de mică agro-industrie nu există, valorificarea produselor agro-alimentare este
necorepunzătoare datorită distanţei faţă de centrele orăşeneşti şi a lipsei de organizare a unui
sistem de colectare.
Potenţialul agricol al terenurilor din zonă, fac necesară elaborarea unor programe de
reabilitare a terenurilor agricole, prin reglementarea unor măsuri de control a eroziunii solului
pe versanţi şi măsuri hidroameliorative pentru eliminarea excesului de umiditate din zonele
inundabile.
Producţia vegetală, cultivarea pămantului, v-a constitui in perspectivă, o activitate cu mari
posibilitaţi de dezvoltare, iar zootehnia se poate reface calitativ şi cantitativ.
O adevărată bogăţie naturală a comunei o reprezintă resursele forestiere deoarece suprafaţa de
păduri de 2610,48 ha reprezintă 42,43 % din totalul de 6165,23 ha (suprafaţa teritoriului
administrativ al comunei).
In ceea ce priveşte, caracteristicile fondului forestier, vegetaţie spontană specifică zonei
dealurilor subcarpatice, se remarcă, o prezenţă mai mare a gorunetelor pe versanţii insoriţi şi a
făgetelor pe versanţii umbriţi. Ca vârsta pădurile sunt clasificate ca arborete medii (70 - 80 ani)
iar clasa de producţie medie a pădurile este de gradul II. Starea generală de sănătate a pădurilor
se apreciază ca bună, majoritatea arboretelor fiind relativ sănătoase, dar se semnalează şi
atacuri ale dăunătorilor, precum şi a fenomenului de uscare. Pădurile din această zonă au
funcţiuni de producţie cât şi de protecţie a mediului, asigurănd o masă lemnoasă de calitate
superioară. Pădurea are o importanţă economică şi un rol de protecţie a calitaţii mediului
Comuna Licurici deţine un deosebit potential turistic, existând numeroase elemente
tradiţionale specifice, folclorice, arhitecturale şi istorice, in prezent nu există o bază turistică,
pensiuni turistice, această activitate nefiind dezvoltată.
Structura suprafeţei teritoriului comunei arată că resursele forestiere şi din agricultură pot
crea suportul dezvoltării economiei viitoare alături de atragerea forţei de muncă locale pentru
activităţile economice din zonă.
 Industria şi activităţile de servire
Industria extractivă are condiţii favorabile de dezvoltare graţie rezervelor de ţitei şi gaze,
insoţită de activitatea de transport, generatoare de lucrari importante de amenajare a
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teritoriului şi a localităţilor componente ale comunei dar şi cu repercursiuni negative in
organizarea şi gestionarea terenurilor, precum şi asupra protecţiei calităţii mediului, solului,
apelor, modificări de calitate ale factorilor de mediu, cu consecinţe asupra aşezărilor umane.
S.C. Conpet S.A. Ploieşti este concesionar(conform H.G. 793/2002) al Sistemului naţional de
transport ţiţei, gazolină, condensat şi etan, administrează o conducta magistrală de transport
ţiţei ø 10 2/4″ Ţicleni- Ploieşti (F1), o conductă magistrală de transport gazolină ø 6 5/8″ şi o
conductă ø 6 5/8″ prin care este introdusă fibra optică cu instalaţiile aferente (traversări aeriene,
robineţi, prize de potenţial, aerisiri, bazine de retenţie, SPC-uri, etc.) ce traversează teritoriul
comunei Licurici. Conductele, instalaţiile, echipamentele şi dotările anexe sunt componente ale
ale Sistemului naţional de transport al ţiţeiului, gazolinei şi etanului aşa cum este definit prin
Legea Petrolului nr. 238/2004, proprietate publică a statului, fac parte din Domeniul public de
interes naţional şi sunt de importanţă strategică, conform dispozitiilor O.U.G. nr. 216 /2000
aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea 254 /2001.
S.C. OMV PETROM S.A. doreşte să realizeze transportul gazelor de la sondele 4539, 4542 şi 4545
către baza EPF2 situată in satul Busuioci, comuna Hurezani.
Propuneri de dezvoltare:
 Vor avea şanse de reuşită acele întreprinderi agro-industriale care vor elimina veriga
achiziţionării materiilor prime, prelucrînd materiile prime colectate direct de la gospodăriile
agricole asociate, într-o întreprindere agro-industrială integrată.
 Intreprinderile de mica capacitate vor fi amplasate în curţile gospodăriilor.
 Serviciile productive sau neproductive se vor înfiinţa în cadrul zonei de locuit şi funcţiuni
complementare, ele necesitînd suprafeţe de teren reduse.
 înfiinţarea unei brutării.
 Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, printre care ţesăturile din lînă şi obiectele
artizanale din lemn sunt specifice.
 Promovarea turismului de week-end.
 Promovarea agroturismului, pe măsură ce dotarea edilitară a gospodăriilor existente va
permite asigurarea confortului pretins unor astfel de gospodării
o creşterea animalelor care să asigure hrana turiştilor, în excedent faţă de consumul
propriu al membrilor familiei;
o limitarea capacităţii de cazare la 6 paturi / gospodărie agroturistică este, în măsură să
întreţină interesul, atât pentru creşterea animalelor, cât şi pentru turism;
o în aceste gospodării turistul va putea găsi specialităţi ale bucătăriei autohtone sau
alimente naturale pe care să le poată prepara singur, în mod tradiţional.
o este necesară pregătirea profesională a membrilor familiei pentru a fi în măsură să
primească oaspeţi, să preparare hrana la un nivel superior, să menţină condiţiile
igenice în gospodărie;
o localnicii sa posede capacitatea de a-i iniţia pe turiştii interesaţi in arta
mesteşugurilor şi a obiceiurilor tradiţionale locului;
 Agricultura
Situată în zona premontană a judeţului Gorj, comuna Licurici oferă condiţii naturale de
cultură ce variază zonă in funcţie de aşezarea geografică, partea de sud a comunei este
favorabilă producţiei agricole iar in partea de nord predomină creşterea animalelor. Suprafaţa
de teren agricol este de 2940,73 ha (47,69% din totalul suprafeţei comunei), din care 1194,28 ha
( 19,38%) o reprezintă terenul arabil.
Predominante sunt solurile brune podzolite, care în zona nordică a comunei au o
aciditate pronunţată. Solurile aluvionare sunt prezente pe suprafeţe reduse în zona
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depresionară.
Condiţiile naturale nu permit cultivarea viţei de vie şi a legumelor termofile şi limitează
extinderea culturilor de porumb şi a plantaţiilor de pomi fructiferi.
Se evidenţiază potenţialul deosebit existent în comună pentru creşterea animalelor, ca
ocupaţie tradiţională a locuitorilor. Condiţiile naturale şi cele social-economice sunt favorabile
pentru creşterea bovinelor pentru carne şi lapte şi a ovinelor cu lână semifină şi grosieră.
In toate gospodăriile agricole, crescătoare de animale, de pe teritoriul comunei se
practică sistemul extensiv atât în cultura vegetală cât şi în sectorul creşterii animalelor. Ponderea
gospodăriilor crescătoare de animale faţă de totalul lor este de 97%.
 Efectele climatice preconizate în agricultura UE Sursa: Comisia Europeană
Se preconizează că pe termen mediu şi lung schimbările climatice vor afecta din ce în ce
mai mult România şi sectorul său agricol. România va trebui să se aştepte la o creştere constantă
a temperaturii medii anuale, asemănătoare cu proiecţiile pentru Europa, care poate varia între
0,5 °C şi 1,5 ºC până în 2029 şi între 2,0 °C şi 5,0 °C până în 2099, în funcţie de scenariul global.
Este de aşteptat ca modelele de precipitaţii să se schimbe în mod semnificativ şi să producă
un impact teritorial diferenţiat în România. Partea de nord a ţării va obţine probabil câştiguri de
productivitate a culturilor pe termen mediu, dar va fi supusă la inundaţii mai mari pe timpul
iernii şi la probleme din cauza lipsei de apă în timpul verii. Sudul şi sud-estul României vor fi mai
grav afectate, iar valurile de căldură şi de secetă vor duce la o scădere generală a productivităţii
şi a producţiei din sectorul vegetal.
Mai precis, unele modele climatice prevăd că, în absenţa acţiunilor de diminuare şi
atenuare a efectelor schimbărilor climatice, recoltele şi randamentele individuale ar putea fi
afectate în modul următor:
- Porumb: într-un scenariu „cald", UE se confruntă cu o posibilă scădere a producţiei cu 9%,
comparativ cu o valoare iniţială din 2000, iar acest lucru va afecta în principal Franţa,
România, Italia, Ungaria şi Spania. Într-un scenariu "rece", totuşi, România s-ar putea chiar să
înregistreze o creştere de 15-20% a producţiei de porumb.
Floarea soarelui: atât în scenariul cald cât şi în cel rece, România trebuie să se aştepte la o
scădere a producţiei de floarea-soarelui de până la aproximativ 14% până în 2030.
Se preconizează că şi alţi producători din UE (Bulgaria şi Ungaria) vor fi afectaţi în mod
similar.
- Grâu: România ar putea fi afectată în mod semnificativ în scenariul „rece” (-25% până în
2030), dar aceasta ar putea beneficia de fapt de o creştere a producţiei în cadrul unui
scenariu cald (7%).
Datorită politicii agrare actuale nu există interes pentru creşterea animalelor în ferme mari,
producţiile animaliere ce se obţin fiind destinate în cea mai mare parte consumului propriu, în
aceste condiţii încărcătura de animale pe întreaga comună este deosebit de scăzută în raport cu
potenţialul zonei.
Condiţiile pedo-climatice foarte puţin favorabile culturii plantelor sunt însă favorabile
creşterii animalelor în cazul în care pajiştile naturale vor fi puse în valoare.
Propuneri de dezvoltare
 Măsurile ce se impun pentru ameliorarea pajiştilor naturale sunt:
 curăţirea păşunilor de vegetaţia forestieră fără rol de protecţie antierozională;
 aplicarea amendamentelor calcaroase care se primesc si se transporta gratuit la
cerere;
 combaterea buruienilor şi în special schimbarea compoziţiei floristice a covorului
-
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vegetal prin aplicarea de îngrăşăminte;
 pe păşunile montane, în cazul invadării cu Nardus Stricta se va trece la desţelenirea
suprafeţei respective, urmată de însămînţarea ierburilor valoroase;
 distrugerea muşuroaielor, grăparea şi aplicarea celorlalte lucrări obligatorii, neglijate
ani de-a rîndul;
 fertilizarea susţinută atît cu îngrăşăminte organice cît şi cu acele ingraşăminte care nu
provoacă acidificarea solului;
 plantarea cu esenţe forestiere (de preferat alun) a porţiunilor de păşune degradate;
 Pe terenurile arabile, pentru a creşte la un nivel acceptabil rentabilitatea culturilor sînt
necesare:
 aplicarea masivă a îngrăşămintelor organice şi amendamentelor calcaroase;
 folosirea de soiuri productive pentru toate culturile şi schimbarea seminţei de cartofi cel
puţin la 5 - 6 ani cu cartofi aduşi din altă zonă geografică.
 în creşterea animalelor, ocupaţia tradiţională a locuitorilor, sunt necesare măsuri de
modernizare prin:
 ameliorarea efectivelor prin reproducţie dirijată fiind necesare puncte de
însământare artificiale în fiecare din cele 4 localităţi;
 îmbunătăţirea asistenţei veterinare;
 folosirea pe scară mai largă a furajelor concentrate pentru a pune în valoare
potenţialul de producţie al animalelor, indiferent de specie;
 introducerea mecanizării în creşterea animalelor (muls mecanic, evacuare mecanizată
a dejecţiilor, adăpători automate, etc.)
 instituirea obligativităţii pentru deţinătorii de animale să amenajeze o platformă
betonată pentru fermentarea gunoiului de grajd, prevăzută cu un bazin betonat
impermeabil în care să se scurgă toate dejecţiile lichide;
Prin această măsură se urmăreşte:
 obţinerea unui gunoi de grajd de calitate, din care substanţele organice nu se pierd în
sol şi nici nu sunt antrenate de apele pluviale;
 salubrizarea şi igenizarea fiecărei incinte gospodăreşti şi a întregii localităţi,
respectîndu-se atît prevederile Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 536 / 1997 cît şi ale
Legii Protecţiei Mediului nr. 137 / 1995;
 modernizarea şi dotarea cu utilităţi, înlocuirea adăposturilor vechi ce nu asigură
condiţii normale pentru animale;
 pentru fermele noi ce se vor înfiinţa, dotarea lor edilitară va fi obligatorie;
 în cazul unor ferme mari se va recomanda amplasarea lor în extravilan indiferent de
specie.
 Silvicultura
Fondul forestier al comunei Licurici în suprafaţă de 2610,48 ha (42,34%) au atât funcţiuni
de producţie cât şi de protecţie, realizând astfel in principal masa lemnoasă de calitate superoară
precum şi alte produse prelucrate, dar, nu in ultimul rând asigură protecţia factorilor de mediu.
Fondul forestier al comunei deţine un procentaj de 19% din total fond funciar, ceea ce înseamnă
foarte puţin faţă de media pe judeţul Gorj, 25% şi media pădurilor pe ţară 27%.
Scăderea treptată a procentajului păduros se datorează defrişărilor pădurilor în favoarea
păşunilor şi fâneţelor. Repariţia pădurilor pe teritoriul comunei este distribuită uniform, acestea
fiind aşezate de o parte şi de cealaltă a satelor componente.
Din totalul pădurilor din comună 90% sunt păduri de producţie (1269 ha) şi 10% sunt
păduri de protecţie a solului şi căilor de comunicaţie (141 ha). Speciile de plante lemnoase din
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padurile comunei sunt: fagul, stejarul, carpenul, ulmul, alunul, nucul, cireşul, mărul, prunul.
Proporţia actuală a claselor de producţie este nesatisfăcătoare. Unul din factorii care au
influenţat negativ productivitatea arboretelor este păşunatul abuziv, îndeosebi în arboretele
tinere.
Propuneri de dezvoltare:
 Se vor utiliza numai tehnici de exploatare ecologice a pădurii;
 In exploatare se vor consulta specialiştii silvicultori;
 Zonele defrişate vor fi imediat replantate;
 Se interzic tăierile de păduri rare;

Vor avea şanse de reuşită acele întreprinderi agro-industriale care vor elimin veriga
achiziţionării materiilor prime, prelucrînd materiile prime colectate direct de la gospodăriile
agricole asociate, într-o întreprindere agro-industrială integrată;

Intreprinderile de mica capacitate vor fi amplasate în curţile gospodăriilor;

Activităţile de depozitare şi transport se vor desfăşura în strînsă legătură cu
întreprinderile agro-industriale, de dorit în aceeaşi incintă;

Serviciile productive sau neproductive se vor înfiinţa în cadrul zonei de locuit şi funcţiuni
complementare, ele necesitînd suprafeţe de teren reduse;

Revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale şi obiectele artizanale din lemn specifice;

Promovarea turismului de week-end;

Promovarea agroturismului, pe măsură ce dotarea edilitară a gospodăriilor existente va
permite asigurarea confortului pretins unor astfel de gospodării :
 una din condiţiile în gospodăria agroturistică este creşterea animalelor care să asigure
hrana turiştilor, în excedent faţă de consumul propriu al membrilor familiei;
 limitarea capacităţii de cazare la 6 paturi / gospodărie agroturistică este, în măsură să
întreţină interesul, atât pentru creşterea animalelor, cât şi pentru turism;
 în aceste gospodării turistul va putea găsi specialităţi ale bucătăriei autohtone sau
alimente naturale pe care să le poată prepara singur, în mod tradiţional;
 este necesară pregătirea profesională a membrilor capabili să primească oaspeţii,
respectând normele sanitare, menţinând condiţiile igenice în gospodărie.
2.5. POPULAŢIA. ELEMENTE DEMOGRAFICE SOCIALE. EVOLUŢIA POPULAŢIEI
1. Situaţia existentă şi evoluţia populaţiei
Comuna Licurici este formată dintr-o reţea de 4 localităţi. Ceea ce este mai important
pentru analiza noastră este repartizarea populaţiei totale a comunei, pe satele componente
Volumul populaţiei este dat de numărul persoanelor ce o alcatuiesc, fiecare persoană fiind
echivalentă cu o unitate statistică. Astfel, la ultimul recensământ al populaţiei din România,
desfăşurat in anul 2011, volumul populaţiei din Licurici a fost de 2272 locuitori, comuna făcând
parte, astfel, din categoria localităţilor rurale cu populaţia cuprinsă intre 2000 şi 4999 de
locuitori (fiind de mărime medie, incadrându-se in cea de-a treia categorie din cele 5 categorii
de localităţi rurale, stabilite in funcţie de numărul locuitorilor). Populaţia acestei categorii de
localităţi rurale (2000-4999 loc) reprezintă cca. 63% din totalul populaţiei care traieşte in mediul
rural din ţara noastră. Din toate documentele puse la dispoziţia noastră de personalul
administrativ al comunei Licurici cu privire la datele provizorii ale recensămintelor populaţiei din
anii 1977,1992, 2002 si 2011, am putut calcula evoluţia populatiei din satele componente,
precum şi eventualele diferenţe.
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Recensăminte
Localitatea

Indici de creştere

1977

1992

2002 2011

1992/1977

2002/1992

2011/2002

Licurici

797

739

676

579

0,93

0,91

0,85

Frumuşei

326

383

349

319

1,18

0,91

0,91

Negreni

756

747

710

586

0,99

0,95

0,82

Totea

987

905

879

788

0,92

0,97

0,89

Total comună

2866

2774

2614 2272

0,97

0,94

0,87

Sursa : Institutul Naţional de Statistică

In funcţie de proporţiile populaţiei fiecărui sat din totalul comunei, putem observa urmatoarea
repartiţie in procente:
Localitatea

Anul 2002

Anul 2011

Licurici

25,8%

25,5%

Frumuşei

13,4%

14,0%

Negreni

27,4%

25,8%

Totea

33,4%

34,7%

100%

100%

Total

Numărul de locuitori la nivelul de comunei a scăzut din anul 1977 pană in anul 1992 cu cca. 3%,
ca urmare a deteriorării nivelului de trai, a legalizărilor intreruperilor de sarcină, care au condus
la scăderea indicelui natalităţii şi creşterea ratei mortalităţii, dar in mod diferenţiat pe cele 4
sate. Din anul 2002 pană in anul 2011 se evidenţiază tendinţa generală, mai accentuată, de
continuare a scăderii numărului de locuitori cu cca. 13%, din care mai accentuată scădere are loc
in localitatea Negreni şi mai puţin in localitatea Frumuşei.
2. Gruparea populaţiei in funcţie de sex, vârstă
Populaţia poate fi structurată in funcţie de mai multe trăsături şi variabile (indicatori):
demografice (vârstă, sex, stare civilă ş.a.), economice (gradul de ocupare al populaţiei, repartiţia
pe sectoare de activitate, nivelul veniturilor, etc.), educaţionale (nivelul de instrucţie, profesia)
ş.a.m.d. La nivelul comunei Licurici, populaţia de sex masculin conform recensământului din
anul 2011, este de 1123 persoane şi reprezintă un procent de 49,4% din totalul populaţiei, in
timp ce populaţia feminină este de 1149 de persoane respectiv 50,6%.
Vârsta
populaţiei

2002

2011

Nr.

%

Nr.

%

0 – 14 ani
15 – 59 ani

528
1430

20,20
54,70

388
1246

17,10
54,80

60 ani si peste
Total

656
2614

25,10
100

638
2272

28,10
100

Sursa : Institutul Naţional de Statistică
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Vârsta
populaţiei
0 – 14 ani
15 – 59 ani
60 ani si peste
Total

2002
Masculin

2011
Feminin

Masculin

Feminin

261
735

267
695

132
731

256
515

269
1265

387
1349

260
1123

378
1149

Sursa : Institutul Naţional de Statistică

Sintetizând datele referitoare la aceste categorii de vârsta, putem impărţi populaţia din Licurici in
tineri, adulţi si vârstnici, ale caror proporţii din populaţia totală sunt evidenţiate in tabelul de
mai jos:
Tipul populaţiei
Număr de locuitori
Procente
Tineri (0-14 ani)
388
17,10%
Adulţi (15-59 ani)
1246
54,80%
Vârstnici (60 ani si peste)

638

28,10%

Ponderea generaţiilor
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Raportul de dependenţă de vârstă
Generaţiile născute după 1989, mult mai reduse ca dimensiune, se vor afla pe piaţa muncii in
anii 2020-2030 şi vor avea de intreţinut economic o populaţie vârstnică numeroasă, inactivă
economic. In judeţul Gorj in 1992, la 100 de persoane adulte reveneau aproape 16 persoane in
vârsta de 65 ani şi peste, iar in anul 2002 puţin peste 19 persoane, in 2011 raportul s-a adâncit la
22 de persoane vârstnice la 100 persoane in vârsta de muncă. Sarcina economică a populaţiei
adulte, compusă din generaţiile mici născute in ultimii 20 de ani, va cunoaşte mai mult decât o
dublare. Deci se creează un dezechilibru, cu mare risc, de adâncire in viitor, intre acel segment al
populaţiei cu potenţial de contribuabil şi celălalt, cu potenţial de beneficiar.
In funcţie de nivelul de educaţie, populaţia cu domiciliul stabil in comuna Licurici (in vârstă
de 10 ani şi peste), are urmatoarea repartiţie:
Populaţia stabilă de peste 10 ani – după nivelul de educaţie
Nivelul instituţiei de invaţământ
Cifre abs.
Procent
Superior de lungă durată
Postliceal şi de maiştri
Liceal

90
53
461

4,4%
2,6%
22,4%

Profesional şi de ucenici
Secundar inferior (gimnazial)

334
729

22.6%
16,2%

Primar
Fără studii

329
60

16,0%
2,9%

2056

100%

Total

Sursa : Institutul Naţional de Statistică

Procentele ilustrează proporţia fiecarei categorii din totalul populaţiei cu vârsta de 10 ani şi
peste (care este de 2056 locuitori)
Populaţie

Cifre abs.

Procent

Cu şcoala absolvită

1996

87,86%

Fără studii
In vârstă de 0-9 ani
Total

60
216
2272

2,64%
9,5%
100%
Sursa : Institutul Naţional de Statistică

Tendinţa actuală şi pe termen lung, a evoluţiei populaţiei rurale româneşti este
reducerea acesteia. Această tendinţă se datorează unei multitudini de factori. O constelaţie de
factori se referă la structura pe sexe şi grupe de vârstă a populaţiei comunei în general şi a
fiecărei localităţi componente în mod particular,îmbătrânirea şi feminizarea populaţiei din
mediul rural. Schimbările structurale în această privinţă sunt atât de ordin numeric (scade sau
creşte numărul categoriilor de vârstă) cât şi ca pondere (în procente din totalul populaţiei).
Dinamica populaţiei este determinată direct de sporul natural al populaţiei (naşteri,
decese) cât şi de sporul migratoriu (veniri şi plecări în localitate).
Datorită absenţei unor informaţii de încredere privind numărul de naşteri, decese, stabiliri de
domiciliu, renunţarea la domiciliu etc, despre comuna Licurici şi reţeaua de localităţi aferente nu
ne putem exprima în legătură cu cauzele şi motivele ce au determinat descreşterea populaţiei în
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ultimii ani. Toţi oamenii îşi doresc anumite lucruri, au anumite nevoi, dorinţe, aspiraţii pe care
încearcă să le realizeze, în contextul realizării de sine, a împlinirii personalităţii fiecăruia dintre
noi, condiţiile generale pe care le oferă o localitate, respectiv o comună (posibilităţi de
instruire/şcolarizare, locuri de muncă, asigurarea unor surse de venit, asistenţă medicală,
comunicare, recreere etc.) sunt cele care joacă un rol hotărâtor în luarea deciziilor de organizare
şi planificare a vieţii individuale şi colective.
Ca atare, din perspectiva dezvoltării unei localităţi, devin operaţionali şi alţi factori, cum ar
fi: capacitatea de organizare socială a populaţiei (comportament asociativ, formarea unor
grupuri de interese, spirit comunitar, "patriotism" local), condiţiile de mediu natural şi amenajat,
elemente de tehnologie (îmbunătăţirea comunicării prin drumuri mai bune, mijloace de
transport în comun mai performante, tehnologia informaţională (telefon, telegraf, fax, internet,
radio, televiziune etc.)
In momentul realizării recensământului din anul 2011, majoritatea populaţiei active
lucrează în agricultură şi silvicultură. Fenomenul creşterii numărului celor ce se ocupă de
agricultură şi prelucrarea lemnului în ultimii ani are o probabilitate mare, deorece restructurările
au afectat mai cu seamă sectorul II al economiei naţionale, respectiv industria.
Suprafaţa intravilanului este dependentă de tipologia morfologică a satelor componente
comunei, forma alungită şi ramificată datorată condiţiilor mediului geografic. Pentru o folosire
eficientă a solului, locuitorii au preferat aşezarea in lungul apelor şi implicit a principalelor
drumuri de acces care urmăresc firul apei. In interiorul comunei, satul Frumuşei are şi va avea in
continuare rol de coordonare limitat la teritoriul administrativ propriu, cu categoria de
importanţă locală, funcţiunea economică agrar –silvică, cu dotările şi echiparea edilitară de nivel
local. Satele aparţinătoare beneficiază de dotările proprii.
Strategia de dezvoltare judeţeană a reţelelor de localităţi are in vedere stabilirea relaţiilor
ierarhice in teritoriu, stabilirea centrelor de influenţă care vor asigura seviciile de nivel zonal,
dezvoltarea activităţilor industriale, imbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi de muncă prin
dezvoltarea funcţiilor de servire şi rezidenţiale.
Fondul construit este constituit din casele de tip rural, cu gospodării individuale, fără
dotările minime de confort (apă, canalizare) dar in curs de realizare in viitorii ani.
Evoluţia fondului construit va avea in vedere:
- Sporirea gradului de siguranţă structurală şi a fiabilităţii locuinţelor, numeroase fiind
construite din materiale perisabile, fara studii geotehnice de teren;
- Modernizarea fondului construit existent in vederea imbunătăţirii confortului;
- Reabilitarea si renovarea locuinţelor vechi valoroase;
Riscurile umane
Veniturile populaţiei de aici urmează trendul de la nivelul naţional, o mică parte a populaţiei
se incadrează in categoria celor cu venituri substanţiale (1-3%), iar peste jumătate din aceasta se
află in situaţia de a nu reuşi asigurarea pe deplin a diverselor necesităţi fundamentale. O mare
parte din veniturile ultimei categorii sunt utilizate pentru hrană şi intreţinere, neexistând
posibilitatea pentru acoperirea altor necesităţi (culturale, recreative, studii superioare, etc.), un
procent de 20-30% din populaţia zonei se incadrează in categoria celor care au un loc sigur de
munca şi venituri relativ acceptabile, iar aproximativ 10% se situeaza sub pragul critic de
subzistenţă. Somajul, afectează cca. 7% din populaţia adultă, aptă de muncă, dar in mod real
somajul se situează la valori de 15%,. Pe langă latura materială, somajul mai are şi o dimensiune
psihologică de unde decurg numeroase alte riscuri: creşterea numărului de divorţuri, a
criminalităţii, a sinuciderilor, etc., fenomene in creştere.
Alcoolismul şi criminalitatea, mai ales criminalitatea economică, sunt si ele fenomene de

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LICURICI JUDETUL GORJ

33

risc care s-au amplificat in ultimul timp pe fondul evenimentelor negative din sfera economică,
combaterea acestora au şanse destul de reduse in condiţiile actuale.
In concluzie, din punct de vedere al evolutiei populatiei şi al potenţialului demografic
comuna Licurici se caracterizează prin:
1. scădere uşoară, dar continuă, a volumului populaţiei;
2. spor natural negativ (- 2,40/00);
3. spor migratoriu negativ, in perioada 2003 ÷ 2014, cu valori apropiate de -10‰,
Indicatori care reflectă alterări substanţiale ale structurilor demografice la nivelul comunei.
2.6. CIRCULAŢIA Şl PROPUNERI DE ORGANIZARE
 Caracteristicile căilor de comunicaţie la nivelul comunei
Reţeaua rutieră ce deserveşte teritoriul comunei Licurici, este constituită din
următoarele:
 drumuri judeţene:
o DN 67B: traversează teritoriul comunei de la Negreni la Licurici, având un tronson de
cca. 15 km pe teritoriul comunei. Se prezintă într-o stare medie-bună cu
infrastructură rezistentă, ce necesită întreţinerea periodică a suprastructurii.
o DJ 662: ce se află într-o stare medie-bună cu infrastructură rezistentă, ce necesită
întreţinerea periodică a suprastructurii.
 drumuri comunale:
Dc 111 ( in satul Totea) si Dc 112 (in satul Licurici) se află într-o stare bună, prezintă o
infrastructură rezistentă şi o suprastructură relativ nouă, ce necesită întreţinerea
periodică.
Transportul de persoane din localităţile comunei înspre oraşul Tg. Carbuneşti şi Tg. Jiu şi
invers, se desfăşoară prin curse de transport persoane ale unor firme private. Staţiile de
aşteptare auto sunt în Totea, Negreni, Frumuşei şi Licurici.
Conform Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 modificată şi completată cu O.G. 7/29.01.2010
drumurile sunt clasificate d.p.d.v. al destinaţiei (drumuri publice şi drumuri private), al circulaţiei
(deschise circulaţiei publice şi inchise circulaţiei publice), funcţional şi administrativ-teritorial
( drumuri de interes naţional, de interes judeţean, de interes local).
Drumurile de interes naţional aparţin proprietăţii publice a statului şi cuprind drumurile
nationale, care asigură legăturile cu capitala ţării, cu reşedinţele de judeţ, cu obiectivele de
interes naţional, între ele, precum şi cu ţările vecine, şi pot fi clasificate ca: a) autostrăzi; b)
drumuri expres; c) drumuri naţionale europene (E); d) drumuri naţionale principale; e) drumuri
naţionale secundare. (2) Clasificarea drumurilor de interes naţional se face de către Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii, cu excepţia drumurilor naţionale europene, a caror clasificare
se stabileşte potrivit acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
Propunerile de clasificare a drumurilor naţionale în categoria drumurilor naţionale europene (E)
se fac de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
Drumurile de interes judeţean fac parte din proprietatea publică a judeţului şi cuprind
drumurile judeţene, care asigură legătura între: a) reşedinţele de judeţ cu municipiile, cu
oraşele, cu resedinţele de comună, cu staţiunile balneoclimaterice şi turistice, cu porturile şi
aeroporturile, cu obiectivele importante legate de apărarea ţării şi cu obiectivele istorice
importante; b) oraşe şi municipii, precum şi între acestea şi reşedinţele de comună; c) reşedinţe
de comună.
Drumurile de interes local aparţin proprietătii publice a unitaţii administrative pe teritoriul
căreia se afla şi pot fi clasificate ca: a) drumuri comunale, care asigură legăturile: (i)între
reşedinţa de comună şi satele componente sau cu alte sate; (ii)între oraş şi satele care îi aparţin,
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precum şi cu alte sate; (iii)între sate; b) drumuri vicinale - drumuri ce deservesc mai multe
proprietăţi, fiind situate la limitele acestora; c) străzi - drumuri publice din interiorul localitaţilor,
indiferent de denumire: stradă, bulevard, cale, chei, splai, şosea, alee, fundătură, uliţă etc. (2)
Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de interes local a unui
drum neclasificat se fac prin hotarâre a consiliului local respectiv. (3) În cazul în care drumul
respectiv se află pe raza a doua sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale, clasificarea se
aprobă prin hotarâre de către toate consiliile locale respective.
Disfuncţionalităţi

Cu toate că DN 67B a fost modernizat, prezintă curbe cu raze inferioare celor din STAS
863-85, gabarite inferioare faţă de cele minime, porţiuni deteriorate al îmbrăcăminţii, şi pe
alocuri şanţuri neîntreţinute;

Starea Dj 662 este relativ bună, pe acest drum, în afara neajunsurilor amintite mai sus,
lipsa lucrărilor de întreţinere provocând distrugeri ale corpului drumului şi deteriorări ale
îmbrăcăminţii, care îngreunează traficul, este drept destul de redus;

Drumurile de legătură a localităţilor, prezintă o stare de degradare avansată, multe fiind
pe anumite porţiuni adevărate torente la ploi abundente, stare care neremediată, va duce la
imposibilitatea de acces în localităţile sus menţionate;

Trama stradală a tuturor localităţilor comunei este reprezentată în majoritate de uliţe
slab pietruite, unele din ele foarte înguste şi / sau având şanţurile neîntreţinute;
 Pentru îmbunătăţirea şi modernizarea circulaţiei în teritoriu se propune:
 lucrări de întreţinere a drumurilor judeţene, comunale şi forestiere, cu respectarea
normelor în vigoare privind declivitatea, profilul longitudinal şi transversal, razele de
racordare;
 amenajarea şi realizarea trotuarelor din dale de beton, pentru cele care mărginesc
drumurile DJ şi DC din localităţile comunei;
 realizarea / repararea podeţelor;
 reparaţii şi modernizări la străzile din cadrul localităţilor;
 realizarea trotuarelor împietruite pentru străzile secundare;
 pentru scurgerea apelor meteorice se propun rigole împietruite, cu pantă de scurgere
spre văile existente;
 amenajarea acostamentelor şi a refugiilor pentru staţiile de transport în comun;
 realizarea unor artere separate, pentru circulaţia agricolă;
La stabilirea zonei de siguranţă a carosabilului se va avea in vedere rezervarea terenului necesar:
- amplasării, semnalizării rutiere;
- amenajări de trotuare pietonale:
- amenajări de rigole şi şanţuri pentru scurgerea apelor;
- asigurarea vizibilităţii in curbe şi intersecţii;
- eventuale spaţii de parcare;
Limita construcţiilor şi a împrejmuirilor prin asigurarea spaţiului necesar pentru amplasarea
lucrărilor edilitare şi a altor instalaţii, conducte de distribuţie apa, gaze naturale, linii telefonice
magistrale, iluminat public, astfel incât acestea să nu fie prevăzute in ampriza drumului şi nici in
zona de siguranţa, destinată semnalizări rutiere;
Limita zonei de protecţie a drumului naţional
1. Pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice in traversarea localităţilor
rurale, distanţa intre gardurile sau construcţiile situate de o parte şi de alta a drumurilor va fi de
min. 26 m pentru drumurile naţionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeţene şi de
minimum 20 m pentru drumurile comunale.
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2. La stabilirea limitei proprietăţilor vor fi avute in vedere şi precizările din " Normele tehnice
privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor", 1998, prin care, la amplasarea
instalaţiilor, construcţiilor şi a gardurilor, se mentionează ca trebuie asigurat spaţiul necesar
pentru lărgirea părţii carosabile, cu cel puţin incă o bandă de circulaţie.
3. La delimitarea parcelelor destinate amplasării unor construcţii, care presupun acces la drumul
naţional se va avea in vedere rezervarea unor suprafeţe de ţeren necesare amenajării de
drumuri colectoare astfel incăt să nu se creeze noi inţersecţii la nivel cu drumul naţional.
4. Intersecţiile drumurilor colectoare cu DN vor fi amenajate conform " Normaţiv pentru
amenajarea la acelaşi nivel a intersecţiilor drumurilor publice din afara localităţilor" indicativ C
173-86.
5. Pentru creşterea fluenţei şi siguranţei circulaţiei rutiere prin PUG se va trata şi reducerea
numărului existent de intersecţii in aşa fel incât, in extravilan, distanţa dintre acestea să fie de
cel puţin 10 ori viteza de circulaţie in km/ora, exprimata in metri şi atunci cand este posibil mai
mare de 1500 m (conform art. 2.10 din Normativ C 173/1986). In localităţi drumurile colectoare
vor debuşa in drumul principal prin intersecţii corect amenajate din punct de vedere al
siguranţei circulaţiei.
6. De asemenea pentru descongestionarea traficului in localităţi se va avea in vedere rezervarea
de terenuri pentru realizarea unor drumuri, ocolitoare situate in afara intravilanului localităţilor,
destinate traficului de tranzit.
Se vor avea in vedere măsuri de sporirea securităţii rutiere prin:
- rezervarea unor benzi de circulaţie speciale pentru transportul in comun;
- separarea fluxului auto de cel pietonal;
- realizarea iluminatului public in intravilanul localităţilor;
- crearea de piste speciale pentru biciclişti separate de fluxul auto;
8. Amenajările privind siguranţa circulaţiei vor fi fundamentate in studii de trafic pe ansamblul
reţelei stradale, ţinând seama de traficul de perspectivă generat atât de dezvoltarea in
perimetrul actual cât şi de cel generat de zonele de dezvoltare.
9. Pentru drumurile naţionale deschise traficului internaţional, se va urmări respectarea
elementelor profilului transversal, cu rezervarea de spaţii suficiente pentru asigurarea condiţiilor
specifice acestor drumuri, stipulate in Acordul European asupra Marilor Drumuri cu Circulaţie
Internaţională (E).
10. Se va analiza şi trata problema scurgerii apelor pluviale cu asigurare de şanţuri sau rigole
pereate.
Poziţiile kilometrice pe drumul naţional de inceput si de sfarsit ale localităţii ( intravilan
existent)
Localitatea Licurici: intrare Km 19 + 100m
ieşire km 21 + 900m
Localitatea Frumuşei: intrare Km 21 + 900m
ieşire km 25 + 300m
Localitatea Negreni: intrare Km 25 + 300m
ieşire km 30 + 800m
Poziţiile kilometrice pe drumul naţional de inceput si de sfarsit ale localităţii ( intravilan
propus)
Localitatea Licurici: intrare Km 18 + 950m
ieşire km 21 + 900m
Localitatea Frumuşei: intrare Km 21 + 900m
ieşire km 25 + 300m
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Localitatea Negreni:

intrare Km 25 + 300m
ieşire km 30 + 800m
Poziţia kilometrica a intersecţiei drumului national DN 67B cu drumul judetean Dj 675A
Localitatea Licurici: Km 19 + 400m
2.7.

INTRAVILAN EXISTENT Şl PROPUS. ZONE FUNCŢIONALE Şl PROPUNERI DE ZONIFICARE.
BILANŢ TERITORIAL EXISTENT Şl PROPUS
Limitele intravilanelor au fost modificate de comun acord cu Consiliul Local al Comunei Licurici.
Bilanţul teritorial general pe intreaga comună Licurici

Locuinţe şi funcţiuni complementare

EXISTENT
(2004)
Ha
%
2004
409,33
90,04

PROPUS
(2014)
Ha
%
461,94
82,56

Instituţii şi servicii de interes public
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro- industriale
Spaţii verzi, sport, turism, agrement, protecţie
Gospodărie comunală, cimitire
Construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare
Căi de comunicaţie şi transport
Ape
TOTAL INTRAVILAN

6,09
1,13
0,00
0,98
4,21
0,00
37,63
0,00
459,37

3,94
1,34
0,00
22,36
4,79
0,13
61,87
3,11
559,48

ZONE FUNCŢIONALE

1,34
0,25
0,00
0,22
0,93
0,00
8,28
0,00
100,00

SUPRAFAŢA INTRAVILANELOR PE LOCALITĂŢILE COMPONENTE (2014)
NR.
CRT.
LOCALITATE
1
LICURICI
2
FRUMUŞEI
3
NEGRENI
4
TOTEA
TOTAL INTRAVILAN

0,70
0,24
0,00
4,00
0,85
0,23
11,06
0,55
100,00

SUPRAFATA
Ha
113,28
107,96
161,62
176,62
559,48

Intravilanul total propus este de 559,48 ha, ceea ce reprezintă 9,07% din suprafaţa teritoriului
administrativ de 6165,23 ha, suprafeţe ce conduc la indici de locuire de 4,06 loc/ha in total
intravilan, respectiv la 4,92 loc/ha in zona de locuit. Intravilanul reprezintă o limită convenţională
in interiorul căreia au fost incluse toate suprafeţele construite şi amenajate precum şi rezerva de
teren liber pentru viitoarele construcţii. Extinderea zonei intravilanului s-a facut pe baza evaluării
necesarului de terenuri pentru perioada de timp de 10 ani in vederea impulsionării urbanizării şi
a creşterii ofertei de terenuri pentru noile investiţii. Ca structură a intravilanelor este de
remarcat faptul că în general fiecare sat este constituit din trupuri principale, la care se adaugă
mici trupuri izolate cu destinaţii diferite.
Zona de Locuinţe şi funcţiuni complementare cu suprafaţa de 461,94 mp , ocupă cea mai
mare suprafaţă a intravilanului propus, 82,56% din totalul suprafeţei. Cea mai mare parte a
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locuinţelor sunt parter şi cca. 3% sunt P+1. Cele mai multe construcţii de locuit sunt in stare
satisfăcătoare de rezistenţă şi funcţionare, prin utilizarea unor materiale de construcţie cu
durabilitate redusă in timp şi lipsa echipării edilitare. Parcelarul existent permite, in general,
realizarea unor noi construcţii pe acelaşi lot, in adâncimea lui. Pentru conformarea urbanistică a
noilor zone cu locuinţe se propune studierea lor prin planuri urbanistice zonale PUZ-uri de
parcelare şi reparcelare, pentru asigurarea accesului carosabil şi asigurarea condiţiilor de
echipare edilitară.
Construcţiile vor avea un regim de inălţime maxim P+1, respectiv P+2 in zona centrală a
comunei.
Conform planşei „Reglementari urbanistice şi zonificare- sat Frumuşei” a fost delimitată
zona centrală ca zonă specială în care să se concentreze cele mai importante instituții publice
(existente și propuse) obligatorii pentru viitorul comunei.
În situația actuală în zona centrală se află principalele instituţii publice ale comunei, respectiv
Primăria și Consiliul local, Şcoala generală clasele I-IV, Biblioteca centrală, gradinița, biserica,
poliția, poşta, bloc de locuinţe, restul instituțiilor publice fiind dispersate în intravilanele
celorlalte sate.
Zona instituțiilor publice și serviciilor, cuprinde atât instituțiile și serviciile publice existente,
cât și activități comerciale, locuire, mică producție manufacturieră nepoluantă. Zona reprezintă
3,94 ha respectiv 0,70 % din teritoriul intravilan propus. In cadrul organizării viitoare a
localităţilor componente comunei, sunt menţinute toate dotările existente şi sunt create
condiţiile extinderii acestora in viitor.
Zona de activități industriale și de depozitare însumeaza 1,34 ha și reprezintă 0,24 % din totalul
intravilanului, fiind formată de sondele de ţiţei şi gaze amplasate dispersat pe teritoriul comunei
in cele 2 parcuri ale schelei Ţicleni din satul Totea şi Sonda 4542/4545 din satul Negreni.
Zona de activități agro- industriale
Zona agrozootehnică a fost desfiinţată, singura zonă cu caracter agricol este pepiniera situată in
satul Totea in suprafată de 1,27 ha, reprezentând 0,72% din totalul intravilanului propus.
Zona spaţiilor verzi, sport, turism, agrement, protecţie este pusă in valoare prin suprafaţa de
22,36 ha ce reprezintă 4,00% din totalul intravilanului propus şi include doar zonele verzi de-a
lungul drumurilor şi a perdelelor de protecţie de-a lungul porţiunilor de pârâu, aflate in
intravilanul localităţilor studiate.
Zona de Gospodărie comunală, cimitire care include cimitirele, are o suprafaţă de 4,79 ha
reprezintând 0,85% din totalul intravilanului propus.
Zona de Construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare este legată de alimentarea cu apă,
canalizarea, energia electrică, existente şi propuse, insumează o suprafaţă de 0,13 ha
reprezintând 0,23% din totalul intravilanului propus.
Zona de Căi de comunicaţie şi transport rutieră include toate drumurile, naţional,judeţean,
comunale şi străzile săteşti, insumează o suprafaţă de 61,87 ha ce reprezintă 11,06% din totalul
intravilanului propus.
Zona de Ape include toate albiile apelor, cu o suprafaţă de 3,11 ha reprezintând 0,55% din
totalul intravilanului propus.

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LICURICI JUDETUL GORJ

38


Localitatea Licurici
Teritoriul intravilan propus are o suprafaţă de 113,28 ha prin PUG 2014, faţă de 100,68 ha
propus prin PUG 2004.
EXISTENT
Ha
%

ZONE FUNCŢIONALE
Locuinţe şi funcţiuni complementare
Instituţii şi servicii de interes public
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro- industriale
Spaţii verzi, sport, turism, agrement, protecţie
Gospodărie comunală, cimitire
Construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare
Căi de comunicaţie şi transport
Ape
TOTAL INTRAVILAN

PROPUS
Ha
%

90,57

90,29

96,07

84,80

1,06
0,00
0,00
0,00
0,97
0,00
7,90
0,00
100,68

1,05
0,00
0,00
0,00
0,97
0,00
7,86
0,00
100,00

0,90
0,00
0,00
0,00
1,11
0,07
14,33
0,30
113,28

0,80
0,00
0,00
0,00
0,98
0,06
12,65
0,26
100,00

SUPRAFAŢA TRUPURILOR DE INTRAVILAN
NR.
TRUP
SPECIFICARE
1
Trup principal
2
CIMITIR situat pe parcela distinctă Ci 4125
TOTAL INTRAVILAN

SUPRAFATA
Ha
112,78
0,50
113,28


Localitatea Frumuşei
Teritoriul intravilan propus are o suprafaţă de 107,96 ha prin PUG 2014, faţă de 96,15 ha propus
prin PUG 2004.
EXISTENT
Ha
%

PROPUS
Ha
%

Locuinţe şi funcţiuni complementare

84,12

89,98

91,50

84,75

Instituţii şi servicii de interes public
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro- industriale
Spaţii verzi, sport, turism, agrement, protecţie
Gospodărie comunală, cimitire
Construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare
Căi de comunicaţie şi transport
Ape
TOTAL INTRAVILAN

2,37
0,00
0,00
0,43
1,51
0,00
7,86
0,00
96,15

2,54
0,00
0,00
0,46
1,50
0,00
8,41
0,00
100,00

1,37
0,00
0,00
0,17
0,38
0,00
12,70
0,31
107,96

1,27
0,00
0,00
5,82
0,35
0,00
11,76
0,29
100,00

ZONE FUNCŢIONALE
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SUPRAFAŢA TRUPURILOR DE INTRAVILAN
NR.
TRUP
SPECIFICARE
1
Trup principal
2 Grup de gospodarii situat in Tarlaua 22,23,24
3
CIMITIR situat pe parcela distinctă Ci 10545
TOTAL INTRAVILAN

SUPRAFATA
Ha
101,91
5,42
0,63
107,96

 Localitatea Negreni
Teritoriul intravilan propus are o suprafaţă de 161,62 ha prin PUG 2014, faţă de 131,62 ha
propus prin PUG 2004.

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT
Ha
%

PROPUS
Ha
%

Locuinţe şi funcţiuni complementare

118,83

73,94

53,93

79,63

Instituţii şi servicii de interes public
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro- industriale
Spaţii verzi, sport, turism, agrement, protecţie
Gospodărie comunală, cimitire
Construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare
Căi de comunicaţie şi transport
Ape
TOTAL INTRAVILAN

0,92
0,23
0,00
0,00
0,27
0,00
11,37
0,00
131,62

0,71
8,45
0,00
0,00
0,21
0,00
8,73
0,00
100,00

0,81
0,17
0,00
2,30
0,28
0,06
15,54
1,20
161,62

1,27
4,71
0,00
0,04
0,77
0,04
0,95
0,74
100,00

SUPRAFAŢA TRUPURILOR DE INTRAVILAN
NR.
TRUP
SPECIFICARE
1
Trup principal
2
Trup gospodărie de apă
TOTAL INTRAVILAN
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 Localitatea Totea
Teritoriul intravilan propus are o suprafaţă de 176,62 ha prin PUG 2014, faţă de 130,92 ha
propus prin PUG 2004.
EXISTENT
Ha
%

ZONE FUNCŢIONALE

PROPUS
Ha
%

Locuinţe şi funcţiuni complementare

115,63

88,70

133,11

75,36

Instituţii şi servicii de interes public
Unităţi industriale şi depozite
Unităţi agro- industriale
Spaţii verzi, sport, turism, agrement, protecţie
Gospodărie comunală, cimitire
Construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare
Căi de comunicaţie şi transport
Ape
TOTAL INTRAVILAN

1,74
0,90
0,00
0,55
1,60
0,00
10,50
0,00
130,92

1,33
0,69
0,00
0,42
1,23
0,00
8,05
0,00
100,00

0,86
1,17
0,00
19,18
1,70
0,00
19,30
1,30
176,62

0,48
0,66
0,00
10,86
0,96
0,00
10,94
0,74
100,00

SUPRAFAŢA TRUPURILOR DE INTRAVILAN
NR.
TRUP
1
2
3
4
5
6

SPECIFICARE
Trup principal
Grup de gospodării situat in tarlaua 186
Parc petrolier 2 Totea – Schela Ticleni
Parc petrolier 2 Totea – Schela Ticleni
Grup de gospodării situat pe De 11148
CIMITIR situat pe parcela distinctă Ci 10545
TOTAL INTRAVILAN

SUPRAFATA
Ha
171,93
2,58
0,42
0,86
0,72
0,11
176,62

Cu toate că fiecare localitate rurală este un caz aparte, în intervenţii s-au respectat limitele
naturale / limitele folosinţelor.
Includerile de teren în intravilan s-au făcut pe următoarele criterii:
 acces asigurat din drumurile existente (chiar dacă drumul respectiv necesită amenajare);
 apropierea de zonele de interes;
 condiţii bune de fundare în comparaţie cu alte zone din localitate;
 necesitatea suprafeţei respective pentru dezvoltare.
Toate propunerile s-au analizat pe teren şi s-au însuşit de reprezentanţii administraţiei locale.
In prezentul proiect s-a indicat la nivelul teritoriului administrativ al comunei şi în suprafaţa
intravilanului, folosinţa asupra terenurilor. Pentru terenurile situate în intravilan, ocupate cu
construcţii şi alte amenajări s-a indicat şi destinaţia supraedificatelor: clădiri de utilitate publică,
locuinţe, obiective pentru producţie agricolă şi industrială, terenuri de sport, obiective pentru
gospodărie comunală, circulaţie, ape.
Bilanţul teritorial evidenţiază principalele folosinţe şi destinaţia terenurilor din intravilan şi
procentul ocupat.
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 Structura intravilanului şi principalele caracteristici ale zonelor funcţionale
Teritoriul localităţilor este structurat în zone şi subzone:
 Locuinţe şi funcţiuni complementare
 Instituţii şi servicii de interes public
 Unităţi industriale (industriale, agro-zootehnice, agro-zootehnice, de depozitare, etc)
 Spaţii verzi, sport, agrement, perdele de protecţie
 Gospodărie comunală, cimitire
 Construcţii aferente lucrărilor tehnico-edilitare (captare apă, rezervoare de înmagazinare
a apei, staţii de tratare a apei, staţii de epurare, posturi de transformare, staţii reglare
măsură gaz, etc);
 Căi de comunicaţie şi transport / rutier
 Ape
2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE Şl MĂSURI PROPUSE
 Hărţile de risc şi importanţa acestora în gestionarea teritoriului
In contextul actual al dezvoltării economice şi sociale, factorul de decizie (Consiliul Local)
este direct implicat în soluţionarea problemelor practice de organizare a activităţii în teritoriu,
prin deciziile pe care le ia şi le aplică în această direcţie.
Luarea unei decizii corecte şi eficiente se poate realiza numai prin cunoaştera tuturor
aspectelor pozitive şi negative ale realităţii din teritoriul administrativ al comunei.
Aspectele pozitive sunt reprezentate de resursele naturale şi umane, de care dispune
comuna, poziţia în teritoriul judeţului, potenţialul de comunicaţie,etc, acestea stimulează
dezvoltarea socio-economică.
Aspectele negative sunt reprezentate de disfuncţiile din teritoriu (preponderente fiind
cele socio-economice : gradul ridicat de îmbătânire al populaţiei, navetismul, exodul rural, lipsa
de dotări socio-culturale şi economice, etc) şi de stările critice ale sistemelor naturale (alunecări
de teren, procese de eroziune şi tasare, inundaţii, îmlăştiniri, elemente climatice cu manifestări
extreme, etc).
Riscul geografic (termen antropocentric) reprezintă estimarea pierderilor potenţiale materiale - valorice sau umane - acceptabile sau nu, provocate de procese naturale (alunecări de
teren, procese de eroziune, şi tasare, inundaţii, îmlăştiniri, elemente climatice cu manifestări
extreme etc) sau de natură antropo-tehnogenă (poluarea apelor, aerului, solului, accidente
tehnologice, etc).
In cadrul mediului geografic natural, neperturbat de om, manifestarea proceselor
generatoare de risc, reprezintă stări normale, de evoluţie a acestuia spre atingerea echilibrului
dinamic. Perceperea şi reacţia la riscul geografic se realizează de către sistemele socioeconomice şi ecosistemele agricole.
Apariţia şi manifestarea riscului geografic se datorează depăşirii limitelor de toleranţă ale
sistemelor naturale la impactul uman.
Intensitatea de manifestare a riscului geografic creşte odată cu scăderea complexităţii
sistemelor naturale depinzând de durata şi simultaneitatea de manifestare a proceselor
generatoare de risc, cât şi de gradul de vulnerabilitate al sistemelor socio-economice afectate
(nivelul dezvoltării tehnologice şi capacitatea de refacere a distrugerilor determinate de
cîştigurile financiare ale populaţiei).
Riscul geografic abordat sistemic reprezintă amplificarea efectelor distructive, pornind de
la o manifestare a unui proces generator de risc geografic se pot declanşa alte manifestări în

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LICURICI JUDETUL GORJ

42

lanţ, anihilându-se doar în momentul consumării întregii energii de generare, fizice şi chimice,
perioada de dezlănţuire fiind mai scurtă în cazul proceselor climatice sau mai lungă în cazul
eroziunii.
Hărţile de risc reprezintă un instrument indispensabil în luarea deciziilor de organizare a
activităţilor şi a teritoriului propriu-zis, în conformitate cu legile şi principiile dezvoltării durabile
şi se pot utiliza la :
 stabilirea disfuncţiilor care afectează teritoriul administativ al comunei (necunoaşterea
disfuncţiilor şi neluarea deciziilor în privinţa acestora determină în timp agravarea stării
acestora; amânarea soluţionării conduce la creşterea costurilor remedierii lor, mai
târziu);
 stabilirea valorii economice a unui teritoriu (valoarea economică a teritoriului creşte /
descreşte luând în considerare riscul geografic);
 delimitarea terenurilor optime, suboptime şi critice pentru desfăşurarea unei activităţi
economice (activităţile economice se cer corelate cu teritoriul care li se va aloca);
 studii de amplasamente pentru obiective de utilitate publică (pentru creşterea
siguranţeri, randamentului şi siguranţei în exploatare a acestora);
 precizarea intensităţii de exploatare şi valorificare a unui teritoriu (sub nivelul de
toleranţă al componentelor naturale, pentru evitarea proceselor generatoare de risc);
 stabilirea valorii asigurărilor de risc (garanţie suplimentară a dezvoltării unui teritoriu);
 elaborarea etapelor de efectuare a lucrărilor de ameliorare (pentru reducerea riscului şi,
deci a investiţiilor aferente);
 constituirea unei baze informaţionale pentru elaborarea prognozelor de anifestare a
riscului geografic, în special a riscului complex (bază pentruelaborarea strategiilor şi a
scenariilor de dezvoltare);
 argumentarea ştiinţifică pentru promovarea unor noi forme de organizare
teritoriale (soluţii tehnice adaptive în conformitate cu problemele teritoriului);

solutionarea problemelor existente (pentru valorificarea eficientă a teritoriului, prin
studii de detaliu).
 Procese generatoare de risc geografic în comuna Licurici şi măsuri propuse
Constituirea unei baze informaţionale pentru elaborarea prognozelor de manifestare a
riscului geografic, în special a riscului complex (bază pentru elaborarea strategiilor şi a
scenariilor de dezvoltare); argumentarea ştiinţifică pentru promovarea unor noi forme de
organizare - teritoriale (soluţii tehnice adaptive în conformitate cu problemele teritoriului);
soluţionarea problemelor existente (pentru valorificarea eficientă a teritoriului, prin studii de
detaliu).
SEISMICITATEA
Din punct de vedere seismic perimetral judeţul Gorj se încadrează în zona de gradul 5 de
intensitate mocroseismică definită de STAS 11100/ 1-77, respectiv în zona F conform
normativului P 100-92, cu posibilitatea de amplificare prin rezonanţă cu până la două intensităţi
macroseismice în zona cutelor diapire şi sedimente necoezive (pietrişuri şi nispuri); în rambleuri
şi terenuri mlăştinoase - până la 3 unităţi macroseismice.
PROCESE HIDRICE
1. Inundabilitatea zonei prin ape de suprafaţă
Descriere: Fenomen extrem, care este totuşi normal în procesul de funcţionare al
pârâului/râului, poate deveni catastrofal şi poate provoca pagube comunităţii locale care incalcă
legile armoniei naturii in lipsa unor măsuri de securitate necesare.
Din punct de vedre hidrologic o inundaţie inseamnă creşterea nivelului apei ori ale debitului
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peste un nivel care depăşeşte malurile albiei minore.
Cauze naturale:
 ploi, (fie torenţiale fie de lungă durată);
 topirea zăpezii sau topirea zăpezii suprapusă cu căderea de precipitaţii;
 excesul de umiditate
Cauze antropice:
 despăduririle efectuate de om, practici agricole inadecvate;
 compactarea solului;
 acoperirea lui cu un strat impermeabil;
 modificarea sistemelor de colectare a apelor prin urbanizare;
 construcţii hidrotehnice nereuşite;
Inundaţiile după intensitate dar şi după suprafaţă pot fi de mai multe tipuri :
a. Frecvente
 între 5-10 ani, când poate fi inundată parţial lunca pârâului;
 în urma modificărilor antropice aceste viituri tind să devină un fenomen obişnuit;
Măsuri - reglementări:

evitarea amplasării construcţiilor mai ales fără zid de protecţie;

se interzice orice tip de depozitare dar mai ales a substanţelor poluante sau
periculoase (combustibil lichid, pesticide);
b. Viituri catastrofale

cu o frecvenţă între 35-100 ani;

pot acoperi în totalitate lunca pârâului şi o bună parte din terasa de luncă;

deşi sunt cele mai rare după amploarea lor, produc cele mai mari şi multe pagube.
Măsuri – structurale:
 construcţiile hidrotehnice: bariere, baraje, diguri, regularizarea cursurilor de apă,
recalibrări ale albiilor, drenare ;
 se vor evita defrişările abuzive şi necontrolate, ale pădurilor, mai mult, pe
terenurile suboptime din punct de vedere al folosirii economice;
 creşterea gradului de împădurire al bazinului hidrografic:
o în zona de câmpie este de 25-35%;
o în zonele deluroase şi montane este de 50-70%;
Măsuri – nestructurale:
Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung
aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 846/2010 ale cărui măsuri se vor materializa gradual până
în anul 2035, la nivelul intregii ţări, pentru reducerea, atât a numărului de persoane expuse
riscului potenţial de inundaţii, la cca. 350000 de locuitori, cât şi a numărului de pierderi
sistematice de vieţi omeneşti.
Realizarea lucrărilor de apărare împotriva inundaţiilor au ca scop prevenirea efectelor
distructive ale apelor mari, punerea în siguranţă a obiectivelor economice deja existente,
precum şi eliminarea pericolului de pierdere a vieţilor omeneşti. Aceste lucrări se încadrează în
Strategia naţională de management al riscului la inundaţii pe termen mediu şi lung, aprobată
prin Hotărârea Guvernului nr. 864/2010, care defineşte un cadru tehnic, instituţional şi legal
pentru prevenirea şi reducerea tuturor consecinţelor negative ale inundaţiilor până la niveluri
acceptabile (gradual şi procentual), asupra activităţilor socio-economice, asupra proprietăţilor,
asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor şi asupra mediului înconjurător pentru următorii 25 de ani, în
perioada 2010 - 2035, ţinând cont de necesităţile specifice şi de obligaţiile internaţionale ale
României, fiind în concordanţă cu orizontul de timp al Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare
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Durabilă.
2. Inundabilitatea zonei prin ridicarea apelor freatice
Descriere: Apare când apele freatice se ridică până la suprafaţă şi stagnează o perioadă mai
lungă sau mai scurtă de timp.
Cauze naturale:
 căderi îndelungate de precipitaţii;
 substratul litologic impermeabil, (însoţit sau nu de inundaţii).
Cauze antropice:
 construcţia de baraje de apă, sau bariere în calea migraţiei apei freatice
(drumuri,etc);
 compactarea solului (cand precipitaţiile nu se infiltrzează în sol stagnând la
suprafaţă);
 colmatarea drenurilor.
Efecte:
 periclitarea producţiei agricole în locurile de stagnare a apei;
 inundarea infrastructurii subterane;
 deprecierea construcţiilor;
 gleizarea şi pseudogleizarea solului (procese pedologice uneori ireversibile);
Măsuri - reglementări:
 amenajarea de drenuri speciale, sau întreţinerea celor existente,
prin
decompactarea solului sau alte lucrări pedoameliorative;
 plantarea terenurilor cu specii arboricole absorbante cum ar fi plopul (Populus
alba) şi arinul (Alnus glutinosa);
PROCESE GEOCHIMICE Şl GEOFIZICE
3. Acumularea Ia bariera geochimică a substanţelor nocive şi contaminarea solului sau a
apelor freatice cu ele
Descriere: Este procesul de acumulare - concentrare a elementelor nocive (inclusiv cancerigene
şi teratogene) la bariere:
 gleice, carbonatice - de obicei in zone depresionare;
 de origine tehnogenă - ramblee, baraje, etc).
Cauze - efecte:
 modificări bruşte a condiţiilor geochimice;
 migrarea elementelor chimice cum ar fi bariere etc; devine extrem de periculos
când se amplifică şi cu efectul de acumulare al poluanţilor de origine antropică.
Măsuri - reglementări:
 se recomandă efectuarea unor măsurători periodice pentru determinarea
concentraţiei de substanţe nocive (nitraţi, nitriţi, metale grele, compuşi organici
volatili) în apele freatice (fântâni) cu atenţionarea populaţiei în caz de depăşire a
nivelului de alarmare în sol;
 se recomandă verificări medicale periodice (odată la 1-2 ani) a persoanelor ce
locuiesc în aceste zone, pentru depistarea preventivă a bolilor / malformaţiilor;
4. Aluvierea
Descriere: Aluvierea este un proces fluviatil, de colmatare a albiilor râurilor şi pâraielor cu
depozite fluviale eterogene (pietrişuri, nisipuri, mâluri), care semnalizează de obicei ruperea
echilibrului morfodinamic în cadrul bazinului hidrografic.
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Cauze - efecte:
 reducerea timpului de funcţionare a acumulărilor de apă amenajate în lunca cursului;
 colmatarea albiei până la "înecarea" cursului de apă (secarea albiei);
 ridicarea nivelului albiei deasupra luncii, afectează lucrările de îndiguire (ruperea
digurilor), provocând inundaţii de amploare deosebită şi pe arii mult extinse;
Măsuri - reglementări:
 se vor efectua lucrări de prevenire prin amenajări ale întregului bazin hidrografic
(împăduriri,crearea de fâşii silvice de protecţie,baraje speciale,colmatări,etc.);
5. Coluvierea – Proluvierea
Descriere:
Coluvierea - proluvierea este procesul de acumulare a materialelor erodate de la baza versanţilor
sau de la gura de vărsare a torenţilor (conurile de dejecţie).
Cauze - efecte:
 în cazul aplicării unei agriculturi primitive (necorespunzătoare) poate lua proporţii
îngrijorătoare, afectând drenurile agricole, căi de acces de la baza versanţilor, construcţii.
Măsuri - reglementări:
 pentru construcţii sunt necesare tehnici speciale de consolidare (materialul depozitat
nefiind bine tasat);
 consolidări de versanţi;
 utilizarea de agrotehnici speciale;
 amenajarea de bariere pe cursul torenţilor, etc.
PROCESE GEOMORFOLOGICE
6. Eroziunea (procese pluviodenudaţionale şi ablaţia pluvială)
 6.I. Eroziunea declanşată de toate tipurile
Descriere: Solul este îndepărtat, roca este afectată de organisme torenţiale viguroase cu evoluţie
rapidă, ce pot înainta până pe terase sau interfluvii, fragmentându-le.
Afectează cu precădere versanţii cu înclinaţie sudică, sud-vestică şi sud-estică şi vestică cu o
vegetaţie degradată prin suprapăşunat.
Cauze - efecte:
 poate fi favorizată de structura litologică şi prezenţa corpurilor alunecate;
 în cazurile extreme duce la apariţia unui relief neuniform;
Măsuri - reglementări:
 se interzice păşunatul ovinelor şi caprinelor;
 se interzice păşunatul:
o în perioadele de tranziţie ale anului (primăvara până la închegarea unui covor
vegetal şi toamna);
o în perioada ploii sau imediat după ploaie;
 este necesară o intervenţie susţinută şi etapizată pe mai mult timp, pentru a stabiliza
terenurile;
 terenurile foarte afectate vor fi scoase din activitatea economică şi vor fi reîmpădurite cu
esenţe rezistente la eroziune;
 terenurile mai puţin afectate vor fi lotizate, amenajate conform cerinţelor agro-ecologice cu
benzi vegetale de protecţie şi supuse unui regim agro-pastoral protector;
 6.II. Eroziunea de gradul 2
Descriere: Procesul se manifestă prin şiroiri, ravenaţii incipiente, denudaţie peliculară şi
erodarea solurilor;
Cauze - efecte:
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procesul este caracteristic pe terenurile agricole arabile în pantă, dar poate afecta şi
pajiştile;
 este foarte activ primăvara în perioada aprilie - mai, când lipseşte covorul vegetal
protectiv;
 poate căpăta amploare (în cazul folosirii unei agro - tehnici arhaice);
Măsuri - reglementări:
 aratul pe curbele de nivel;
 agro-terasarea;
 rotaţia culturilor, iar în cazul când nu se pot efectua astfel de lucrări se recomandă
abandonarea terenurilor arabile şi plantarea cu păduri sau livezi (dacă permit
condiţiile microclimatice);
 plantarea unor fâşii vegetale de protecţie pentru stabilizarea versanţilor;
 consultarea specialiştilor pentru stabilirea măsurilor concrete de combatere a
eroziunii;
 6.III. Eroziunea incipientă sau potenţială
Descriere: Este caracteristică versanţilor slab înclinaţi şi cu orientare nordică, nord-estică, sau
acoperiţi cu vegetaţie spontană.
Cauze - efecte:
Eroziunea poate deveni activă în cazul:
 defrişării de păduri;
 suprapăşunatului şi păşunatului în păduri;
 altor activităţi antropice;
Măsuri - reglementări:
 se interzic tăierile masive de păduri (pădurile îndeplinesc un rol protector);
 terenurile defrişate deja, se vor reîmpăduri;
 6.IV. Eroziunea regresivă inclusiv fragmentarea teraselor cvasiorizontale (de origine
fluvială sau a ciclurilor geologice de eroziune)
Descriere: Este un proces de eluviere a podurilor de terasă care se manifestă prin înaintarea
ravenelor şi ogaşelor de pe versanţi;
Cauze - efecte:
Fenomenul poate fi amplificat de alte procese geomorfologice:
alunecări;
tasări;
sufoziune;
deflaţie;
In cazul teraselor superioare poate căpăta intensităţi mari ducând la degradarea totală şi
dispariţia teraselor;
Măsuri - reglementări:
 agro-tehnici protective;
 stăvilirea înaintării regresive a ravenelor şi ogaşelor, nivelarea şi împădurirea;
 canalizarea apelor pluviale;
 amenajarea fâşiilor de protecţie contra deflaţiei;
 împăduriri - dacă este cazul, mai ales a frunţilor teraselor;
 6.V. Eroziunea regresivă şi fragmentarea erozională a interfluviilor, inclusiv fenomenele
de spălare a solului prin eluvio-iluviere
Descriere: Fenomen caracteristic interfluviilor.
Cauze - efecte:
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 devine îngrijorător de intens în urma unor activităţi umane cu caracter abuziv:
o defrişări
o suprapăşunat;
Măsuri - reglementări:
 se impune un regim sever de reglementare şi control a defrişărilor şi
suprapăşunatului;
 se recomandă păstrarea intactă a pădurilor; eventual lucrări de întreţinere, nici întrun caz defrişări masive, solul fiind rapid spălat;
 terenul trebuie reintrodus în circuitul economic prin reîmpădurirea zonelor defrişate
(necesită cheltuieli mari);
 nu se recomandă cultivarea acestor terenuri, solurile fiind sărace în substanţe
nutritive datorită proceselor eluvio-iluviale;
7. Procese de alunecare în masă
Descriere: Formarea alunecărilor de teren presupune pătrunderea apei în sol până la un orizont
impermeabil pe care îl umectează puternic şi astfel îi impune funcţia de alunecare. Alunecările
de teren se remarcă prin rapiditatea cu care se evacuează materialele şi prin formele de relief
care iau naştere. După profunzimea stratului deplasat şi după gradul de complexitate se
deosebesc următoarele tipuri de alunecări:
7.I. Alunecări simple, lenticulare, în brazdă
Descriere: Alunecările lenticulare au o profunzime între 1,5-10 m, şi sunt foarte răspândite, mai
ales în depozitele marnoase şi argiloase. Alunecările în brazdă afectează doar pătura superioară
a solului cu un suport bine fixat în versantul cu o înclinare modestă spre mare. în urma înmuierii
solului ia naştere,prin alunecare o primă brazdă, după care urmează o serie succesivă, încât
profilul versantului este complet afectat.
Cauze - efecte:
 în anii ploioşi sau în perioadele de tranziţie ale anului (primăvara timpurie);
 suprapăşunatul / păşunatul de primăvară timpurie sau toamnă târzie;
 defrişările;
 lucrările de excavaţie de la baza versanţilor;
 supraîncărcarea cu construcţii,
 drenurile nereuşite;
 trepidaţia provocată de transportul greu , etc.
 procese intense de solifluxiune, crapp, etc.
Măsuri - reglementări:
 se impune executarea de urgenţă a unor drenuri de suprafaţă sau subterane pentru
direcţonarea scurgerii apelor pluviale;
 se recomandă conservarea pădurilor şi plantarea lor în zonele care lipsesc, cu esenţe
autohtone;
 evitarea construirii de clădiri de orice tip;
 se recomandă conservarea zonei, prin evitarea defrişărilor şi a păşunatului excesiv;
8. Solifluxiunea
Descriere Solifluxiunea constă în deplasarea lentă superficială a păturii de sol afânat şi înmuiat
pe versanţii despăduriţi cu o înclinaţie între 5-15% şi orientare nordică, nord-estică şi nordvestică, în urma repetării fenomenului de îngheţ-dezgheţ.
Cauze:
 perioadele de tranziţie ale anului, mai ales primăvara timpurie şi toamna târzie;
 vara în urma unor ploi îndelungate
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păşunatul fie foarte de timpuriu fie foarte târziu, fie pe pajiştea îmbibată cu apă în
urma ploilor;

Efecte:
 iau naştere valuri cu aspect de zbârcituri, movilite de noroi, muşuroaie înierbate;
 pe versanţii cu o înclinaţie mai mare trece la alunecări de teren;
Măsuri - reglementări:
 se interzice păşunatul de primăvara timpurie - toamna târzie;
 nu se recomandă amplasarea construcţiilor sau a infrastructurii;
 se interzice păşunatul pe pajiştile umede;
 se vor amplasa baraje de protecţie a obiectivelor antropice;
9. Crapp-ul
Descriere: Este un proces de deplasare a materialelor care se realizează la nivelul straturilor,
datorită schimbării poziţiei.
Cauze:
 mai frecvent pe versanţii însoriţi;
 oscilaţiile termice din sol;
 uscarea-umectarea repetată;
 activitatea biotică;
Efecte:
 ondulări în profilul versanţilor;
 apariţia inflexiunilor negative;
 apariţia de crăpături care duc la alunecări în brazdă;
 copacii şi pădurile se înclină formând aşa numitele 'păduri bete';
 în cazul desfăşurării maxime a procesului, se pot distruge obiectivele antropice;
Măsuri - reglementări:
 nu se recomandă amplasarea construcţiilor sau a infrastructurii;
 se interzice suprapăşunatul;
10. Prăbuşiri, căderi de pietre, curgeri de bolovani (grohotişuri sau râuri de pietre)
Descriere: Procesul constă în dezagregarea, desprinderea, rostogolirea şi prăbuşirea rocilor de pe
versanţi, până la baza acestora, unde se acumulează sub forma de conuri, tăpşane sau poale de
pietre.
Cauze - efecte:
 fenomenele de îngheţ / dezgheţ determină dezagregarea rocilor;
 exploziile efectuate la carirele de extracţie (pot amplifica procesul);
 lucrări de lărgire, întreţinere a drumurilor;
Măsuri - reglementări:
 se va evita orice tip de construcţie la poale sau pe grohotişuri (chiar dacă ele sunt
stabilizate pe moment);
 se vor amplasa semne corespunzătoare de avertizare;
 se vor amplasa, dacă este cazul, bariere artificiale în calea de desfăşurare a
acestor procese;
 se interzic defrişările de păduri şi suprapăşunatul pe grohotişurile stabilizate;
 se vor lua măsuri speciale în cazul exploziilor din cariere;
11. Gonflarea argilelor
Descriere: Este o proprietate a argilelor, mai ales a argilelor prăfoase din depozitele superficiale,
de a-şi modifica volumul. Procesul este cel mai des întâlnit în luncile râurilor.
Cauze - efecte:
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în urma proceselor de hridatare - dezhidratare;
repetarea succesivă a acestor procese poate periclita în totalitate constucţiile sau
infrastructura amplasată pe astfel de depozite;
 prin cantonarea la suprafaţă a apelor pluviale, are efecte negative asupra
desfăşurării lucrărilor agricole;
Măsuri - reglementări:
 se permite, cu măsuri speciale, amplasarea de construcţii / infrastructură numai
în urma elaborării de studii geotehnice;
 se vor lua măsuri speciale de protecţie a construcţiilor şi infrastructurilor;
12. Procese de tasare
Descriere: Tasarea este un proces mecanic, de îndesare a rocilor, care se manifestă printr-o
mişcare lentă petrecută în interiorul depozitelor friabile. Tasarea poate avea loc pe depozite
argiloase, argilo-nisipoase, nisipo-pietroase de terase, dar şi pe depozite coluviale sau deluviale
neconsolidate.
Cauze - efecte:
 în urma înmuierii unor goluri prin dizolvare;
 prin creşterea greutăţilor maselor materiale, datorită încărcăturilor suplimentare;
 relieful se deformează în microdepresiuni (crovuri);
 în urma extinderii crovuriior, prin unire, pot genera depresiuni alungite;
 când fundalul crovuriior se acoperă cu argile remaniate, acestea pot cantona apă
un timp mai îndelungat, ce duce la scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
Măsuri - reglementări:
 se vor lua măsuri speciale de protecţie pentru construcţii şi infrastructură;
2.9. ECHIPAREA EDILITARĂ EXISTENTĂ Şl PROPUNERI DE DEZVOLTARE
Situaţia echipării pe localităţile componente
Proiecte elaborate ulterior PUG-2004
Canalizare menajeră in comuna Licurici, satele Licurici, Frumuşei, Negreni, jud.Gorj,
proiect eleborat de SC ASEAN SRL, Tg. Jiu;
Alimentarea cu apă , in comuna Licurici, satele Licurici, Frumuşei, Negreni, jud.Gorj,
proiect eleborat de SC ASEAN SRL, Tg. Jiu;
ALIMENTAREA CU APĂ
Situaţia existentă - alimentare cu apă
Comuna Licurici nu beneficiaza de un sistem centralizat de alimentare cu apă care să
asigure necesarul de apă pentru toate cele 4 localităţi: Licurici, Frumuşei, Negreni şi Totea.
Situaţia propusă – alimentare apă
În localitatile Licurici, Frumuşei şi Negreni se propune un sistem centralizat de alimentare
cu apă care va asigura necesarul de apă estimat prin studii de specialitate.
Amenajarea captărilor cuprinde următoarele lucrări:
 executarea a 3 captări pentru cele 3 izvoare, prin soluţia: puţ colector şi dren;
 realizarea conductelor ce asigura captarea apei potabile din puţurile proiectate, conducte din
tub drenaj gofrat Ø 160 mm, L=1.900 m;
 realizarea bazinului colector 1,5x2,6x1,8;
 în jurul tuturor acestor captări se realizeaza împrejmuiri asigurându-se astfel zonele de
protecţie sanitară cu regim sever. Aceste zone se vor executa astfel încât de la puţul colector
şi până la împrejmuire să existe o distanţă minimă de 10 metri în fiecare direcţie;
 pe reţeaua de captare a apei potabile s-au prevăzut cămine de colectare;
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Instalaţia hidraulică este compusă din conducta de preaplin, conducta de golire cu vană de
închidere (montată în camera vanelor).
Conducta de ieşire a apei este prevăzută cu filtru.
Conducta de aducţiune
Conducta face legătura între bazinului colector şi rezervorul de înmagazinare de 200 mc.
Caracteristicile principale ale conductelor de aducţiune sunt: Ø 90 mm PEHD, Pn 10 bari, L=
2.670 m. Pentru pozarea conductei de aducţiune se va executa un şanţ cu lăţimea medie de 0,70
m şi adâncimea de 1,5 m. Conductele se vor amplasa subteran la o adâncime de 1,40 m – 1,50 m
în funcţie de panta terenului. Pe reţeaua de aducţiune a apei potabile s-au prevăzut 6 cămine de
vane (de aerisire, golire şi de reducere a presiunii la intrare in statia de clorinare pentru
exploatare în deplină siguranţă a echipamentelor staţiei şi instalaţiei hidraulice din aval de ea).
De asemenea la intrarea in staţia de clorinare se va monta un reductor de presiune de la 15 la 6
bari.
Staţia de clorinare
Staţia de clorinare s-a ales funcţie de debitul de apă necesar a fi tratat (Qmax. zi + Qri) şi
de parametri apei captate care depăşesc limitele prevăzute de STAS pentru a o aduce la
parametri de potabilitate. Conform breviarului de calcul întocmit a rezultat o staţie de clorinare
monobloc Qs = 156,45 mc/zi (7,45 mc/h; 2,07 /sec).
Staţia de clorinare aleasă se compune din :
1 instalaţie complectă de dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu în care se prepară soluţia
necesară în cantitatea şi concentraţia cerută pentru a aduce anumiţi parametri în limitele
admise de STAS. Instalaţia cuprinde un tanc de stocare hipoclorit, pompa dozatoare, valva de
sens şi dozatorul.
1 tablou electric general, din care se va alimenta electric staţia propriu-zisă, iluminatul la
rezervorul de apă, iluminatul exterior şi se va comanda, controla şi proteja pompele.
instalaţia de ventilaţie forţată
instalaţia de încălzire
instalaţia electrică şi de comandă
aparate de măsură şi control
Din staţia de clorinare apa ajunge în rezervorul de apă de 500 mc. Staţia de clorinare va fi de tip
monobloc complet echipată montată într-un container. Containerul este o construcţie realizată
din materiale uşoare având dimensiunile de 6,0 x 2, 45 x 2,5 m. Se montează pe o platformă din
beton armat de 30 cm grosime, lungimea de 6,0 m şi lăţimea de 2,45 m.
Rezervor de înmagazinare amplasat in apropierea puturilor de captare
Rezervorul de 500 mc - volum rezultat conform breviarului de calcul are rolul de
înmagazinare a volumului de apă pentru incendiu şi apoi compensarea debitului de apă cerut de
consumatori în orele de consum maxim.
Rezervorul este o construcţie semiîngropată din beton armat, iar în camera vanelor se vor monta
armături de închidere, golire atât pentru conductele de intrare a apei cât şi pe cele de plecare
spre consumatori.
Construcţie circulară din beton armat
Diametru interior: 9,70 m
Înălţime interioară: 3,10 m
Volum apă: 200 mc
Arie construită: 80 mp Arie desfăşurată: 80 mp
Camera vanelor L x l = 4.4 x 4.4 m; Hi = 2.4
Arie construită: 20 mp Arie desfăşurată: 20 mp

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LICURICI JUDETUL GORJ

51

Zona din jurul rezervorului şi a staţiei de clorinare se va împrejmui realizând o zonă de
protecţie sanitară cu regim sever, zonă în care va avea acces numai personalul de întreţinere.
Această zonă se va executa astfel încât de la rezervor şi până la împrejmuire să existe o distanţă
minimă de 20 metri în fiecare direcţie.
Rezervorul acumulează apă pentru două funcţiuni: menajer şi incendiu. Menţionăm că în cadrul
3

prezentului proiect rezerva de incendiu s-a considerat de 76 m conform breviarului de calcul.
Reţelele de distribuţie în localitatile Negreni, Frumusei si Licurici
Conductele fac legătura între rezervorul de înmagazinare R 200 mc şi consumatori.
Caracteristicile principale ale conductei de aducţiune sunt: Ø 90 - 125 mm PEHD, Pn 10 bari, L=
3.240 m.
Datorită configuraţiei terenului conductele de distribuţie se vor prevedea camine de vane,
reducere a presiune si golire: Delimitarea zonelor de presiune se face prin intermediul a două
reductoare de presiune, montate în cămine de vizitare CV3 şi CV5.
Reţeaua de distribuţie este în sistem ramificat. La stabilirea configuraţiei reţelei s-a avut în
vedere desfăşurarea tramei stradale, amplasarea instituţiilor principale, prevederile PUG.
Dimensionarea reţelelor de distribuţie s-a făcut în ipoteza în care apa va fi distribuită prin
intermediul branşamentelor.
Sistemul de alimentare cu apă pentru satul Totea, va necesita, pe viitor, execuţia unui alt
proiect tehnic.
CANALIZAREA
Situaţia existentă – canalizare
In prezent comuna Licurici nu beneficiază de un sistem centralizat de colectare – epurare a
apelor uzate menajere pentru toate cele 4 localităţi: Licurici, Frumuşei, Negreni şi Totea.
Canalizarea menajeră se rezolvă prin folosirea latrinelor uscate, a puţurilor absorbante şi a
foselor vidanjabile in cazul instituţiilor publice.
Canalizarea apelor meteorice se realizează la suprafaţa terenului prin şanţuri şi rigole cu panta
naturală şi cu deversare in pârâurile existente.
Situaţia propusă – alimentare apă
Sistemul centralizat de canalizare menajeră face parte dintr-un proiect integrat care
include şi realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, proiectul se desfăşoară de-a
lungul drumului naţional DN 67 B acoperind zona de centru a comunei.
In judeţul Gorj reţeaua de canalizare măsoară o lungime de 183,8 km, cea mai mare
parte în mediul urban ,în mediul rural existând doar 9 km (două localităţi), din acest punct de
vedere judeţul Gorj situându-se pe locul 33 între judeţele ţării.
Raportat la reţeaua totală de distribuţie a apei, lungimea reţelei de canalizare reprezintă doar
23%. De aici rezultă faptul că există numeroase localităţi şi străzi care deşi au reţele de
distribuţie a apei nu au reţele de canalizare, apele uzate menajere ajungând pe sol. Sectorul
gospodăririi comunale reprezintă o sursă importantă de poluare a apelor de suprafaţă. Marea
majoritate a staţiilor de epurare ale principalelor localităţi ale judeţului nu realizează o epurare
eficientă a apelor uzate evacuate.
Staţia de epurare ape uzate numai pentru traseul reţelei de canalizare, va deservi satul
Negreni -integral, şi partial satele Licurici şi Frumuşei. Sistemul de canalizare menajeră
pentru satul Totea, va necesita, pe viitor, execuţia unui alt proiect tehnic şi va implica ,
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execuţia unei alte staţii de epurare.
Conform estimării proiectantului general, bazate pe observaţii directe in teren,
multe din gospodăriile existente, in special locuinţele realizate in ultimii ani, au in dotare
instalaţii sanitare interioare, cu alimentare cu apă potabilă din puţuri proprii, apa uzată
menajeră de la acestea deversând in fose septice sau bazine construite in cele mai multe
cazuri fără a ţine sema de prescripţiile normelor sanitare. Locuinţele mai vechi dispun de
closete uscate. Aceste aspecte pot duce la infestarea pânzei freatice de suprafaţă, dând
posibilitate la dezvoltarea unor germeni patogeni, acest lucru pereclitând sănătatea
populaţiei din zona.
Proiectul propus duce la imbunătăţirea situaţiei sociale a locuitorilor din zona, la
creşterea activităţilor din domeniul economic, precum şi la o creştere a numărului
populaţiei comunei. Asigurarea condiţiilor de igienă, se presupune că va duce printre altele
şi la o migrare a populaţiei tinere din zonele oraşeneşti, către comuna Licurici, la acestea
contribuind şi apropierea de oraşele Tg. Jiu şi Tg. Cărbunesti.
Sistemul de canalizare propus se va realiza in sistem separativ. Apele uzate care vor fi
evacuate in sistemul de canalizare sunt ape uzate menajere, rezultate din utilizarea apei
potabile la obiectele sanitare (căzi de baie, lavoare, duşuri, chiuvete etc.) amplasate in clădiri
civile, social - culturale, industriale, agrozootehnice etc. Nu se vor evacua la reţeaua de
canalizare menajeră ape provenite de la folosinţe tehnologice decât după o prealabilă epurare,
apele meteorice provenite din precipitaţii atmosferice (ploi, topirea zăpezilor, a gheţurilor etc.),
de drenare sau de infiltraţie, care sunt colectate cu ajutorul drenurilor.
Reţea de canalizare
Realizarea reţelei de canalizare presupune utilizarea unei tehnologii modene, prin folosirea
de conducte din tubulatură din P.V.C. pozate in sol in pat de nisip.
L total canalizare = 11450 m, se compune din urmatoarele trasee:
DN 200, Sn4, L1 canalizare = 1285 ml
DN 250, Sn4, L1 canalizare = 4640 ml DN 315,
Sn4, L3 canalizare = 5525 ml
Lungimea totală a colectorului principal al reţelei de canalizare : 11450 m
Pe traseul reţelei de canalizare se prevede a se monta: Cămine de canalizare amplasate la o
distanţă de maxim 60 m, spălare, schimbare direcţie, rupere de pantă : 230 bucăţi.
Amplasarea reţelei de canalizare se va face pe o singură parte a drumului, alta decât
partea pe care se va executa reţeaua de alimentare cu apă, aferenta traseului comun al celor
doua reţele, infara carosabilului, in spaţiul verde dintre carosabil şi limitele de proprietate.
Asigurarea accesului la reţeaua de canalizare a gospodăriilor de pe partea pe care nu este
dispusă reţea de canalizare se va face prin realizări de traversări ulterioare de drum, la distanţe
convenabil alese, astfel incât nu se vor face traversări dese de drum şi implicit deteriorarea
carosabilului. Montarea de staţii de pompare pentru porţiunile in care terenul este in
contrapantă şi menţinerea adâncimii de montaj la valori acceptabile, atât pentru execuţie cât şi
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pentru exploatare . Staţia de epurare are urmatoarele componente : Staţie de pompare, Sita
rotativă, Deznisipator, Separator de grăsimi, Bazin de omogenizare, Modul biologic cu membrane
ultrafiltrante, Prelucrare nămol .
Se asigură procesarea unui debit Qzimax = 340 m3/zi.
Apa epurată in staţia de epurare va deversa in pârâul Negrenilor, printr-un racord din
P.V.C., cu Dn = 315 mm, in lungime de 30 ml.
Staţii de pompare apa uzată menajeră
Se vor monta staţii de pompare după cum urmează:
SP 1 - Sat Negreni - pe colectorul principal - se pompează din punctul 22 in punctul 22'
Inalţime de pompare Hp = 10 m col H20
Debit
Q = 7,50 l/s
Refulare P.E.H.D. Dn 110 lungime I = 360 ml
Putere electrică P = 2x2,5 Kw
SP 2 - Sat Negreni - pe colectorul principal - se pompează din punctul 30 in punctul 31
Inalţime de pompare Hp = 15 m col H20
Debit
Q = 9,00 l/s
Refulare P.E.H.D. Dn 110 lungime l = 495 ml
Putere electrică P = 2x3 Kw
SP 3 - Sat Negreni - se pompează de pe uliţa laterală pe colectorul principal – se pompează
din punctul 1004 in punctul 14
Inălţime de pompare Hp = 15 m col H20
Debit
Q = 10,00 l/s
Refulare P.E.H.D. Dn 110 lungime l = 430 ml
Putere electrică P = 2x3 Kw
SP 4 - Sat Licurici- se pompează peste torent existent intre uliţa laterală pe colectorul
principal intre punctele 7 si 8
Inalţime de pompare Hp = 5 m col H20
Debit
Q = 4,50 l/s
Refulare P.E.H.D. Dn 90 lungime l = 40 ml
Putere electrică P = 2x2 Kw
Staţiile de pompare sunt complet echipate şi gata de instalare prin conexiunea la reţeaua de
canalizare. Staţiile de pompare includ un rezervor rezistent compus din trei straturi de P.E.H.D.
Diametrul este de 1100 mm, iar inălţimea este de 1836 mm.
Staţiile de pompare includ:
 2 buc. electropompe submersibil
 setul intreg de instalaţii hidromecanice interioare staţiei din otel inox şi fitinguri din
fonta
 lanţ de ridicare
 conexiune la ieşire – intrare
 clapet de sens unic
 robinete de izolare
 tablou de control şi automatizare + regulatori de nivel
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Staţie de epurare apă uzată menajeră
Debite caracteristice :
Quz zi mediu = 240 mc/zi
Quz zi max = 340 mc/zi
Q orar max = 35 mc/h
Q orar min = 1,20 mc/h
Staţie de pompare ---> Sită rotativa ---> Deznisipator ---> Separator de grăsimi ---> Bazin de
omogenizare ---> Modul biologic cu membrane ultrafiltrante ---> Prelucrare nămol ---> Staţie
de clorare cu hipoclorit de sodiu.
Staţie de pompare (SP)
Apa uzata menajeră, colectată prin reteaua de canalizare va intra intr-o statie de pompare
construcţie care va fi realizată din tuburi de beton cu diametrul interior de 2,4 m.
Volumul staţiei de pompare = 4,5 mc,
Hutil = 1,4 m.
Pentru pomparea apei către obiectele tehnologice din aval se prevad 2 electropompe
submersibile (1A+ 1R) a căror comandă va fi asigurată cu ajutorul unor indicatori de nivel.
Pentru protecţia pompelor, se montează in amonte de aceasta un grătar coş din inox, cu
interspaţiile dintre bare de 20 mm a cărui curăţare se va face manual.
Debitul pompat = 50 mc/h, inălţime de pompare 8 - 10 m.
Utilaje ce sunt montate in Staţia de pompare :
Sita rotativă spre care este pompată apa uzată se va amplasa suprateran pe un cadru
metalic de susţinere -postament. Materiile solide reţinute pe tamburul sitei vor cădea intr-o
pubelă amplasată la baza sitei, urmând a fi evacuate periodic din incinta staţiei de epurare.
Deznisipator După sitare, apa va ajunge intr-un bazin din beton - deznisipator cu
rol de reţinere a nisipului din apa uzată.
Volumul rezultat al deznisipatorului = 1 mc.
Dimensiuni deznisipator: diametru = 1 m.
Timpul de trecere prin deznisipator = 64,5 sec.
Cantitate de nisip evacuată zilnic: 0,04 mc/zi
Nisipul va fi evacuat cu ajutorul unei electropompe de nisip intr-un bazin de beton cu fund
drenant, ingropat, cu un volum util de 1 mc (diametru = 1 m).
Separator de grăsimi Pentru reţinerea grăsimior din apa uzată este prevazut un separator
de grăsimi realizat din beton, circular, cu un volum util de 3 mc.
Dimensiuni separator de grăsimi: diametru = 1,6 m.
Cantitate de grăsimi evacuată zilnic: 22,36 l/zi
Grăsimile flotate vor fi evacuate cu ajutorul unei tubulaturi de evacuare intr-un bazin de beton
ingropat, cu un volum util de 1 mc (diametru =1 m) de unde vor fi vidanjate periodic.
Bazin omogenizare Dupa reţinerea nisipului şi a grăsimilor din apa uzată este necesar
ca aceasta să fie colectată intr-un bazin de omogenizare care asigură şi egalizarea debitelor.
Bazinul de omogenizare se execută din beton, montat ingropat este prevazut cu un sistem de
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aerare compus din elemente de aerare, sistem de distribuţie şi suflanta de aer, pentru
prevenirea fermentării anaerobe.
Volumul bazinului de omogenizare = 99 mc
L x I x H: 6,3 x 6,3 x 2,5 m
Debitul de aer necesar = 122 Nmc/h, 350-400 mbar
Pentru pomparea apei către bazinul de epurare biologică, in bazinul de omogenizare sunt
prevăzute şi 2 electropompe submersibile 1lA+ 1R)
Qp = 17 mc/h
Modul biologic cu membrane ultrafiltrante
Din bazinul de omogenizare, apa va ajunge prin pompare in alt bazin realizat din otel, motat pe
o platformă de beton dublu armat, cu un volum util de 355 mc (D = 7639 mm, H = 7749 mm).
In acest bazin se va realiza treapta de tratare biologică şi va fi echipat cu sistem de aerare
compus din elemente de aerare cu bule fine, sistem de distribuţie şi suflanta de aer.
Debitul de aer necesar: 729 Nmc/h, 900 mbar. Este prevazută o suflantă de aer. In
compartimentul biologic se prevede un sistem de măsură/control pentru SS/02.
Modulul cu membrane ultrafiltrante este constituit din 2 pachete de membrane ce realizează
separarea nămolului activat, format in bazinul biologic, de apa epurată. Efluentul epurat este
lipsit de materii solide, viruşi şi organică remanentă. Membranele necesită spaţiu redus de
amplasare variaţii de pH şi temperatură in limitele: pH= 2 - 11; temperatura maximă a apei:
55°C. Debitul de aer necesar: 400 Nmc/h va fi asigurat de o suflantă de aer: Q = 495 Nmc/h, p =
400 mbar.
Prelucrare nămol
Cantitatea de nămol in exces rezultată = 167 kg S.U./zi (w = 99,2%) Volum nămol in
exces = 20,8 mc/zi
Volum nămol ce intră in unitatea de deshidratare = 1,3 mc/h
Nămolul in exces, din bazinul biologic va fi pompat către o unitate de deshidratare a acestuia.
Instalaţia de deshidratare este un filtru ce permite concentrarea şi deshidratarea nămolului.
Nămolul deshidratat are o umiditate de 80%. Unitatea de deshidratare prezintă avantajul ca
poate prelucra un nămol cu umiditate ridicată şi poate funcţiona continuu, 24 ore pe zi.
Pavilionul tehnologic este un container metallic prefabricat, montat pe o platformă de
beton dublu armat. Dimensiuni container L = 6000 mm, l = 5000 mm)
Staţie de clorare cu hipoclorit de sodiu Cu toate că dupa trecerea prin modulul MBR, apa
poate fi evacuată direct către emisar fără a mai fi supusă unei etape suplimentare de dezinfecţie
finală, se montează şi o treaptă de dezinfecţie cu hipoclorit de sodiu.
Componente:
1. Pompa dozatoare
2. Debitmetru cu impuls WPD100
3. Vas stocare hipoclorit 250 litri
Pompa de dozare este o pompă cu dozare analogică cµ microprocesor pentru diferite moduri
de lucru. Circuitul electronic recepţionează semnalul de la senzorul de clor şi il transmite la
pistonul electromagnetic care actionează o diafragmă din teflon.
ENERGIA TERMICĂ
Situaţia existentă - alimentare cu energie termică
Incălzirea clădirilor in sezonul rece se realizează, in general, cu combustibil solid – lemne, arse in
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sobe.
Situaţia propusă - alimentare cu energie termică
Gospodăriile populaţiei se vor incălzi in continuare prin surse proprii ( sobe sau centrale termice
individuale) cu combustibil solid.
Se propune folosirea brichetelor din rumeguş de lemn, care pot fi produse într-o
instalaţie modernă de brichetare situată in comună, a cărei amplasament va fi propus prin studii
de specialitate.
Pentru reducerea consumului de lemne, se propune utilizarea buteliilor de aragaz pentru
prepararea hranei. Depozitul pentru butelii poate fi amplasat in comună, conform unor studii de
specialitate.
GAZELE NATURALE
Situaţia existentă - alimentare cu gaze naturale in prezent, in comună nu există reţea de
distribuţie de redusă presiune a gazelor naturale.
Situaţia propusă - alimentare cu gaze naturale se propune realizarea reţelei de distribuţie
de redusă presiune a gazelor naturale in cele 4 sate ale comunei.
ENERGIA ELECTRICĂ
Situaţia existentă - alimentare cu energie electrică
In prezent localităţile componente ale comunei Licurici sunt complet electrificate.
Localitatea este racordată la LEA 20 kV, iar alimentarea gospodarilor se face printr-o reţea
de joasă tensiune.
Alimentarea consumatorilor din comună se realizează prin posturile de transformare, cu
o putere totală de 413 Kv, racordate la linia de 20 Kv .
Distribuţia se face printr-o reţea de linii de joasă tensiune montate parţial pe stîlpi din
beton, parţial pe stâlpi de lemn. Lungimea reţelei de pe teritoriul localităţii este de 19,1 km.
Situaţia propusă - alimentare cu energie electrică
Se va mări puterea posturilor de transformare, în funcţie de solicitări.
Se vor înlocui stâlpii din lemn cu stâlpi din beton.
TELEFONIE
Situaţia existentă - telefonie
Localitatea este racordată la o centrală telefonică digitală cu o capacitate de 400 linii, cu
posibilităţi de extindere. Centrala este racordată prin cabluri subterane la sistemul naţional de
telefonie fixă administrat de SC ROMTELECOM S.A. Posturile individuale de telefonie fixă sunt
racordate prin linii aeriene montate pe stâlpii reţelei electrice de joasă tensiune. Teritoriul
comunei este trazitat de cablu de fibră optică montat subteran.
Situaţia propusă - telefonie
Se propune desfiinţarea tuturor liniilor Tc aeriene şi înlocuirea lor cu linii de radiorelee de
mică capacitate şi reţele de telefoane cu acces multiplu.
Gospodărirea apelor
Localitatea este traversată de la sud la nord de pârâul Totea şi pârâul Negreana, cursuri
de apă care au, fiecare in parte, un bazin hidrografic bine dezvoltat, având, în amonte, versanţi
cu pante semiabrupte şi parţial dezvelite de vegetaţie forestieră, care prin prezenţa ei ar
împiedica eroziunea solului şi concentrarea într-un timp scurt a apelor ce provin din ploile
torenţiale.
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Datorită acestor condiţii naturale au loc concentraţii în timp scurt a apelor din ploile ce cad în
bazinul superior al văii şi al afluenţilor, cu debite şi nivele mari, care uneori pot produce
inundaţii, pagubele fiind uneori importante, fiind afectate mai ales construcţiile amplasate în
zonele mai joase din lunca văii, drumurile şi podurile.
2.10. PROBLEME DE MEDIU. PROTECŢIA MEDIULUI
Particularităţile de structură, stare, dinamică a mediului natural, corelate cu tipul şi
potenţialul resurselor naturale, gradului de ocupare a teritoriului, tipul şi gradul de dezvoltare a
economiei comunei, impune ca problemelor de protecţie, conservare, refacere a mediului, să li
se acorde o atenţie sporită, cuvenită în conformitate cu capacitatea de suportabilitate a
acestuia. Mediul natural reprezintă suportul material, energetic, informaţional de creştere şi
dezvoltare a comunităţilor teritoriale rurale. De calitatea mediului natural depinde calitatea
mediului antropic sub aspectul tipului, formelor, durabilităţii de organizare a acestuia. Intre
aceste două componente ale peisajului geografic există relaţii strânse de interdependenţă,
determinare în complicatul proces de evoluţie a acestuia.
Stările, structurile, formele complicate şi complexe ale mediului natural, apărute evolutiv,
sunt dirijate de o serie de legi şi principii dialectice, geografice, sistemice, ecologice.
Componenta umană a învelişului geografic nu are altă alternativă de existenţă durabilă
decât cea de convieţuire în simbioză şi armonie cu factorii de mediu naturali. Aceasta se poate
realiza prin măsuri energice de conştientizare a locului omului şi comunităţii în cadrul sistemelor
geografice teritoriale, conştientizarea necesităţilor reale de consum de resurse şi spaţiu,
cunoaşterea exactă a modului de structurare şi funcţionare a sistemelor naturale ale mediului,
conservarea, protecţia, regenerarea structurilor fragile şi degradate ale mediului.
Tipuri de procese generatoare de poluare:
1. poluare organică;
I. sol;
II. apă;
2. poluare fizică;
I. sol;
II. apă;
3. poluare chimică a solului şi a aerului;
I. sol;
II. apă;
III. aer;
4. degradarea biodiversităţii prin suprapăşunat;
5. degradarea biodiversităţii prin defrişări;
6. risc social
7. risc biotic, epizootic (B);
10. depozitarea neautorizată şi neamenajată de deşeuri.
11. radioactivitate crescută, peste valoarea admisibilă
Notă:
Intensitatea proceselor generatoare de poluare se va stabili pe baza studiilor de impact
asupra mediului.
1. Poluarea organică a solului şi apei
Descriere: Constă în contaminarea / eutrofizarea până la scoaterea din circuitul economic a
solurilor şi apelor, de suprafaţă / de adâncime (freatice).
Cauze - efecte:
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 deşeuri menajere;
 dejecţii animaliere;
 rumeguş;
 pesticide;
 îngrăşăminte minerale;
Măsuri - reglementări:
 se interzice depozitarea haotică a rumeguşului în luncile inundabile ale râurilor şi
pâraielor;
 reciclarea rumeguşului;
 se interzice deversarea directă de deşeuri lichide menajere şi dejecţii animaliere în
râuri;
 efectuarea de analize periodice ale apelor de către instituţiile abilitate (SANEPID);
2.Poluarea fizică a solului
Descriere: Constă în modificarea proprietăţilor fizice ale solului: permeabilitate, portantă,
capacitate de absorbţie etc, fenomene ce pot duce în final la sterilizarea totală a solului sau la
declanşarea unor procese geomorfologice de risc (prin vibraţii).
Cauze - efecte:

poluarea cu compuşi fizici:
o pulbere în suspensie;
o pulberi sedimentabile;
 pe porţiunile de teren în lungul căilor de transport;
 în jurul carierelor de exploatare;
 încărcarea excesivă a teritoriului cu construcţii;
Măsuri - reglementări:
 în imediata vecinătate a căilor de transport / carierelor / construcţiilor se
vor elabora studii (P.U.Z, P.U.D., studii de impact);
3.Poluarea chimică a solului şi a aerului
Descriere: Este poluarea cu substanţe nocive a solului prin emanaţii în atmosferă sau direct în
sol, datorită unor surse fixe sau mobile.
Cauze - efecte: gazele de eşapament (metale grele: Pb, Zn, Ni, Cu; hidrocarburi aromate, benz
(a) piren; monoxid de carbon (CO) şi oxizi de azot (N04));
exploatările de substanţe în cariere deschise;
utilizarea neadecvată a pesticidelor (cu Cu, P, Ar, Hg, PDT, etc);
acidifierea solului datorată poluării transfrontaliere;
Măsuri - reglementări:
 nu se recomandă plantarea unor culturi legumicole (cartofi, varză, salată, morcovi, mărar) la
o distanţă mai mică de 50 m faţă de o arteră de transport auto importantă (DN);
 crearea / menţinerea unei zone sanitare verzi, în jurul sursei, pe direcţiile predominante ale
vântului;
 gipsarea solurilor;
 se interzic activităţile cu substanţe nocive în apropierea surselor de apă;
 asistenţă tehnică de specialitate pentru schimbarea folosinţei solului;
 sunt necesare lucrări de îmbunătăţiri funciare şi agropedoameliorative;
4.Degradarea biodiversităţii prin suprapăşunat
Descriere: Procesul constă în degradarea covorului erbaceu, simplificând ecosistemul, prin
suprapăşunat.
Cauze:
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Efecte:

neconcordanţa între numărul de animale şi productivitatea pajiştii (supraîncărcarea
pajiştii);
nerespectarea unor norme elementare de utilizare a pajiştilor (păşunatul de primăvară
timpurie, până la instalarea covorului vegetal stabil; păşunatul de toamnă târzie;
"navetismul" utilizat pe păşuni);
neîngrijirea şi neamenajarea corespunzătoare a păşunilor de către populaţie;
păşunatul în păduri.

scăderea biodiversităţii;
înlocuirea asociaţiilor vegetale înalt productive cu cele slab productive;
degradarea accentuată a intrărilor pe păşune;
declanşarea eroziunii de toate tipurile, ce poate scoate teritoriul definitiv din circuitul
agricol;
neregenerarea pădurii.
Măsuri - reglementări:
 scoaterea unor păşuni degradate din circuitul agricol, până la refacerea ecologică
 interzicerea păşunatului timpuriu şi de toamnă târzie;
 stăvilirea eroziunii liniare prin crearea de cleionagene antierozive;
 plantarea de fâşii forestiere antierozive, climaterice şi de conservare a unităţii;
 amenajarea protectivă de utilităţi necesare (locuri pentru adăpat, staule etc);
 utilizarea de tehnologii agricole moderne de refacere şi întreţinere a pajiştilor;
 interzicerea totală a păşunatului în păduri.
5.Degradarea biodiversităţii prin defrişări
Descriere: Procesul constă în exploatarea necontrolată şi abuzivă a pădurilor (inclusiv a fructelor
de pădure, plantelor medicinale sau tehnice).
Cauze - efecte:
 defrişarea pădurilor cu rol de protecţie (a bazinului hidrografic, antierozional etc),
poate destabiliza ecologic întreaga zonă;
 procese de eroziune regresivă şi fragmentarea erozională a interfluviilor, inclusiv
fenomenele de spălare a solului prin eluvio-iluviere
 procese de eroziune incipientă sau potenţială;
 alunecări simple, lenticulare, în brazdă;
Măsuri - reglementări:
 se vor utiliza numai tehnici de exploatare a pădurii ecologice;
 în exploatare se vor consulta specialişti silvicultori;
 zonele defrişate vor fi imediat replantate;
 se interzic tăierile de păduri rare.
6.Risc social
Descriere: Probabilitatea producerii unor efecte negative asupra comunităţii sau a unei părţi a ei,
care se manifestă prin izolarea / marginalizarea societăţii respective.
Cauze - efecte:
lipsa integrării etniei de romi, în cadrul societăţii;
lipsa asistenţei sanitare şi sociale adecvate în zonă;
Măsuri - reglementări:
 se impune adoptarea unor programe speciale de asistenţă socială în colaborare cu
instituţiile judeţene de resort;
7.Risc biotic, epizootic
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Descriere: Procesul constă în anomalii biogeochimice ce pot fi prezente atât prin concentrări
foarte mari ale unei substanţe chimice în substrat sau ape ( Pb, Zn, Ni, As, Sr) dar şi insuficienţa
unor elemente vitale, cum ar fi iodul, fluorul, borul; Sunt depistate de obicei prin prezenţa
anomaliilor vegetale
Cauze - efecte:
 fenomene fizice anomalii magnetice, gravitaţionale, electromagnetice /combinate;
prezenţa câmpurilor fizice induse de om (electromagnetice în primul rand) furnizate de
liniile de înaltă tensiune, staţiile de transformare, staţii de emitere unde radio, staţii
radar;cca 30-40% din cazurile de insuficienţă cardiacă, rahitism, cretinism; boli cardiace
sau nevroze, nevrite, etc;
 stări de incomfort sporit; lipsa Iodului în apă provoacă apariţia guşei;
Măsuri - reglementări:
 Până în prezent nu au fost studiate, de aceea practic nu sunt cunoscute, decât parţial;
8.Depozitarea neautorizată şi neamenajată a deşeurilor
Descriere: Depozitările neamenajate ale deşeurilor (de obicei pe malurile râurilor sau lângă
drumuri, în păduri) reprezintă o sursă de poluare a solului, apei şi atmosferei.
Cauze - efecte:
 degradarea estetică a localităţii însăşi;
 scăderea indicelui de atractivitate a ei;
 infestarea biologică, fizico-chimică atât a solului, cât şi a apei de suprafaţă şi adâncime.
Măsuri - reglementări:
 se interzice depozitarea în continuare;
 dezafectarea zonelor unde sunt depozitate deşeuri şi refacerea cadrului natural;
 crearea unor rampe special amenajate, ecologice;
Menagementul deşeurilor conform Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului
Judeţean Gorj, 16.09.2010
In judeţul Gorj, in anul 2010 au fost colectate de către municipalitaţi 9,14 mii tone (valoare
aproximativa) deşeuri menajere şi asimilabile, ceea ce reprezintă 0,05% din totalul deşeurilor
municipale generate – 182 705,759 mii tone.
Dupa provenienţa lor acestea au inclus :
_ deşeuri menajere de la populaţie ;
_ deşeuri menajere de la agenţii economici ;
_ deşeuri din servicii municipale (stradale, pieţe, grădini, parcuri şi spaţii verzi) ;
_ deşeuri din construcţii şi demolari ;
Ponderea deşeurilor urbane este de 52% deşeuri menajere de la populaţie şi 48% deşeuri
menajere de la agenţi economici.
Colectarea selectivă a deşeurilor menajere este in faza incipientă, in principalele oraşe ale
judeţului. De aceea aproximativ 27% din componentele deşeurilor menajere reprezentând
materiale reciclabile (hârtie, carton, materiale plastice, sticlă ) nu se recuperează ci se elimină
prin depozitare finală impreună cu celelalte deşeuri urbane. Incepând cu trimestrul II, după
punerea in exploatare a depozitului conform, s-a inceput colectarea selectivă.
De asemenea, ţinând cont ca 95% din populaţia urbană beneficiază de servicii de colectare a
deşeurilor menajere şi de faptul ca in zona rurală in general nu există servicii specializate pentru
colectarea şi transportul deşeurilor se poate estima că aproximativ 25% sunt cantitaţi depozitate
ilegal in locurile destinate acestui proces.
Importanţa prezentarii datelor privind compoziţia deşeurilor rezidă in determinarea
potenţialului de valorificare a deşeurilor, precum şi la stabilirea opţiunilor de colectare.
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Colectarea şi valorificarea deşeurilor municipal
Aria de acoperire cu servicii de colectare a deşeurilor nu acopera intreaga suprafaţa a judeţului
Gorj. Deşi gradul de acoperire cu servicii de salubrizare in judeţ este foarte ridicat (fiind cu mult
peste media naţională, care este de 54%), serviciile realizate nu respectă in totalitate legislaţia in
domeniu.
Până in anul 2009 existau depozite de deşeuri urbane in localităţile: Novaci, Bumbeşti- Jiu, Tg
Cărbuneşti, Ticleni, Turceni, Motru. Conform cerinţelor Directivei 1999/31/CEE, a H.G nr.
348/2005
Incepând din luna martie 2009 s-a pus in exploatare depozitul conform pentru deşeuri menajere
UEG MEDIU in localitatea Tg Jiu, str Carierei nr.1 unde se depozitează deşeurile din judeţul Gorj.
In zona rurală a judeţului Gorj există de asemenea un număr semnificativ de depozite
neautorizate. Pentru acestea, sistarea activităţii este stabilită clar, urmând ca, o dată cu
implementarea activităţii de transfer (existentă, in momentul de faţa, in stadiul de proiect),
spaţiul rural să fie arondat unor staţii de transfer.
Astfel, au fost inventariate un număr de peste 61 de depozite comunale necontrolate, insumând
o suprafaţă totala de cca. 40,54 ha, care produc o cantitate semnificativă de levigat.
Gestionarea deşeurilor de productie periculoase
In conformitate cu noua listă a deşeurilor, in judeţul Gorj au fost identificate peste 1759 tone
deşeuri, din care cca. 15 tipuri de deşeuri periculoase. Majoritatea deşeurilor periculoase au fost
eliminate prin depozitare. Principalele tipuri de deşeuri periculoase generate in anul 2009 au
fost :
- deşeuri din industria petrolului -1158 tone;
- uleiuri uzate - 300 tone;
- deşeuri anorganice din chimie - 20 tone;
- deşeuri de la fabricarea azbestului - 281 tone.
Cantitatea de deşeuri industriale periculoase generată a scazut in ultimii ani datorită incetării
activităţii din cadrul unor unităţi economice.
Gestionarea deşeurilor de productie nepericuloase
In anul 2009 cantitatea de deşeuri industriale generate de minerit, industrie, agricultură şi
construcţii a fost de 182 624 089 mii tone din care 178 877 956 tone au fost deşeuri rezultate din
activităţile de extracţie (minerit) – steril minier.
Depozitarea deşeurilor de producţie
Deşeurile industriale generate de activităţile agentilor economici din judeţul Gorj sunt
depozitate in mare parte pe teren descoperit in depozite proprii: iazuri, halde, platforme, bazine.
Aceste staţii de depozitare nu au fost realizate conform cerinţelor H.G. nr. 349/2005 nici din
punct de vedere al deşeurilor admise şi nici din punct de vedere constructiv.
Anumite categorii de deşeuri periculoase, respectiv uleiurile uzate sunt stocate in condiţii de
siguranţa la agenţii economici colectori in vederea valorificării acestora.
Deşeurile de provenienţă anorganică (nămoluri de la tratarea apelor industriale) sunt stocate in
conditii de siguranţă la agenţii economici producatori in vederea găsirii unor soluţii pentru
valorificare sau eliminare fără riscuri pentru mediu.
Deşeuri generate de activităti medicale
au fost identificate toate cabinetele medicale private de la nivelul judeţului Gorj şi au fost
consiliate in ceea ce priveşte obligaţia de a incheia contracte cu societaţi autorizate in vederea
transportului şi incinerarii deşeurilor medicale periculoase ce rezultă din activitatea proprie, cu
obligaţia transmiterii cantităţilor predate, in vederea monitorizarii acestora de către A.P.M. Gorj.
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Ambalaje si deşeuri din ambalaje
Scopul Directivei 94/62/CE privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje, este de a armoniza
măsurile naţionale privind managementul ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje in vederea
prevenirii sau minimizării impactului asupra mediului.
Toţi suntem răspunzători de calitatea vieţii noastre, fiecare cetăţean are obligaţia de a selecta
gunoiul menajer şi a-l depozita in pubele speciale. Reciclarea reprezintă procesarea unora dintre
componentele deşeurilor in vederea transformării lor in produse utile.
Pentru a nu ocupă prea mult spaţiu, sticlele de plastic se compactează sau se taie fâşii, iar
apoi se vând firmelor care se ocupă cu reciclarea acestui material.
Obiectivele anuale de valorificare, respectiv de reciclare, a deşeurilor de ambalaje se pot realiza:
a) individual, de către operatorii economici, prin gestionarea deşeurilor de ambalaje generate şi
a propriilor ambalaje preluate/colectate de pe piaţă;
b) prin transferarea responsabilităţii către un operator economic autorizat de Ministerul
Mediului.
Deşeuri de baterii şi acumulatori
Componentele principale ale bateriilor sunt alcalinii de magneziu şi zinc-carbon. Aceste baterii
conţin o cantitate mare de mercur, care este extrem de toxic. Fiind reciclate in instalaţiile de
topire a metalelor neferoase, implică costuri ridicate. Din acest motiv, in 1998, UE a elaborat un
ghid, care solicită o reducere drastică a conţinutului de mercur din baterii, cu mai mult de 100
ppm până la 0, pentru a inlesni procesul de reciclare. Se recomandă organizarea activităţii de
returnare a bateriilor de catre sectorul comercial.
Bateriile folosite in gospodării pot fi returnate catre intreprinderile sau firmele specializate de
reciclare
Reciclarea bateriilor auto este ieftină din punct de vedere economic şi de obicei se realizează
manual sau automatizat, prin unităţi specializate. In general, bateriile uzate sunt returnate
punctelor de vanzare (la schimb cu baterii noi). Magazinele vand apoi acumulatorii uzaţi unor
firme specializate de reciclare şi colectare. Colectorii neautorizaţi colectează de asemenea,
acumulatori uzaţi pentru revinderea lor catre reciclatori.
Reciclarea acumulatorilor uzaţi pe canale neoficiale, ar trebui să fie descurajată deoarece:
- poluează mediul inconjurător;
- expune sănătatea şi igiena umană unor riscuri mari;
- subminează firmele autorizate de reciclare, care au investit in măsuri de protecţie a mediului şi
sănătăţii umane.
Deşeuri de echipamentele electrice şi electronice
Impactul asupra mediului produs de deşeurile de echipamente electrice şi electronice este
ingrijorător, aceste deşeuri conţin substante deosebit de periculoase: Hg, Pb, Cr, Br, CFC care
diminuează stratul de ozon. Fiind atât de periculoase aceste deşeuri nu trebuie să ajungă la
groapa de gunoi, trebuie colectate separat şi reciclate. UE a dat directive care obligă fabricanţii
să organizeze reciclarea si să producă aparate ecologice cu o durată de viată mai mare.
In judeţ au fost autorizate societati care au ca obiect de activitate colectarea deşeurilor din
echipamente electrice şi electronice :
 S.C. FERCRIST IMPEX S.R.L .din Municipiul Tg. Jiu ;
 S.C. REMAT GORJ S.A. din Municipiul Tg. Jiu ;
 S.C. REMAT DOLJ S.A. Craiova, punct de lucru Tg. Jiu;
 S.C. PLASTECH PREST S.R.L. din Municipiul Tg. Jiu;
 S.C. ADISTIL COM S.R.L. din Municipiul Tg. Jiu;
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 S.C .POLARIS MEDIU S.R.L. din Municipiul Tg. Jiu;
 S.C. EUROMILENIUS S.R.L. din Municipiul Tg. Jiu
In anul 2010 in judeţul Gorj au fost colectate 4.792 tone de deseuri de echipamente electrice şi
electronice.
Vehicule scoase din uz
VSU sunt echipamente cu baterii auto care fac parte din categoria deşeurilor periculoase din
cauza substanţelor chimice pe care le conţin, fiind toxice. Se degradează intr-o perioadă lungă de
timp, iar substanţele eliberate poluează solul, apele şi aerul. Depozitarea bateriilor auto trebuie
făcute in containere speciale, rezistente le coroziune. Reciclarea deşeurilor de cauciuc este
necesară pentru valorificarea materiei prime pe care o conţin, valorificarea energiei prin ardere
in industrie fără eliberare de gaze toxice.
Au fost autorizate pentru colectarea vehiculelor scoase din uz, urmatoarele societăţi :
- S.C. FERCRIST IMPEX S.R.L din municipiul Târgu Jiu;
- S.C. FILIALA DE INTREŢINERE ŞI SERVICII ENERGETICE
"ELECTRICA SERV" S.A. din municipiul Târgu Jiu;
- S.C. REMAT GORJ S.A. din municipiul Târgu Jiu;
- S.C. REMAT S.A. Craiova – punct de lucru in municipiul Târgu Jiu.
Uleiuri uzate
Uleiurile fac parte din categoria deşeurilor periculoase pentru mediu şi pentru sănătatea
oamenilor. Uleiurile uzate sunt puţin degradabile şi distrug flora şi fauna dacă sunt deversate
fără discernământ. Arse in spaţiu deschis degajă hidrocarburi extrem de poluante pentru aer şi
cu impact cancerigen asupra sănătăţii umane. Folosit la vopsirea gardurilor este periculos pentru
sănătatea oamenilor, după ploaie substanţele continute de ulei ajung in sol şi contaminează
pânza freatică. Reciclarea uleiurilor se face in rafinării.
Nămoluri
Din procesele de epurare care au loc in staţiile de epurare a apelor uzate rezultă namoluri cu
diverse caracteristici, in funcţie de specificul apei uzate tratate, respectiv ape uzate oraşeneşti
(menajere) sau industriale. In general aceste nămoluri se stabilizează (deshidratare - fermentare
- compostare), după care se elimina pe depozite de deseuri menajere (daca nu contin substante
periculoase) sau se valorifica prin utilizare ca fertilizanti ai terenurilor agricole (mai ales namoluri
din zootehnie). Utilizarea in agricultura a nămolurilor de epurare reprezintă una dintre metodele
de eliminare a acestora şi o formă de punere in valoare a conţinutului lor in materie organică şi
elemente nutritive.
Principalul act normativ al UE care reglementează gestiunea nămolurilor de epurare, atunci cand
este vorba de utilizarea acestora in agricultură, este directiva 86/278/CEE .
In România, problematica nămolurilor de epurare este reglementată prin Ordinul nr. 344/708 din
16.04.2004 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi al Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale.
Pentru a diminua efectul poluant al nămolului de epurare ce se va folosi in agricultură şi a putea
valorifica elementele nutritive pe care le contine, este necesar ca namolul sa se aplice numai pe
soluri pretabile, in dozele şi perioadele stabilite, la un anumit sortiment de culturi recomandate
şi să se asigure un control adecvat al calităţii factorilor de mediu.
Cantităţile sau dozele de nămol de epurare ce pot fi aplicate pe terenurile agricole trebuie să se
calculeze in funcţie de conţinutul in metale grele al nămolului de epurare şi conţinutul in metale
grele al solului. Un alt factor care se ia in considerare la stabilirea dozelor este necesarul de
elemente nutritive al speciei cultivate, dar acest factor este relativ, deoarece creşterea excesivă a
dozelor de nămol poate conduce la creşterea conţinutului solului şi plantelor in metale grele.
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Conform Ordinului nr. 344/708 al MMGA şi MAPDR pot fi utilizate in agricultură numai
nămolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de catre agenţia locală de protecţie
a mediului, pe baza studiului agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi
Agrochimice (OSPA) şi aprobat de direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. In studiu
trebuie să se prevadă condiţiile pe care trebuie să le respecte producătorul şi utilizatorul
nămolului pentru a se asigura protecţia mediului.
In cazul in care calitatea nămolului de la staţia de epurare nu este pretabilă folosirii in
agricultură, administratorul staţiei de epurare va trebui să găsească alte modalităţi de eliminare
a nămolului. Una din aceste posibilităţi este reprezentată de incinerarea in cuptoarele fabricilor
de ciment sau eliminarea nămolurilor in depozite pentru deşeuri periculoase, dacă nămolul
prezintă anumite caracteristici periculoase.
Aspecte privind utilizarea substantelor si preparatelor chimice periculoase
In ceea ce priveste deseurile periculoase, in judetul Gorj exista un depozit la Schela Ţicleni,
pentru slam petrolier, cantitatea depozitată fiind de 1 986 t, intr-o haldă imprejmuită, in incinta
Parcului Mare Ţicleni, care la sfarşitul anului 2006 a fost inchis, iar acest slam trebuia procesat
până in anul 2010.
Utilizarea biocidelor sunt substante active şi preparate conţinând una sau mai multe substanţe
active condiţionate intr-o formă in care sunt furnizate utilizatorului, avand scopul să distrugă, să
impiedice, să faca inofensivă si să prevină acţiunea sau să exercite un alt efect de control asupra
oricarui organism dăunător, prin mijloace chimice sau biologice.
Ministerul Sănătăţii, impreună cu M.M.D.D. şi Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară
intocmeşte Registrul Naţional al Produselor biocide, inventariate la nivel naţional.
Biocidele sunt clasificate in patru grupe principale, după cum urmează:
 Grupa I – dezinfectante şi produse biocide generale utilizate pentru: igiena umană,
spaţii private şi zone de sănătate publică, igiena veterinară, industrie alimentară şi de
preparare a furajelor, apei potabile;
 Grupa a II-a – conservanţi utilizaţi pentru: produse imbuteliate, pelicule, lemn, fibre,
piele, cauciuc, şi materiale polimerizate, zidărie, instalaţii de răcire pe baza de lichide,
impiedicarea depunerilor de nămol, fluide utilizate in metalurgie;
 Grupa a III-a – pesticide nonagricole utilizate pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor;
 Grupa a IV-a – alte produse biocide utilizate ca şi conservanţi pentru produse
alimentare sau furajere, produse antibioderma, fluide pentru imbălsămare şi produse
toxidermale.
Poluanţi organici persistenţi
Poluanţii Organici Persistenţi ( POP-urile) sunt substanţe chimice foarte stabile, care nu se
descompun uşor in mediu (au o durata de viaţa de la cateva luni până la zeci de ani), se pot
acumula in lanţurile trofice biologice şi sunt periculoase pentru om şi pentru viaţa salbatică.
POP-urile sunt deci, compu şi organici de origine naturală sau antropică cu urmatoarele
caracteristici:
 sunt rezistenţi la degradarea in mediu;
 au solubilitate scazută in apă, dar ridicată in mediile grase;
 pot fi transportaţi pe distanţe mari (circulă prin aer, apă, sol şi prin intermediul
organismelor vii), inclusiv transfrontalieră, depozitandu-se departe de locul de origine;
 se acumulează in sistemele terestre şi acvatice;
 prezintă efecte acute şi cronice asupra sănătăţii umane speciilor animale.
Cele mai importante categorii de POP-uri sunt:
 Pesticide (aldrin, clordan, DDT, dieldrin, endrin, heptaclor,mirex şi toxafen);
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 Substante chimice industriale (hexaclorbenzen HCB, bifenili policlorurati);
 Produse secundare (dioxinele şi furanii).
Utilizarea mercurului
In judetul Gorj, unităţile care utilizează mercur sunt :
S.N.P. PETROM S.A. utilizează mercur pentru completarea acestuia in manometre;
Utilizarea detergenţilor
Reglementată prin Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului
Uniunii Europene privind detergenţii, cu modificările şi completările ulterioare (respectiv
Regulamentul 907/2006, prin care s-au adus doua amendamente Regulamentului 648/2004, prin
care s-a urmărit asigurarea unui grad de protecţie mai ridicat a mediului si a sănătăţii umane)
transpusă in legislatia românească prin Hotărârea nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri
pentru asigurarea aplicării Regulamentului nr. 648/2004.
In conformitate cu această hotărâre se desemnează ANPM şi ANPC ca autorităţi competente
pentru aplicarea Regulamentului (CE) 648/2004 privind detergenţii.
In acest sens, acesta armonizează normele pentru introducerea pe piaţa a detergenţilor şi a
agenţilor tensioactivi pentru detergenţi impunânt condiţii legate de:
 biodegradabilitatea agenţilor tensioactivi din detergenţi;
 restricţii sau interdicţii privind agenţii tensioactivi din motive de biodegradabilitate;
 etichetarea suplimentară a detergenţilor, care să includă parfumurile alergene şi
 informaţiile pe care producătorii trebuie să le pună la dispoziţia autorităţilor competente
şi personalului medical din statele membre.
Producatorii sunt responsabili de conformitatea detergenţilor şi/sau a agenţilor tensioactivi
pentru detergenţi cu dispoziţiile din prezentul regulament şi din anexele acestuia.
 Dispoziţii directoare prevăzute pe termen scurt - mediu (5 -10 ani), pentru protecţia
mediului, în comuna Licurici
 plantarea de fâşii de protecţie complexe, geomorfologice, hidroclimatice; remize
ecologice; împădurirea ariilor degradate - în jumătatea de nord a comunei;
 plantarea de fâşii de protecţie climatice şi a apelor curgătoare ;
 realizarea necesarului de spaţii verzi raportat la numărul de locuitori, conform OUG
nr. 114 / 2007 (26mp /locuitor), 26mp x 2272loc = 59 072mp ( 5,9ha);
 Dispoziţii directoare prevăzute prin PUG, pe termen scurt (1-5 ani), pentru protecţia
mediului, în comuna Licurici
 amenajarea de bazine impermeabile vidanjabile pentru colectarea apelor uzate
menajere;
 amenajarea platformelor betonate de fermentare a gunoiului de grajd prevăzute cu
bazine de colectare a urinei;
 brichetarea rumeguşului sau folosirea lui în alte scopuri;
2.11. MONUMENTE, ANSAMBLURI ŞI SITURI ISTORICE; VALORI ETNOGRAFICE ŞI RESURSE
TURISTICE
Prin monumente istorice se înţeleg bunurile imobile, mărturii de neînlocuit ale evoluţiei
culturii şi civilizaţiei pe teritoriul României, relevante din punct de vedere istoric, arheologic,
arhitectural, urbanistic, peisagistic, etnografic, artistic, memorial şi al istoriei tehnicii.
Monumentele istorice desemnează obiecte izolate sau grupări de obiecte, inclusiv aşezări
omeneşti în totalitatea lor, creaţii importante sau opere modeste care în timp au căpătat
semnificaţie istorică şi culturală.
Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural naţional şi sunt
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protejate prin lege (prin protejare se întelege ansamblul de măsuri cu caracter stiinţific, juridic,
administrativ, financiar, fiscal şi tehnic menite sa asigure identificarea, cercetarea, inventarierea,
clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv paza si întretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea
în valoare a monumentelor istorice şi integrarea lor social-economica şi culturala în viata
colectivitatilor locale).
Conform prezentei legi se stabilesc urmatoarele categorii de monumente istorice:
a) monument - constructie sau parte de constructie, împreuna cu instalatiile, componentele
artistice, elementele de mobilare interioara sau exterioara care fac parte integranta din acestea,
precum si lucrari artistice comemorative, funerare, de for public, împreuna cu terenul aferent
delimitat topografic, care constituie marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere
arhitectural, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau tehnic;
b) ansamblu - grup coerent din punct de vedere cultural, istoric, arhitectural, urbanistic ori
muzeistic de constructii urbane sau rurale care împreuna cu terenul aferent formeaza o unitate
delimitata topografic ce constituie o marturie cultural-istorica semnificativa din punct de vedere
arhitectural, urbanistic, arheologic, istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific sau
tehnic;
c) sit - teren delimitat topografic cuprinzând acele creatii umane în cadru natural care sunt
marturii cultural-istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, urbanistic, arheologic,
istoric, artistic, etnografic, religios, social, stiintific, tehnic sau al peisajului cultural.
Pentru fiecare monument istoric se instituie zona sa de protectie, prin care se asigura
conservarea integrata a monumentului istoric si a cadrului sau construit sau natural indiferent de
regimul lor de proprietate sau de starea lor de conservare. In conformitate cu Legea nr.
422/18.07.2001, capitolul VII, articolul 59, zona de protecţie pentru mediul rural este stabilită pe
o rază de 200 metri, iar în afara localităţilor pe o rază de 500 metri, zona de protecţie trebuie
delimitată topografic. In acest sens nu se pot invoca limite maxime pentru stabilirea acestor
zone; pe de altă parte aceste zone pot fi minime reducându-se la "suprafaţa funcţională" a
monumentului.
Zona de protecţie a monumentului istoric are următoarele funcţiuni:
 asigurarea supravegherii unui teren în care este cunoscută, bănuită, sau posibilă
 existenţa unor vestigii arheologice care pot completa informaţia ştiinţifica privind
monumentul protejat;
 conservarea cadrului natural;
 conservarea cadrului arhitectural constituit;
 crearea unui cadru construit care să respecte ambianţa monumentului în cazul
restructurării zonei;
 asigurarea unor perspective optime pentru perceperea monumentului.
Ansamblul de arhitectură este un complex de clădiri care: are o valoare istorică, arhitecturală,
plastică, ca un tot unitar indestructibil şi reflectă nivelul de civilizaţie al comunităţii care l-a creat.
Resurse turistice si etnografice
In comuna Licurici există datina, ca după moarte, rudele apropiate defunctului „să facă punţi şi
fântâni pe la drumuri”, să pună cruci de jurământ, pentru ca drumeţii ce se află in trecere şi se
răcoresc cu apa de la fântână, să spună „să fie de sufletul celui ce le-a făcut”. Semnificaţia
acestor cruci, aflate lângă fântâni şi la intretăieri de drumuri, este dată de păstrarea legăturii
dintre cele două lumi ( a viilor şi a morţilor).
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Cruci de jurământ la intretăieri de drumuri lângâ
Cimitirul din satul Negreni

Cişmea apă in satul Totea unde este captat
un izvor şi cruci de jurământ

Arhitectura locuinţelor
Piatra şi materialul lemnos fiind din abundenţă in zonă, le-a permis locuitorilor să şi
construiască locuinţe destul de spaţioase şi durabile. Locuinţa specifică este cea cu parter sau
parter cu un etaj şi pridvor.
Casele tradiţionale au „temelia” construită din piatră, accesul la etaj se realizează pe o scară
exterioară din lemn, inclusă in spaţiul pridvorului. La parter se află beciul, bucătăria şi uneori o
cameră de locuit. Pridvorul fiind pe extins pe toata lungimea faţadei lungi, nu are stâlpii
ornamentaţi, iar acoperişul este realizat in cea mai mare parte din ţiglă şi mai puţin din tablă.
Curţile gospodăriilor sunt generoase, in faţă fiind casa şi clădirile anexă, in spate se află o
bucată de pământ folosită pentru cultivarea legumelor şi aşezarea căpiţelor de fân (necesare
pentru hrana animalelor pe timpul iernii).
Locuinţele noi construite nu mai respectă arhitectura celor vechi, tradiţionale. Oamenii nu
ocupă toate incăperile casei, folosind de regulă doar acea cameră care are rol de bucătărie.
Restul incăperilor sunt folosite când vin rudele in vizită. Se remarcă faptul că la multe din
locuinţele noi, pridvorul se desfăşoară pe două faţade sau se transformă intr-un foişor cu acces
din interior.
Fântânile sunt acoperite şi apa se scoate folosind sistemul de scripeţi cu una sau două găleţi.
Mai demult aceste fântâni erau impodobite cu motive zoomorfe, „fântâni cu cai”, insă cu
trecerea timpului acestea au dispărut.
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Casa Burlan Maria

Casa Burlan Gheorghe

Casa Dumitraşcu Ion
Cercetătorul Dumitru Otovescu a scris un studiu „ Monografia sociologică a comunei
Licurici” Editura Beladi, 2003, in care se referă şi la stilul de construcţie al caselor din comuna
Licurici, studiul documentat pe baza informaţiilor locale. Astfel aflăm ca lemnele de brad pentru
construcţia casei erau taiate din vatra individuală şi fălţuite pe loc, cu securea in mare, apoi
tăiate la capete pentru a realiza muşcătura şi adâncitura necesară imbinării la colţurile pereţilor.
La colţurile caselor mari se inserau pietre mari şi mici legate cu pământ, apoi un zid de piatră
continuu, zid care s-a mărit treptat, pe măsură ce oamenii şi-au construit şi pivniţe. Pe această
temelie se aşezau tălpile de fag sau stejar, cioplite, apoi se inălţau pereţii din bãrne de brad
imbinate la capete şi fixate cu cuie de lemn.
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MONUMENTE ISTORICE
Pe teritoriul comunei Licurici se regăsesc următoarele monumente şi situri istorice, pe
următoarele categorii:
Monumente şi ansambluri de arhitectură
GJ-II-m-B-09415 ( cod LMI 2010) – Biserica cu hramul "Sfintul Nicolae",sat Totea, 1735
Scurt istoric
Biserica filială cu hramul, , Sf. Nicolae" este situată in satul Totea, cătunul Giurcu, intr-un
loc retras la capătul de nord al acestuia.
Biserica a fost construită la 1735 de către un călugar Pahomie, care a şi inzestrat-o cu o bucată
de pamânt de 10 ha , teren agricol şi pădure, pe raza comunei Licurici, parohia Negreni. Tradiţia
spune ca acelaşi călugăr ar mai fi construit o altă biserică in Sterpoaia jud. Gorj unde şi are şi
mormăntul. Toţi locuitorii parohiei Totea sunt de credinţă ortodoxă. In parohie nu există alte
culte religioase.
Numele meşterilor nu se cunoaşte. Biserica nu are turlă. Datorită intemperiilor (umidităţii
de la precipitaţii, umidităţii de capilaritate, văntului) la exterior biserica prezintă numeroase
degradări. ln dreptul pronaosului tradiţia spune ca ar fi existat un turn clopotniţă mult mai inalt
decât biserica care, la un moment dat a fost dărâmat.
Biserica a suferit o singură modificare a arhitecturii interioare in timpul preotului Ioniţă
Negreanu care a arcuit peretele desparţitor dintre naos şi pronaos şi tot in aceea şi perioadă a
fost pusă duşumea de stejar peste pardoseala de căramidă.
ln 1965 sub păstorirea preotului Stănciulescu Neofit biserica este acoperită cu draniţă care mai
tărziu datorită degradărilor a fost inlocuită cu tablă zincată.
Biserica nu posedă obiecte de valoare artistică, istorică sau documentară. Din insemnările
păstrate amintim numele catorva preoţi slujitori la aceasta biserică: Popescu Filimon, Bălu
Elefterie, Stănciulescu Neofit, Argintaru Haralambie, Popescu Ion, Carlugea Pompiliu, Scrădeanu
Constantin şi Armăşelu Dumitru.
Biserica este construită in formă de navă. Inălţimea zidurilor pănă la nivelul acoperişului
este de aprox. 4m. Dimensiunea este de 5x 11m la exterior. Prezintă un pridvor deschis sprijinit
pe şase coloane unite intre ele prin arcuri trilobate. Absida altarului are forma semicirculară. La
exterior prezintă o serie de coloane verticale subţiri in relief, intrerupte la 1/3 de acoperiş de un
brâu semicircular care la nivelul pronaosului, naosului şi altarului coboară la jumătatea distanţei
dintre soclu şi acoperiş, impărţind practic in două suprafaţa exterioară a bisericii. La partea
superioară sunt practicate ocniţe de mari dimensiuni dar puţin profunde.
Pisania lipseşte sau a fost acoperită de-a lungul timpului de diversele reparaţii sau văruieli.
Zidăria de căramidă, este uşor vizibilă datorită degradărilor cauzate de umiditatea din exterior.
Ancadramentele uşilor şi ferestrelor sunt din piatră la fel şi fundaţia.
Acoperişul este construit din tablă zincată şi este intr-o o stare bună de conservare.
Soclul este construit din carămidă şi tencuit cu un mortar alb de var şi nisip.
Trotuarul există şi este de mici dimensiuni (cca. 40cm) cu o grosime de 7-8cm şi incojoară
biserica.
Pictura murală are o valoare artistică deosebită,este executată in tehnica fresco. Autorul
este anonim. Din spusele localnicilor ar fi existat pictură murală şi la exterior din care se
păstrează doar mici fragmente Ia nivelul pridvorului.
Decoraţiile exterioare cuprind icoana Sf. Nicolae - icoana de hram, şi icoana Sf. Dimitrie şi icoana
Sf. Gheorghe, pe faţada de vest. Deasemeni sunt decorate arcurile dintre coloanele pridvorului
cu motive florale. Posibil să mai existe fragmente pictate la exterior dar care sunt acoperite de
straturi de văruieli practicate de-a lungul timpului de către enoriaşi.
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Programul iconografic, atăt căt poate fi descifrat este următorul:
Altarul respectă iconografia clasică. Semicalota a primit ca decoratie pe Maica Domnului cu
Pruncul flancată de doi arhangheli iar la partea inferioară registrul cu ierarhi,biserica fiind de
mici dimensiuni. Biserica are catapeteasma din zid aceasta fiind pictată atăt spre altar căt si spre
naos. In partea dinspre naos sunt pictate in partea superioară, crucea cu lsus răstignit, moleniile,
flancate de medalioane cu prooroci. Nivelul inferior este ocupat de registrul apostolilor urmat de
un registru de mai mari dimensiuni cu icoane praznicare. Catapeteasma separă total naosul de
altar.
Naosul prezintă la nivelul superior o calotă unde este reprezentat Pantocrator inconjurat de
tronuri serafimi şi cete ingereşti şi cei patru evanghelisti in pandantivi. La partea inferioară a
pandantivilor patru arce cu medalioane completează decoraţia murală. ln abside şi pe peretele
de vest al naosului sunt reprezentate scene din viaţa lui lsus, registrul inferior fiind ocupat de
sfinţii mucenici militari.
Pronaosul este dedicat in intregine cu scene din viaţa Maicii Domnului. Există o incăpere de
mici dimensiuni intre pridvor şi pronaos dedicat ctitorilor, figura principală fiind a călugărulu
Pahomie. Scena unică a pridvorului este Judecata de apoi foarte bine structurată, incluzănd
bolţile şi peretele de est de o parte şi cealaltă a uşii de acces in interiorul bisericii.
Pe peretele de vest la exterior este reprezentată icoana de hram ,,Sf. Ierarh Nicolae" cu Sf. Mc.
Gheorghe şi Sf. Mc Dimitrie de o parte şi de alta.
Intervenţii anterioare
De-a lungul timpului la nivelul monumentului, invelitoarea acoperişului a fost inlocuită de
mai multe ori, alternând tabla şi siţa ca material de construcţie. Tot la nivel architectural a fost
modificată forma peretelui dintre naos şi pronaos, iar la interior biserica a primit pardoseală de
material lemnos aplicată peste cea originală din cărămidă. In ce priveşte pictura aceasta nu a fost
niciodată restaurată. Intervenţii empirice au fost efectuate de personal neavizat. Chituiri şi
multiple reparaţii necorespunzatoare cu diverse materiale au fost aplicate la nivelul inferior. De
asemenea multe straturi de văruieli atat la interior căt şi la exterior au fost efectuate de-a lungul
timpului.
O tentativă de consolidare de arhitectură s -a petrecut de curând care a constat in aplicarea
unei, „curele” din fier beton de 8 mm care leagă biserica la exterior de jur imprejur şi care este
incastrată parţial in tencuiala exterioară.
S-a construit un turn clopotniţă din ţevi de fier care are o inălţime de cca. 8m in colţul de SV
a incintei.
Tehnica picturii este fresca. Pelicula de culoare este aplicată pe stratul de intonaco in straturi
successive, s-au folosit laviuri, gama cromatică având in componentă multe griuri. Se remarcă
existenta inciziilor. Tuşele sunt libere şi se observă o libertate in folosirea pensulei. Din cauza
depunerilor aderente de fum, praf, cruste de săruri nu se observă straturile de poleire.
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Pridvorul deschis cu 6 coloane şi arce trilobate

Turnul clopotniţă

Detalii cu pridvorul deschis sprijinit pe şase coloane unite intre ele prin arcuri trilobate

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LICURICI JUDETUL GORJ

72

Icoana Sf. Nicolae - icoana de hram şi icoana Sf. Gheorghe, pe faţada de vest.

Icoana Sf. Nicolae - icoana de hram şi icoana Sf. Dimitrie

cod LMI-GJ-II-m-B-09322 ( cod LMI 2010) Biserica din lemn „ Intrarea in Biserică a Maicii
Domnului şi Cuvioasa Paraschiva”, sat Licurici, 1776
Biserica filială cu hramul”Intrarea in Biserică şi Cuvioasa Paraschiva”,monument istoric,
se află situată in satul Licuriciul de Sus. Această biserică aparţine unui număr de 125 familii,
creştin ortodoxe. Biserica a fost construită in anul 1777, din bârne de lemn de stejar cioplite,
iniţial acoperită cu blane de lemn din stejar prinse in cuie de lemn. Ctitorii nu se cunosc, tradiţia
populară spune ca această biserică ar fi fost construită de doi călugări ce trăiau in pădurea din
apropiere. Renovări la biserică s-au făcut in anul 1818 si 1867. Intre anii 1934 – 1938, sub
păstorirea preotului C. Scredeanu a fost restaurată din temelie, de data aceasta a fost
reconstruită pe o temelie din piatră, bolovani şi beton armat, invelitoarea cu şiţă. In exterior s-a
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păstrat in general forma iniţială, cu excepţia introducerii unei noi uşi, in partea de NV a naosului
şi mărirea ferestrelor şi a uşilor de intrare.

Biserica filială cu hramul”Intrarea in Biserică şi Cuvioasa Paraschiva”, monument istoric, se
află situată in satul Licuriciul de Sus. Această biserică aparţine unui număr de 125 familii, creştin
ortodoxe. Biserica a fost construită in anul 1777, din bârne de lemn de stejar cioplite, iniţial
acoperită cu blane de lemn din stejar prinse in cuie de lemn. Ctitorii nu se cunosc, tradiţia
populară spune ca această biserică ar fi fost construită de doi călugări ce trăiau in pădurea din
apropiere.
Renovări la biserică s-au făcut in anul 1818 si 1867. Intre anii 1934 – 1938, sub păstorirea
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preotului C. Scredeanu a fost restaurată din temelie, de data aceasta a fost reconstruită pe o
temelie din piatră, bolovani şi beton armat, invelitoarea cu şiţă. In exterior s-a păstrat in general
forma iniţială, cu excepţia creerii unei noi uşi in partea de NV a naosului şi mărirea ferestrelor şi
a uşilor de intrare.
Biserica inainte de refacere nu era pictată, ci numai impodobită cu icoane in ulei pe lemn,
confecţionate prin anul 1856, doua icoane impărăteşti, păstrându-se şi astăzi si folosite in
pronaos. După restaurarea din 1934 – 1938, biserica a fost ceruită, tencuită şi pictată in interior.
Pictura s-a executat de pictorul Ştefan Chezarie Calopăreanu din Craiova, in ulei, in stil bizantin.
Restaurarea şi modificările interioare s-au facut cu aprobarea Comisiunii Monumentelor Istorice.
Construcţia este facută in formă de corabie şi fără turle, cu două cruci de lemn pe coama
superioară a acoperişului, cu tinda deschisă cu patru stâlpi din lemn in faţă şi uşi in spate.
Ca inscripţii interioare şi exterioare nu are decât pisania inscrisă deasupra uşilor in interior:
„Aceasta sfânta şi dumnezeiască biserică la care din bătrani s-a praznuit Ovedenia s-a ridicat de
pioşii călugari creştini necunoscuţi incă la leat de la Adam, dar prin trecerea vremurilor şi din
necăutare s-a surupat. Acum in urmă cu vrerea tatalui cu ajutorul fiului şi cu săvârsirea Sf, Duh sau restaurat din temelie zugrăvindu-se după cum se vede şi impodobindu-se cu odoare, episcop
al locului fiind P.S.D.P. Vertolomei, protopiereu P.C. Iconom Stravofor, Gr. Prejbeanu iar paroh C.
Pr. Scrădeanu cu osârdia şi ajutorul tuturor enoriaşilor parohiei Licuricilor şi a multora din
parohiile vecine, in anul mântuirii 1938.
Spre mângaierea şi sfiinţirea s-a făcut pe data de 6 nov. 1938. Slujitori ai bisericii se cunosc
numai Pr. C. Frumuşanu şi Pr. C. Scrădeanu şi actualul paroh Rogociu Gh. Andrei. Ca obiecte de
valoare istorică inafară de cărţile vechi scrise cu litere chirilice incepând cu anul 1820.
Monumentul Eroilor
Cu ocazia recrutării unor localnici pentru a lua parte la cea dintâi conflagraţie mondială, s-au
remarcat un număr de 56 de combatanţi din Licurici, care şi-au pierdut viaţa in luptele de la Jiu,
Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Dintre cei care au luptat şi s-au intors acasă, mulţi au fost distinşi cu
decoraţii şi medalii: plutonierul Toma Constantin – Medalia Victoria a marelui război pentru
civilizaţie 1916-1918; sergent Broscaru Nicolae şi soldatul Răduleţu Grigore – Medalia Victoria a
marelui război pentru civilizaţie 1916-1918 şi Crucea comemorativă a războiului 1916-1918 cu
bareta Ardeal, Carpaţi, Jiu.

Pentru comemorarea soldaţiilor licuriceni, care şi-au dat viaţa in razboaiele din 1877-
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1878 şi 1916-1918, pe data de 20 iulie 1938 a fost dezvelit, in localitate, Monumentul Eroilor, in
a carui marmură au fost dăltuite numele celor dispăruţi eroic.
Din comitetul organizat pentru realizarea monumentului au facut parte: Constantin
Spătaru-invăţător; Damian Mutulescu- licenţiat; Constantin Scrădeanu- preot; Victor N. Dogaruinvăţator; Atanasie Văcaru - notar; Constantin P. Marinoiu- conducător P.T.T.R.; Gheorghe
Stămulescu- grefier; Dumitru Anghel- casier Banca Agricolă şi Vintilă Emanoil- agent sanitar.
2.12. DISFUNCŢIONALITĂŢl (LA NIVELUL TERITORIULUI Şl LOCALITĂŢII)
DOMENII

DISFUNCŢII

PRIORITĂŢI

CADRUL NATURAL

Cadrul geografic-hidrografic
climatic, limitează posibilităţile
de dezvoltare a teritoriului;
Degradarea terenului in
sectoarele superioare ale
văii Totea;
Defrişările prin exploatarea
forestieră necontrolată;
Păşunatul abuziv şi modul
defectuos de gospodărire a
fondului funciar arabil;

Măsuri şi lucrări de prevenire şi
combatere a proceselor torenţiale
şi erozionale:
- lucrări de amenajare, plantări
adecvate;
- aratul in lungul curbelor de nivel,
menţinerea unor făşii vegetale;
- amplasarea adecvată a
construcţiilor, drumurilor in zone
protejate;
- canalizarea apelor de suprafaţă;
- amplasarea unor formaţiuni
vegetale care să diminueze
eroziunea vântului şi păstrarea
umidităţii solurilor;
- evitarea construirii in zonele cu
riscuri previzibile sau probabile;

FONDUL CONSTRUIT ŞI
UTILIZAREA
TERENURILOR

Zone construite cu caracter
eterogen, neconturate urbanistic,
aspect arhitectural-urbanistic
necorespunzător;
Zona centrală a localităţii nu este
pusă in valoare, lipsa mobilier
urban, a aleilor pietonale şi
carosabile;
Lipsa delimitării zonei centrale şi
a mobilierului urban aferent

Reabilitarea fondului construit
degradat;
Coerenţa fronturilor stradale in
funcţie de situaţia vecinătăţilor şi
caracterul general al străzii;
Protejarea amplasamentelor
pentru obiectivele de utilitate
publică;
Elaborarea de PUZ zonă centrală

SPAŢII PLANTATE,
AGREMENT, SPORT

Aşezarea haotică a construcţiilor Amenajarea spaţiilor de recreere
cu destinaţie agricolă pe versanţi trebuie studiată in context cu
protecţia şi consevarea mediului;
Necesitatea marcării unor poteci
turistice in zona;

PROBLEME DE MEDIU

Poluarea fizică, chimică şi
organică a solului
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rutieră;
Efectuarea de lucrări
agropedoameliorative se interzice
depozitarea de deseuri menajere/
dejecţii animaliere/rumeguş;
Poluarea organică, chimică a
apei şi depozitarea neautorizată
de deşeuri

Se interzice deversarea/
depozitarea de deşeuri menajere/
dejecţii animaliere/rumeguş de-a
lungul apelor curgătoare;
Efectuarea de analize periodice ale
apelor;

Degradarea biodiversităţii prin
suprapăşunat şi defrişări

Interzicerea păşunatului timpuriu/
de toamna târziu şi tăierile de
pădure;
Replantarea zonelor defrişate,
refacerea ecologică a paşunilor,
utilizarea de tehnologii agricole
moderne;

Risc biotic, epizootic

Efectuarea de analize periodice a
apei şi a solului;
Acordarea de asistenţă medicală a
populaţiei;

Lipsa zonei de protecţie din jurul
rezervorului de inmagazinare a
apei
Lipsa zonei de protecţie din jurul
surselor de captare a apei

Instituire zona de protecţie la o
distanţă de 20 m faţă de rezervor;
Instituire zona de protecţie la o
distanţă de 100 m in amonte de
priză, 25 m in aval şi lateral de priză
distanţa minimă admisă este de
30 m;

PROTEJAREA ZONELOR
1.PE BAZA NORMELOR
SANITARE IN VIGOARE

2.FAŢĂ DE CONSTRUCŢII Lipsa zonei de protecţie - LEA
ŞI CULOARE TEHNICE

Instituire zona de protecţie la o
distanţă de:
- 12 m pentru LEA 20KV
- 1,5 m pentru LEA 0,4KV, faţă de
ax;

3.CIRCULAŢIE

Amenajare de indicatoare, zebre;
Amenajare de parcări;
Impietruirea străzilor, amenajarea
de trotuare şi a sistemului de
colectare al apelor pluviale
construirea de podeţe;

Lipsa amenajării traseului dirijat
Lipsa de parcări
Străzi neamenajate, de pământ,
fără trotuare, fără sistemul de
colectare a apelor pluviale
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2.13. NECESITĂŢI Şl OPŢIUNI ALE POPULAŢIEI
 PUG - Instrument de implementare a politicilor de dezvoltare locală
Planul urbanistic general este unul din instrumentele administraţiei publice locale prin
care asigură planificarea şi coordonarea dezvoltării localităţii. Acest instrument necesită
coordonarea eforturilor comunităţii la încă două nivele: cel al unui plan de management eficient
şi a unor politici financiare care să facă viabile fiecare sector al dezvoltării locale: dezvoltarea
terenurilor, locuirea, dezvoltarea serviciilor publice, renovarea şi întreţinerea cadrului fizic
existent, dezvoltarea economică, protecţia mediului localităţii.
Luarea deciziei este în sarcina factorilor politici abilitaţi; pregătirea acesteia se face de către
specialişti, iar implementarea de către factorii executivi. La fiecare din aceste trei etape: prin
reprezentare, prin rezultatele prelucrării datelor, prin asumarea procesului de implementare,
participarea cetăţeanului constituie baza procesului în sine.
 Domeniile strategice ale dezvoltării locale
Dezvoltarea locală implică activităţile concentrate ale tuturor membrilor comunităţii, în scopuri
colectiv asumate, ca factori angajaţi în diverse domenii specifice, dar în egală măsură ca
cetăţeni. Domeniile strategice ale dezvoltării locale sunt următoarele:
 demografic;
 economic;
 social;
 cultural;
 cadrul fizic;
 mediul localităţii;
 politic.
Domeniilor strategice de dezvoltare le corespund un număr de obiective strategice care definesc
orientarea şi priorităţile care pot fi dezvoltate de către comunitatea respectivă, având un anumit
potenţial.
 Actorii implicaţi în procesul de implementare a PUG
 Administraţia Publică Locală are ca principală sarcină coordonarea şi planificarea
dezvoltării locale; ea acţionează ca lider şi ca partener în acelaşi timp, potrivit scopului
urmărit şi gradului de implicare necesar.
 Sectorul Public este orientat cu precădere spre diversificarea ofertei către populaţie şi
ridicarea nivelului acesteia; în sarcina acestui sector stau planificarea şi finanţarea
serviciilor publice, managementul şi adecvarea acestora la exigenţele dinamice ale
comunităţii.
 Sectorul Privat urmăreşte şi se adaptează cererilor pieţei; este interesat în regulamente
locale flexibile, piaţă de terenuri structurată, amplasamente de calitate, informaţie
adecvată. Rezultatele conlucrării cu acesta se traduc în ezvoltarea competitivităţii,
diversificarea ofertei, locuri de muncă, crearea de pieţe.
 Etape relevante ale PUG care solicită consultarea cetăţenilor

Pregătirea PUG constă în culegerea şi actualizarea datelor pentru construirea liniilor
strategice de dezvoltarea a localităţii, structurarea acestora şi procesul de analiză a situaţiei
existente şi a disfuncţionalităţilor. Informaţiile privind nevoile populaţiei pot confirma sau
aduce schimbări în structurarea planului urbanistic local. De la nivelul acestor informaţii se
conturează specificul, identitatea locală - modul personalizat în care sunt rezolvate
disfuncţiile, în care este valorificată suma resurselor.

Evaluarea adecvării propunerilor făcute prin PUG, verificarea regulamentului local aferent
are loc prin consultarea cetăţenilor. La această fază sunt semnalate situaţii particulare care
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pot scăpa abordării la scara localităţii, precum şi schimbări survenite în timpul întocmirii
documentaţiei PUG.

Implementarea planului urbanistic are loc prin utilizarea banilor publici şi prin respectarea
regulamentului local de urbanism; ambele laturi ale acestui proces reclamă asumarea de
către cetăţeni a prevederilor PUG, implicarea în monitorizarea acestuia. Odată însuşite, PUG
şi regulamentul aferent devin "lege" locală.
 Modalităţi de implicare a cetăţenilor
Utilizarea mijloacelor de comunicare în masă este una din modalităţile cele mai eficiente
de diseminare a informaţiei şi de obţinere a unei imagini generale a reacţiei cetăţenilor.
Acest proces presupune un parteneriat solid cu firmele şi instituţiile de profil.
Utilizarea mijloacelor de culegere a informaţiilor relevante în diverse faze de structurare
a PUG: Chestionarele, sondajele de opinie, interviurile sunt modalităţi specifice de a
obţine date primare privind, de exemplu, opţiunile cetăţenilor pentru direcţii de
dezvoltare, sau stabilirea de priorităţi la nivel local care, prelucrate de către specialişti vin
în sprijinul procesului de întocmire a PUG,
Informarea şi dialogul prin centrele de informare pentru cetăţeni sunt esenţiale pentru
că oferă un mediu transparent şi profesional, favorabil comunicării bilaterale.
Utilizarea corespondenţei cu cetăţenii urmăreşte stârnirea reacţiilor la probleme
punctuale, în scopul găsirii unei soluţii, pentru care localnicii pot determina curente de
opinie în favoarea unei anumite abordări.
Alcătuirea de grupuri consultative priveşte structurarea pe domenii de interes local a
unor cetăţeni neangajaţi neapărat în sisteme instituţionale, dar care pot oferi sprijin
competent în acordarea de informaţii şi consultanţă cu privire la acele domenii. Scopul
grupurilor consultative este de a adecva soluţii propuse prin PUG, la capacitatea de
implementare a populaţiei.
Constituirea de lideri locali este un instrument eficient de descentralizare a atribuţiilor
administraţiei locale la nivelul micilor comunităţi ale localităţii; este o interfaţă eficientă pentru
mobilizarea potenţialului uman local în implementarea prevederilor PUG, precum şi pentru
culegerea reacţiilor micilor comunităţi în acest sens. Liderii locali sunt persoane carismatice care
se implică în acest proces în mod voluntar şi pentru care recunoaşterea eforturilor lor şi
rezolvarea problemelor sunt singurele aşteptări.
Alte manifestări. La îndemâna administraţiei stau o gamă largă de instrumente care să aducă
într-un mod premeditat împreună, pe cetăţeni şi problemele lor: evenimente existente sau
create care să favorizeze contactul între cetăţenii implicaţi în rezolvarea unei anumite probleme,
care să aducă împreună într-un cadru neoficial cetăţenii şi factorii de decizie, care să conducă la
schimburi de experienţă în domenii de interes etc. La fel de importantă este crearea unei baze
civice în educaţia la nivelul grădiniţelor şi şcolilor, utilizând mai mult contactele cu aspecte
concrete, jocuri, simulări, decât teoria care, de multe ori este prea aridă.
Cetăţenii structuraţi în grupuri de interese şi pe venituri, constituie factorul de bază în
implementarea politicilor de dezvoltare locală: sunt sursa principală de informaţii la nivelul PUG
şi instrumentul principal de control al adecvării propunerilor, sunt de asemenea, mijlocul
permanent de implementare şi evaluare a rezultatelor măsurilor respective.
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2.14. REGLEMENTĂRI URBANISTICE
Terenurile cuprinse în limitele intravilanelor existente ale localităţilor comunei
îndeplinesc şi în situaţia actuală anumite funcţiuni. Principalele zone funcţionale întâlnite în
satele comunei sunt următoarele:
Limitele intravilanelor au fost modificate de comun acord cu Consiliul Local al Comunei Licurici,
modificările operate în cadrul intravilanelor, cuprind atât extinderi cât şi excluderi.
Extinderile limitelor intravilanelor cuprind:
 Gospodării existente,
 Zone pentru construcţii tehnico - edilitare,
 Amplasamente pentru locuinţe, dotări social - culturale, agrement, sportive şi pentru
unităţi agricole, industriale, depozitare,
 Incintele agro - zootehnice ale unităţilor agricole de producţie,
 Zone pentru gospodărie comunală,
 Zone pentru căi de comunicaţie rutieră
 Suprafeţele solicitate pentru excludere din intravilan, cuprind:
 Terenuri agricole,
 Terenuri neproductive (mlăştinoase, cu pante abrupte),
 Tufăriş,
 Păduri.
Locuinţe şi funcţiuni complementare
În această zonă sunt cuprinse locuinţele şi anexele gospodăreşti, precum şi terenurile
libere ocupate actualmente de culturile agricole. În funcţie de tradiţie şi configuraţia geografică
a localităţii, loturile gospodăriilor sunt variabile, atât ca formă, cât şi ca suprafaţă.
Mai există cateva case vechi, caracteristice zonei , cu doar 2-3 camere, având intrare separată,
din "pridvor", care se întinde pe toată lungimea casei. Dintre camere, cel puţin una are
funcţiunea de cămară. Este regretabil că aceste case tradiţionale sunt pe cale să se distrugă,
odată cu decesul bătrânilor ce le locuiesc. Starea lor de întreţinere este în majoritate proastă,
prezentând deteriorări ale acoperişului de şindrilă. Cele construite din cărămidă sau piatră, pe
fundaţii necorespunzătoare, prezintă crăpături în pereţi, igrasie.
Casele noi, în toate satele comunei, nu mai respectă tradiţia, având un stil modernist, de
un gust îndoielnic.
În fiecare din satele comunei, terenurile libere de construcţii din zona de locuit se împart
în 2 categorii:
 cele care având accesul asigurat dintr-o stradă existentă pot fi construite imediat,
 cele fără acces, la care este nevoie de deschiderea de noi străzi pentru a putea fi
parcelate sau reparcelate în loturi construibile, conform legislaţiei în vigoare şi în
conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism.
Zona centrală şi alte zone de interes public
Această zonă include terenurile pe care sunt amplasate principalele dotări de interes
public. O zonă centrală compactă găsim in localitatea Frumuşei. Aici au fost elaborate în anii '70
şi '80 detalii de sistematizare. Este regretabil că propunerile de noi dotări au rămas în faza de
proiect. În nici unul din satele aparţinătoare nu se conturează o zonă centrală, dotările de
interes public fiind risipite la distanţă mare unele faţă de altele.
Dotările administrative din reşedinţa de comună se află într-o stare de întreţinere
mediocră. Localurile, în mare parte amenajate, nu corespund în totalitate scopului.
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Primăria din Frumuei

Bloc de locuinţe in Frumuşei

Districtul Licurici – sat Frumuşei

Magazin - sat Frumuşei

Zona unităţilor industriale şi agricole
În cadrul comunei Licurici, această zonă funcţională este prezentă în satele Totea şi Negreni.
Zonele verzi, sport, agrement, protecţie
În general, în cadrul localităţilor comunei, zonele verzi sunt suprafeţe ocupate cu
vegetaţie forestieră cu rol de protecţie a malurilor cursurilor de apă. Nu există amenajări de
spaţii verzi organizate în acest sens.
Terenurile de sport, amenajate cu mulţi ani în urmă, pe suprafeţe aflate în proprietatea
comunei, sunt slab întreţinute.
Zona de gospodărire comunală
Include subzona cimitire şi subzona lucrărilor tehnico-edilitare in care sunt incluse
captările de apă şi rezervoarele de înmagazinare a apei, cuprinse în intravilanul existent.
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2.15. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICĂ
Proprietate privată
 terenuri proprietate privată (ale statului) de interes naţional; nu există;
 terenuri proprietate privată (ale unităţilor administrativ-teritoriale) de interes
judeţean; nu există;
 terenuri proprietate privată (ale unităţilor administrativ-teritoriale) de interes
local;
 Păşuni, fâneţe, terenuri arabile, grădini, vii / livezi, păduri, terenuri neproductive;
 Construcţii, clădiri: magazii, grajduri, saivane, anexe, magazine;
 terenuri proprietate privată a persoanelor fizice sau juridice.
 Construcţii, clădiri: locuinţe, biserici, magazine, baruri, brutărie, case de vacanţă,
grajduri, fânare;
 Accese carosabile, pietonale;
 Păşuni, fâneţe, terenuri arabile, vii / livezi, păduri, terenuri neproductive.
o determinarea circulaţiei juridice a terenurilor între deţinători, în vederea
realizării noilor obiective de utilitate publică.
Capitolul 3 – CONCLUZII şi MĂSURI IN CONTINUARE
Prin propunerile făcute s-a urmărit dezvoltarea unităţii teritorial-adminsitrative de bază in
corelare cu teritoriile administrative inconjurătoare.
Prin aplicarea programului de dezvoltare al localităţilor şi ale relaţiilor din teritoriu comuna
Licurici are şanse sigure pentru o dezvoltare economică sănătoasă.
Categoriile principale de intervenţie sunt:
- realizarea infrastructurii tehnico-edilitare;
- dezvoltarea funcţiunilor economice;
Priorităţi de intervenţie
In capitolele precedente au fost analizate posibilităţile de dezvoltare urbanistică ale
comunei Licurici, sub diferitele aspecte care intervin in evoluţia urbană. Posibilităţile există,
condiţionările insă pot impiedica aducerea lor la îndeplinire. Chiar şi pentru cele mai elementare
măsuri sunt necesare fonduri. Luarea măsurilor insă nu poate fi evitată dacă se doreşte
dezvoltarea ca principală direcţie de acţiune - şi cea mai urgentă, considerăm - trebuie să fie
relansarea vieţii economice, şi asta prin sprijinirea iniţiativelor particulare viabile, aducătoare de
profit, profit ce poate fi reinvestit şi in alte scopuri. Toate investiţiile necesită insă o bază
infrastructurală, care trebuie creată - dacă nu există - cât mai urgent. Aceasta este prioritatea
fundamentală in aprecierea noastră. Data fiind complexitatea problemelor, trebuie pornită
prima dată activitatea de concepţie, elaborarea de programe, proiecte, bazate pe analize
aprofundate. Această afirmaţie este valabilă şi pentru activitatea de reglementare urbanistică.
Astfel, in perioada următoare, pentru a pune in aplicare prevederile prezentului PUG, după
avizarea de către factorii interesaţi şi aprobarea de către Consiliul Local Licurici, este necesară
efectuarea in continuare a unor lucrări de proiectare.
Probleme fiind foarte multe, Primăria prin consilierii săi trebuie să elaboreze un plan de
strategie de dezvoltare, stabilind priorităţile pe categorii de activitate.
Proiectul de faţă răspunde solicitării Primăriei pentru dezvoltarea urbanistică a
localităţilor.
3.1. Măsuri în continuare: redresare - stabilizare - dezvoltare
 infrastructuri şi echipare cu utilităţi conform rangului de culoar III;
 promovarea satelor, orientate către activităţi economice de tip artizanal;
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 structurarea de regulamente protective pentru patrimoniul construit;
 dezvoltarea identităţii localităţilor, prin promovarea specificului local:
 mixt
 silvo-pastorală
 agroindustrială
 agricolă - creşterea animalelor
 utilizarea eficientă a resurselor locale;
 diversificarea producţiei agricole;
 prelucrarea produselor animaliere;
 sporirea producţiei prin cultivarea a 75 % din terenul arabil;
 sporirea producţiei animaliere cu 25 %;
 promovarea activităţilor artizanale:
 prelucrarea lemnului;
 sumănăritul;
 brichetarea rumeguşului;
 utilizarea de tehnici ecologice de exploatare a pădurilor;
 înfiinţarea de asociaţii pentru valorificarea şi prelucrarea produselor agricole primare;
 programe şi investiţii pentru retehnologizare (1 tractor / 15 ha teren arabil);
 dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice, prin:
 dezvoltarea proceselor de producţie agroindustriale integrate: producţie colectare - prelucrare / procesare – distribuţie;
 dezvoltarea rolului de agrement / turism;
 promovarea funcţiunilor specifice tranzitului pe DN 67B (benzinării, pensiuni, localuri,
etc);
 promovarea turismului rural în gospodării tradiţionale omologate;
 colectarea şi prelucrarea ciupercilor / fructelor de pădure;
 crearea de avantaje în scopul stabilirii cadrelor specializate în comună;
 recalificarea / formarea profesională a forţei de muncă pentru activităţi economice
specifice (turism rural, asistenţă veterinară);
 instituirea programelor adecvate de protecţie a mediului:
 plantarea de fâşii de protecţie de-a lungul apelor curgătoare;
 valorificarea resurselor minerale extrase la zi prin utilizarea de tehnologii
ecologice.
 extinderea arealelor protejate, până la 30 - 35 % din teritoriu:
 plantarea de fâşii de protecţie complexe, geomorfologice, hidroclimatice;
remize ecologice;
 împădurirea ariilor degradate ale comunei;
 plantarea de fâşii de protecţie climatice ;
 amenajarea de bazine impermeabile vidanjabile pentru colectarea apelor
uzate menajere;
 protejarea terenurilor fragile, stâncării, terenuri cu pante foarte mari,
calcaroase - în partea centrală a comunei;
 amenajarea platformelor betonate de fermentare a gunoiului de grajd
prevăzute cu bazine de colectare a urinei;
 amplasarea unui cimitir de animale, pentru toate localităţile comunei;
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3.2. Principii şi obiective strategice
Documentele esențiale la nivel european care definesc cadrul strategic de dezvoltare sunt
Strategia Europa 2020 și Raportul Barca - Agendă pentru reformarea politicii de coeziune.
Strategia de dezvoltare durabilă a judeţului Gorj pentru perioada 2011 – 2020 a fost corelată
cu elementele de planificare strategică din:
 Strategia de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene;


Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României, orizonturi 2013-20202030;



Strategia şi Planul de dezvoltare a Regiunii Sud-Vest Oltenia;



Studiul privind valorificarea patrimoniului natural, cultural şi istoric;



Documentele cadru de implementare a Programelor Operaţionale;



Politica de coeziune a Uniunii Europene, orientările strategice comunitare şi
acquisului comunitar;



Alte strategii şi documente relevante.

Totodată, s-a ținut cont de toate strategiile și documentele relevante pentru procesul de
planificare strategică (ex: Master planuri, Studiul pentru valorificarea potențialului turistic al
județului Gorj, Strategia județeană în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pentru
perioada 2007-2013, Strategii ale localităților din județ, Portofolii de proiecte și Planuri de
acțiune etc.)
Corelarea obiectivelor din Startegia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a Romaniei
2013-2020-2030 care grupează 6 obiective generale.
Obiectiv general SDD/UE: Prevenirea schimbărilor climatice prin limitarea emisiilor de gaze cu
efect de seră, precum și a efectelor negative ale acestora asupra societății și mediului.
Obiectiv strategic 4 Reducerea presiunii generate de factorii socio-economici asupra mediului
și respectarea principiilor de dezvoltare durabilă
Domeniul prioritar 4.2 Reducerea progresivă a efectelor negative ale activităților industriale
asupra mediului - Acțiunea 4.2.1 Reducerea efectelor negative ale activităților industriale asupra
aerului, apei și solului;
Domeniul prioritar 4.3 Management sustenabil al resurselor naturale și a spațiilor protejate;
Acțiunea 4.3.1 Îmbunătățirea gestiunii și cooperării asupra resurselor naturale și spațiilor
protejate;
Obiectiv general SDD/UE: Asigurarea ca sistemele de transport să satisfacă nevoile economice,
sociale și de mediu ale societății, reducând, în același timp, la minimum impactul lor nedorit
asupra economiei, societății si mediului.
Obiectiv strategic 3 Valorificarea potențialului turistic
Domeniul prioritar 3.3 Crearea unor produse turistice integrate;
Acțiunea 3.3.1 Dezvoltarea turismului în plan spațial prin crearea și corelarea a trei poli turistici
(Zona Rânca – Zona Novaci – Târgu Jiu);
Acțiunea 3.3.2 Dezvoltarea infrastructurii generale de acces la principalele obiective turistice din
județ;
Acțiunea 3.3.3 Dezvoltarea infrastructurii necesare corelării obiectivelor turistice prezente pe
teritoriul județului (oficiu de turism județean și puncte zonale de informare turistică;
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Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor practici de consum și producție sustenabile.
Obiectiv strategic 1 Consolidarea unei baze economice sustenabile
Domeniul prioritar 1.2 Susținerea dezvoltării altor ramuri industriale, drept sectoare alternative
domeniilor de bază (energetică și extractivă) - Acțiunea 1.2.1 Dezvoltarea zonelor periurbane ca
spații pentru dezvoltarea activităților economice alternative;
Acțiunea 1.2.2 Promovare și suport pentru noile zone industriale;
Acțiunea 1.2.3 Întărirea capacității administrative pentru o abordare proactivă și coerentă a
problemelor de dezvoltare ale județului (vizând CJ Gorj, instituții subordonate și UAT - uri) ;
Domeniul prioritar 1.4 Trecerea de la agricultura de subzistență la un sector agro-alimentar
viabil;
Acțiunea 1.4.1 Stimularea asocierii fermierilor;
Acțiunea 1.4.2 Dezvoltarea lanţului producţie – depozitare –procesare;
Acțiunea 1.4.3 Susținerea culturilor energetice;
Acțiunea 1.4.4 Diversificarea bazei economice în mediul rural, prin dezvoltarea
microintreprinderilor şi a artizanatului, pentru susţinerea valorilor şi tradiţiilor locale;
Obiectiv general SDD/UE: Îmbunătățirea gestionarii resurselor naturale și evitarea exploatării
lor excesive, recunoașterea valorii serviciilor furnizate de ecosisteme.
Obiectiv strategic 1 Consolidarea unei baze economice sustenabile
Domeniul prioritar 1.1 Valorificarea terenurilor și resurselor -Acțiunea 1.1.1 Asistență pentru
pregătirea viabilizării terenurilor șiincluderea lor în circuitul economic; Acțiunea 1.1.2 Atragerea
deinvestiții și formarea de parteneriate public-privat pentru valorificarea resurselor (terenuri,
resurse naturale);
Domeniul prioritar 1.2 Susținerea dezvoltării altor ramuri industriale, drept sectoare alternative
domeniilor de bază (energetică și extractivă) - Acțiunea 1.2.1 Dezvoltarea zonelor periurbane ca
spații pentru dezvoltarea activităților economice alternative; Acțiunea 1.2.2 Promovare și suport
pentru noile zone industriale; Acțiunea 1.2.3 Întărirea capacității administrative pentru
o abordare proactivă și coerentă a problemelor de dezvoltare ale județului (vizând CJ Gorj,
instituții subordonate și UAT - uri);
Domeniul prioritar 1.3 Consolidarea lanțurilor valorice la nivelul județului Gorj - Acțiunea 1.3.1
Promovarea potențialului de aglomerare (cluster) în sectoarele conexe domeniilor industriale
majore;
Domeniul prioritar 1.4 Trecerea de la agricultura de subzistență la un sector agro-alimentar
viabil; Acțiunea 1.4.1 Stimularea asocierii fermierilor; Acțiunea 1.4.2 Dezvoltarea lanţului
producţie – depozitare – procesare; Acțiunea 1.4.3 Susținerea culturilor energetice; Acțiunea
1.4.4 Diversificarea bazei economice în mediul rural, prin dezvoltarea microîntreprinderilor şi a
artizanatului, pentru susţinerea valorilor şi tradiţiilor locale;
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea unor servicii medicale de calitate în condiții de egalitate
și îmbunătățirea protecției împotriva amenințărilor la adresa sănătății.
Obiectiv strategic 4 Reducerea presiunii generate de factorii socio-economici asupra mediului
și respectarea principiilor de dezvoltare durabilă
Domeniul prioritar 4.3 Management sustenabil al resurselor naturale și a spațiilor protejate Acțiunea 4.3.1 Îmbunătățirea gestiunii și cooperării asupra resurselor naturale și spațiilor
protejate; Acțiunea 4.3.2 Programe de informare și conștientizare privind o abordare durabilă a
mediului;
Obiectiv general SDD/UE: Crearea unei societăți bazate pe incluziunea social prin luarea în
considerare a solidarității între generații și în interiorul lor și asigurarea creșterii calității vieții
cetățenilor ca o condiție a bunăstării individuale durabile.
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Obiectiv strategic 5 Abordare integrată a aspectelor sociale
Domeniu prioritar 5.1 Sporirea accesului la serviciile de sănătate și educație - Acțiunea 5.1.1
Investiții în infrastructură în special pentru zonele defavorizate și grupurile vulnerabile; Acțiunea
5.1.2 Sistem de educație dezvoltat pentru toate nivelurile; Acțiunea 5.1.3 Crearea premizelor
pentru promovarea conceptului de societate bazată pe cunoaștere;
Domeniul prioritar 5.2 Dezvoltare și coeziune comunitară în jurul identității locale - Acțiunea
5.2.1 Programe pentru îmbătrânirea activă în cadrul comunităților afectate de restructurări
masive; Acțiunea 5.2.2 Implicarea societății civile în viața comunității; Acțiunea 5.2.3 Cooptarea
sectorului privat în comunitate prin acțiuni de responsabilitate socială corporatistă;
Domeniul prioritar 5.3 Consiliere și asistență pentru integrarea socială a grupurile vulnerabile;
Acțiunea 5.3.1 Consilierea pentru integrare pe piața muncii a categoriilor vulnerabile; Acțiunea
5.3.2 Acțiuni pentru creșterea gradului de conștientizare a nevoii de educație;
Domeniul prioritar 5.4 Dezvoltarea economiei sociale - Acțiunea 5.4.1 Promovarea incluziunii
sociale active; Acțiunea 5.4.2. Susținerea dezvoltării organizațiilor sociale;
Obiectiv general SDD/UE: Promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel global și asigurarea
punerii de acord a politicilor interne și externe ale Uniunii Europene cu principiile dezvoltării
durabile și angajamentele sale în aceasta privință.
Obiectiv strategic 1 Consolidarea unei baze economice sustenabile
Domeniul prioritar 1.1 Valorificarea terenurilor și resurselor - Acțiunea 1.1.1 Asistență pentru
pregătirea viabilizării terenurilor și includerea lor în circuitul economic; Acțiunea 1.1.2 Atragerea
de investiții și formarea de parteneriate public-privat pentru valorificarea resurselor (terenuri,
resurse naturale) ;
Domeniul prioritar 1.4 Trecerea de la agricultura de subzistență la un sector agro-alimentar viabil
– Acțiunea 1.4.1 Stimularea asocierii fermierilor; Acțiunea 1.4.2 Dezvoltarea lanţului producţie –
depozitare - procesare; Acțiunea 1.4.3 Susținerea culturilor energetice; Acțiunea 1.4.4
Diversificarea bazei economice în mediul rural, prin dezvoltarea microîntreprinderilor şi a
artizanatului, pentru susţinerea valorilor şi tradiţiilor locale;
Obiectiv strategic 2 Dezvoltare antreprenorială multisectorială
Domeniul prioritar 2.3 Promovarea culturii antreprenoriale - Acțiunea 2.3.1 Promovarea unei
atitudini antreprenoriale și creșterea gradului de conștientizare a gorjenilor asupra
oportunităților antreprenoriale; Acțiunea 2.3.2 Educarea timpurie, din şcoală, a calităţilor
antreprenoriale ale tinerilor;
Obiectiv strategic 4 Reducerea presiunii generate de factorii socio-economici asupra mediului
și respectarea principiilor de dezvoltare durabilă
Domeniul prioritar 4.2 Reducerea progresivă a efectelor negative ale activităților industriale
asupra mediului - Acțiunea 4.2.1 Reducerea efectelor negative ale activităților industriale asupra
aerului , apei și solului; Acțiunea 4.2.2 Consolidarea terenurilor în vederea reducerii riscurilor de
alunecări şi inundaţii;
Domeniul prioritar 4.3 Management sustenabil al resurselor naturale și a spațiilor protejate Acțiunea 4.3.1 Îmbunătățirea gestiunii și cooperării asupra resurselor naturale și spațiilor
protejate; Acțiunea 4.3.2 Programe de informare și conștientizare privind o abordare durabilă a
mediului;
Relaţiile funcţionale inter-judeţene
Dezvoltarea judeţului este în mare măsură concentrată de-a lungul unor axe importante, în
special cea a Văii Jiului. Ca judeţ periferic zonei de concentrare puternică a activităţii economie
din sudul ţării (Bucureşti – Ploieşti), conexiunea cu judeţele din jur şi înspre zone de aglomerări
urbană mari, precum Craiova, este esenţială. Optimizarea mijloacelor de acces, întărirea
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colaborărilor economice şi promovarea acestor zone constituie o acțiune importantă pentru
asigurarea accesului la un flux constant de clienţi, contacte economice, turişti, etc.
Zonele funcţionale intra-judeţene
Planul de Amenajare Teritorială a Judeţului sugerează analizarea judeţului într-o serie de zone cu
caracter specific şi incidenţă a unor probleme particulare. Astfel, se remarcă următoarele zone
principale:
- Zona de Sud-Est, în mare parte acoperind bazinul Amaradiei, fără o specializare proeminentă
într-un domeniu economic anume. Conţine foarte multe UAT-uri în declin demografic sever, în
condiţiile unor dimensiuni demografice deja reduse. Este slab urbanizată, cel mai apropiat oraş
de majoritatea localităţilor fiind Târgu Cărbuneşti dar este prezent și orașul Turceni, important
oraș industrial.
Aceasta zonă cuprinde o serie de areale reduse de activitate economică (industria extractivă,
petrol), menţionate mai sus, dar la o amploare incomparabilă cu dimensiunea activităţilor de
profil din aria bazinului carbonifer Motru – Rovinari. În lipsa unor localităţi care să se remarce ca
dinamică pozitivă şi potenţial de dezvoltare, sunt necesare acţiuni din partea autorităţilor
judeţene pentru a asigura o mai bună conectivitate a acestei zone (modernizarea de drumuri,
introducerea serviciilor de transport public etc.), pentru ca populaţia să poată avea acces atât la
servicii şi produse din alte localităţi din apropiere cât şi la locuri de muncă în afara localităţii de
reşedinţă.
Mediul rural
În general, priorităţile de dezvoltare identificate de comunele gorjene sunt cele legate de
drumuri/ transport, utilităţi/ dotări publice, investiţii şi cultură/educaţie/resurse umane.
Se remarcă interesul scăzut faţă de susţinerea producţiei zootehnice, fapt neobişnuit pentru un
judeţ cu relief montan şi submontan dominant, favorabil creşterii animalelor. Chiar dacă analiza
a reliefat acordarea unei importanţe mai scăzute la nivel local agriculturii, aceasta rămâne un
sector economic de bază. Printre activităţile care pot oferi o alternativă de ocupare a forţei de
muncă locale au fost menţionate cu precădere turismul, înfiinţarea de asociaţii, servicii către
populaţie (croitorie, cizmărie, coafor etc.), procesarea şi prelucrarea produselor agricole, etc..
Punctele slabe sunt mai ales de tip economic şi interdependente structural. Rezultatele evaluării
lor respectă ordinea implicaţiilor logice: lipsa locurilor de muncă, lipsa investiţiilor, migrarea
tinerilor și gradul scăzut al antreprenoriatului. Pentru aceste provocări, autorităţile publice locale
au răspuns în mod special prin implementarea unor proiecte de construire şi reabilitare a
infrastructurii, în prezent fiind în implementare 114 proiecte, cu finanţare în principal din surse
nerambursabile.
Pentru autorităţile locale din zonele rurale, prioritatea cea mai relevantă a Planului Naţional
de Dezvoltare este – Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul
agricol.
Planul Naţional de Dezvoltare are în vedere aplicarea unui model multifuncţional de
dezvoltare agricolă şi rurală. În acest sens, s-au identificat următoarele sub-priorităţi:
1. Creşterea competitivităţii economiei agro-alimentare şi silvice prin adaptarea ofertei la
cerinţele pieţei.
2. Creşterea standardelor de viaţă în zonele rurale prin diversificarea activităţilor rurale.
3. Dezvoltarea economică durabilă a fermelor şi a exploataţiilor forestiere.
4. Promovarea iniţiativelor locale de tip „LEADER”.
5. Asigurarea pescuitului durabil şi dezvoltarea acvaculturii.
Dezvoltarea pe termen mediu şi lung a mediului social al comunei poate fi stimulată prin
stabilirea şi atingerea unor obiective sectoriale, care includ:
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a. Dezvoltarea infrastructurilor edilitare, de transport, comunicaţii şi energetice, prin:
Alimentare cu apă şi canalizare
 Realizarea etapizată a alimentării cu apă în sistem centralizat, cu cişmele pe străzile
principale, urmând ca branşarea construcţiilor să se facă într-o etapă ulterioară sau prin
forţe proprii de către consumatori.
 Continuarea şi finalizarea execuţiei unor alimentări cu apă începute în anii anteriori în
vederea sporirii debitului de la surse; îmbunătăţirea tehnologiilor de tratare, majorarea
capacităţii de înmagazinare a rezervoarelor, extinderea şi modernizarea reţelelor de
distribuţie.
 Introducerea treptată a reţelelor de canalizare.
 Construirea de staţii de epurare concomitent cu extinderea sau realizarea sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare.
 Realizarea unei depozitări controlate a deşeurilor.
Alimentare cu energie electrică
 Modernizarea reţelei electrice, prin înlocuirea stâlpilor de lemn cu stâlpi din beton şi
cabluri subterane;
 Modernizarea posturilor de transformare pentru asigurarea necesarului actual.
Alimentarea cu energie termică
Introducerea sistemului de preparare a hranei, cu butelii de aragaz.
Transport şi telecomunicaţii
 Modernizarea drumurilor judeţene şi a drumului comunal;
 Modernizarea, cu prioritate, a acceselor spre zonele turistice;
 Modernizarea treptată a reţelelor stradale din localităţi;
 Crearea unor condiţii tehnice pentru scoaterea circulaţiei agricole de pe
magistralele rutiere prin întocmirea documentaţiilor necesare: de
urbanism, studii de fezabilitate, alte studii de specialitate;
 Realizarea arterelor pentru circulaţia agricolă;
 Extinderea reţelei telefonice şi asigurarea treptată a telefonizării pentru toate localităţile
rurale prin utilizarea de tehnologii adecvate;
b. Lucrări hidrotehnice şi hidroameliorative
 Lucrări de combatere şi prevenire a inundaţiilor în zonele de risc prin regularizări de râuri,
îndiguiri de maluri, acumulări temporare ş.a.
 Lucrări de combatere şi prevenire a alunecărilor de teren prin amenajarea versanţilor şi
refacerea stabilităţii acestora.
 Aplicarea măsurilor pedoagroameliorative de combatere a eroziunii.
 Lucrări de irigaţii şi desecări în zonele expuse riscului de secetă.
c. Exploatarea şi valorificarea resurselor subsolului importante pentru economia locală şi
pentru activitatea de construcţii
În sol sunt rezerve mari de granit exploatabile în diferite locuri pe raza comunei, necesare
construcţiilor, cât şi pentru reabilitarea drumurilor publice şi străzilor. Exploatarea
acestor resurse vor fi executate cu respectarea legilor în vigoare din domeniu şi cu
evaluarea de mediu pentru planuri şi programe de amenajarea teritoriului şi urbanism.
d. Promovarea şi diversificarea activităţilor economice prin:
 Încurajarea investiţiilor private;
 Valorificarea eficientă pe plan local a resurselor materiale şi umane;
 Facilitarea accesului informaţional privind piaţa.
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Formarea capitalului uman în spiritul economiei de piaţă.
Elaborarea de metode eficiente de monitorizare şi control.
Stimularea extinderii activităţilor economice profitabile existente şi care crează locuri de
muncă în activităţi neagricole, prin facilităţi acordate la:
 folosirea de terenuri şi/sau clădiri din proprietatea publică sau a statului
(concesionare, chirii reduse, vânzări preferenţiale);
 angajarea de personal ce are rezidenţă în apropierea locului de muncă sau
bonificaţii pentru angajaţii tineri;
 obţinerea de credite avantajoase, pe termen scurt şi/sau mediu cu continuitate;
 desfăşurarea de activităţi nepoluante;
 obţinerea de acte / avize / certificate etc;
 Popularizarea agenţilor cu rezultate economice şi sociale deosebite prin:
 organizarea de târguri şi expoziţii;
 stimularea dezvoltării activităţilor tradiţionale, prin acordarea de facilităţi în
obţinerea de materii prime, pentru păstrarea şi transmiterea meseriilor
tradiţionale;
e. Dezvoltarea unei agriculturi performante şi diversificate
 Dezvoltarea proceselor de producţie agroindustriale integrate: producţie -colectare prelucrare / procesare – distribuţie;
 încheierea procesului de punere în posesie a terenurilor şi a eliberării titlurilor de
proprietate;
 Promovarea sistemelor de asigurări contra factorilor de risc prin constituirea şi utilizarea
fondului de protejare a producătorilor agricoli;
 Stimularea lărgirii spectrului de servicii în agricultură oferite;
 Ridicarea gradului de pregătire a forţei de muncă în vederea creşterii eficienţei
managementului agricol (cursuri specializate instruiri periodice accesul la publicaţii de
specialitate);







Creşterea potenţialului de producţie a fondului funciar agricol, prin:
facilitarea circulaţiei terenurilor în vederea obţinerii mărimii optime a exploataţiilor;
utilizarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare şi agro-pedo-ameliorative;
extinderea utilizării de mijloace mecanizate în procesul de producţie agricolă;
utilizarea eficientă a îngrăşămintelor, pesticidelor, ierbicidelor etc;
extinderea şi generalizarea în producţie a rezultatelor cercetărilor tehnice de profil.
 Promovarea metodelor de producţie agricolă care vizează protecţia mediului;
 Încurajarea întreprinzătorilor ce realizează produse tip "bio" şi "de marcă";
 Încurajarea pluriactivităţii în agricultură, la nivel de fermă;
f. Realizarea unei silvicultori viabile bazată pe o gestiune durabilă a pădurilor;
 Conservarea fondului genetic şi ecologic, implicit a biodiversităţii, punând şi sub protecţie
locală rezervaţiile, monumentele din fondul forestier;
 Obţinerea de surse de finanţare pentru reconstrucţia ecologică a pădurilor deteriorate de
poluare, secetă, exploatări, etc;
 Reglementarea circulaţiei juridice a terenurilor forestiere în vederea constituirii de
proprietăţi mari, posibil a fi gestionate durabil (formarea creditului forestier sau a unui
fond special);
 Conservarea pădurilor private prin aplicarea codului silvic;
 Elaborarea normelor tehnice privind gospodărirea durabilă a pădurilor, în mod deosebit a
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celor private;
Înfiinţarea structurilor administrative pentru controlul aplicării codului silvic în pădurile
statului şi în cele private;
Protejarea şi conservarea actualului fond forestier, prin monitorizarea stării de sănătate a
pădurilor;
Utilizarea durabilă a resurselor forestiere, respectiv folosirea acestor resurse într-un mod
şi cu o rată care să evite declinul pădurilor şi să nu afecteze interesul generaţiilor viitoare;
Crearea de arboret optim structurat, de mare vitalitate, productiv, şi de înaltă calitate;
Constituirea de asociaţii ale proprietarilor de păduri prin liberul consimţământ;
Îmbunătăţirea accesibilităţii la fondul forestier, prin extinderea reţelei de drumuri
forestiere;
Reducerea ponderii substanţelor chimice, în cazul combaterilor biologice ale
dăunătorilor, acţiuni care pot diminua uneori biodiversitatea şi stabilitatea pădurilor;
Pregătirea cadrelor necesare prin învăţământul liceal şi universitar.
Extinderea suprafeţei pădurilor şi a altor forme de vegetaţie forestieră, prin:
împădurirea terenurilor degradate, inapte folosinţelor agricole;
crearea reţelei de perdele forestiere de protecţie a câmpurilor, şoselelor şi localităţilor;
Impădurirea terenurilor care sunt scoase din circuitul agricol din considerente economice
şi sociale;
corectarea torenţilor prin lucrări complexe hidrotehnice şi silvo-biologice;
stoparea defrişării pădurilor şi a vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier;
Organizarea educaţiei silvice şi a formării conştiinţei forestiere a populaţiei şi a factorilor
de decizie, prin:
acţiuni de atragere a populaţiei rurale în plantarea de păduri şi în protecţia pădurilor;
organizarea de cursuri speciale de gospodărire a pădurilor pentru proprietarii de pădure;
folosirea în mai mare măsură a mass-media şi a şcolii pentru formarea conştiinţei
forestiere;
încurajarea unor ONG-uri în domeniu.

g. Crearea unor condiţii proprii pentru dezvoltarea activităţilor de turism
 Sprijinirea persoanelor fizice, a asociaţiilor familiale şi a societăţilor comerciale în crearea
de pensiuni turistice şi agroturistice prin materiale de propagandă turistică (prin asociaţii
proprii sau cuprinderea ofertei în materiale de promovare editate de Ministerul
Turismului);
 Diversificarea ofertei turistice;
 Educarea şi dezvoltarea spiritului gospodăresc al populaţiei din aceste localităţi pentru
creşterea atractivităţii turistice;
 Protecţia şi reabilitarea obiectivelor turistice naturale, a monumentelor / siturilor istorice
şi a valorilor etnografice;
 Stimularea dezvoltării de activităţi conexe turismului (activităţi artizanale, servicii
comerciale, prestări servicii, manifestări tradiţionale ş.a.);
 Pregătirea cadrelor necesare pentru activitatea turistică şi agroturistică;
h. Acţiuni privind populaţia activă pentru creşterea gradului de ocupare a populaţiei rurale:
 Asigurarea condiţiilor pentru calificare / recalificare în vederea desfăşurării unor noi
activităţi agricole şi neagricole prin informarea populaţiei privind noile perspective
profesionale şi ocupaţionale ale zonei;
 Asigurarea accesului la forme de învăţare permanentă şi de dezvoltare a activităţilor

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI LICURICI JUDETUL GORJ

90

profesionale - pentru persoane având loc de muncă în comună;
 Protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
 Informări asupra locurilor de muncă vacante din zonă şi a condiţiilor ce trebuie
îndeplinite pentru ocuparea acestora;
 Pregătirea, prin cursuri de instruire, a şomerilor în vederea reintegrării socioprofesionale;
 încurajarea practicării profesiilor tradiţionale din zonă cu potenţial de valorificare în
turism.
i. Creşterea calităţii vieţii prin prezervarea mediului, îmbunătăţirea locuirii şi accesul la
serviciile de bază:
 Prezervarea şi dezvoltarea zonelor cu valoare naturală şi peisagistică;
 Utilizarea durabilă a resurselor naturale în agricultură, silvicultură;
 Evitarea alterării peisajelor valoroase prin echipamente şi construcţii;
 Diminuarea / eliminarea surselor de poluare (chimică, fizică, vizuală) şi degradare,
rezultate din activităţile antropice;
 Instituirea metodelor de control referitoare la respectarea măsurilor de protecţie a
cadrului natural în realizarea echipamentelor şi a construcţiilor de orice fel.
 Inventarierea zonelor expuse factorilor de risc şi crearea condiţiilor de consolidare /
apărare a acestor zone;
 Interdicţia construirii în zonele de risc existente, cu excepţia construcţiilor care au drept
scop limitarea efectelor de risc, pentru a evita pagubele materiale şi pierderile de vieţi
omeneşti;
 Regularizarea paraielor şi consolidarea versantilor afectaţi de alunecări, stabilirea unor
masuri de consolidare si amenajare a albiei si malurilor ravenelor prin efectuarea unor
proiecte de specialitate;
 Întocmirea documentaţiilor de urbanism PUZ / PUD şi a regulamentelor aferente pentru
zonele solicitate pentru introducerea în intravilan şi zonele centrale;
 Controlul respectării prevederilor documentaţiilor de urbanism şi aplicarea măsurilor
specifice;
 Informarea locuitorilor asupra riscurilor construirii în afara intravilanelor prevăzute de
PUG (după caz: pericol de inundaţii, alunecări de teren, lipsa racordării la reţeaua
tehnico-edilitară, disfuncţionalităţi legate de circulaţie, alterarea peisajului);
 Promovarea reabilitării locuinţelor şi a renovării celor abandonate, respectând estetica
tradiţională;
 Asigurarea accesului populaţiei din zonele rurale la servicii de sănătate de nivelul celor
urbane;
 Asigurarea în mediul rural a infrastructurii necesare stabilizării personalului medical şi
didactic;
 Asigurarea accesului copiilor la infrastructura şcolară, prin:
o asigurarea unor mijloace speciale de transport (autobuze);
o mijloace audio-vizuale (televiziune locală).
 Reabilitarea / modernizarea şcolilor;
 Realizarea lucrărilor de construcţie numai cu agenţi economici specializaţi şi autorizaţi
care sa respecte legislaţia de mediu;
1. Evaluarea de mediu se efectuează pentru planurile şi programele care pot avea efecte
semnificative asupra mediului, conform prevederilor alin. (2)-(4).
2. Se supun evaluării de mediu toate planurile şi programele care:
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a) se pregătesc pentru următoarele domenii: agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultura,
energie, industrie, inclusiv activitatea de extracţie a resurselor minerale, transport, gestionarea
deşeurilor, gospodărirea apelor, telecomunicaţii, turism, dezvoltare regională, amenajarea
teritoriului şi urbanism sau utilizarea terenurilor, şi care stabilesc cadrul pentru emiterea
viitoarelor acorduri unice pentru proiectele care sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea
Guvernului nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului şi pentru aprobarea listei proiectelor publice private supuse acestei proceduri; ori care
b) datorită posibilelor efecte afectează ariile de protecţie specială avifaunistică sau ariile
speciale de conservare reglementate conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001.
3. Se supun evaluării de mediu numai dacă pot avea efecte semnificative asupra mediului:
a) planurile şi programele prevăzute la alin. (2), care determină utilizarea unor suprafeţe
mici la nivel local;
b) modificările minore la planurile şi programele prevăzute la alin. (2);
c) planurile şi programele, altele decât cele prevăzute la alin. (2), care stabilesc cadrul pentru
emiterea viitoarelor acorduri unice pentru proiecte.
4. Decizia asupra existenţei efectelor semnificative potenţiale asupra mediului ale planurilor şi
programelor prevăzute la alin. (3) se ia printr-o examinare caz cu caz;
5. Evaluarea de mediu nu se aplică planurilor şi programelor:
a) al căror unic scop este apărarea naţională sau protecţia civilă;
b) financiare sau bugetare;
c) privind sprijinul pentru dezvoltare rurală prin Fondul European de Orientare şi Garantare a
Agriculturii - Secţiunea Garantare, pe anul 2007.
6. Planurile şi programele cofinanţate de Uniunea Europeană prin fonduri structurale sau
fonduri
pentru dezvoltare rurală, inclusiv prin Fondul European de Orientare şi Garantare a Agriculturii Secţiunea Garantare, a căror primă versiune se realizează înainte de anul 2006, respectiv anul
2007, şi care se supun procedurii de adoptare sau sunt înaintate procedurii legislative după
această dată, fac obiectul procedurii prevăzute de prezenta hotărâre.
7. Procedura de evaluare de mediu se aplică de autorităţile titulare de plan sau program în
colaborare cu autorităţile competente pentru protecţia mediului, cu consultarea autorităţilor
publice centrale sau locale de sănătate şi cele interesate de efectele implementării planurilor şi
programelor, după caz, precum şi a publicului şi se finalizează cu emiterea avizului de mediu
pentru planuri sau programe.
8. Competenţa de emitere a avizului de mediu revine agenţiilor regionale de protecţie a
mediului, pentru planurile şi programele locale şi judeţene, şi autorităţii publice centrale pentru
protecţia mediului, pentru planurile şi programele naţionale şi regionale.
9. Participarea publicului la procedura de evaluare de mediu se face în mod efectiv încă de la
iniţierea planului sau programului.
 Informarea locuitorilor asupra riscurilor construirii în afara intravilanelor prevăzute de
PUG (după caz: pericol de inundaţii, alunecări de teren, lipsa racordării la reţeaua
tehnico-edilitară, disfuncţionalităţi legate de circulaţie, alterarea peisajului);
 Educarea populaţiei pentru sortarea deşeurilor din gospodăriile proprii, selectarea
 deşeurilor de hârtie, carton, PET şi de asemenea tratarea deşeurilor biodegradabile in
propriile gospodării;
Gestionarea deşeurilor prin managementul integrat al deşeurilor menajere si anume:
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 Amenajarea, ca puncte de colectare, a unor platforme betonate prevazute cu bazine
























vidanjabile de colectare a apelor uzate, imprejmuite, acoperite şi iluminate, dotate cu
containere pentru depozitarea selectivă a deşeurilor – reciclabile (hârtie şi carton, PET –
uri, metale), deşeuri biodegradabile;
Dotarea gospodăriilor cu saci menajeri pentru colectarea deşeurilor;
Inchiderea până la data de 16 iulie 2009 şi ecologizarea terenurilor pe care se află gropile
de gunoi;
Serviciul de salubrizare trebuie să urmarească fazele de precolectare, colectare,
transport, eliminare a deşeurilor;
Crearea de platforme pentru sterilizarea biotermică a dejecţiilor animaliere;
Respectarea cu stricteţe a măsurilor pe linie de PSI care să împiedice declanşarea
accidentală a unor incendii;
Stabilirea unor masuri tehnico-sanitare care să vizeze îmbunătăţirea calităţii apei pentru
băut prin înfiinţarea sistemului centralizat şi controlat sanitar al reţelei de apă potabilă
pentru satele comunei .
Realizarea de plantatii de aliniament de-a lungul drumurilor, unde este posibil, pentru
reducerea poluarii provenite din circulatia rutiera;
Instituirea zonelor de protecţie sanitară a apelor de suprafaţă, de-a lungul pâraielor care
străbat zona din intravilan, cu interdicţie de construire la 15 m;
Instituirea zonelor de protecţie sanitară in jurul surselor de apa, a construcţiilor şi
instalaţiilor aferente sistemelor de alimentare cu apă potabilă, conform prevederilor din
HG nr. 930/2005;
Constituirea unor zone de protecţie sanitară a cimitirelor (50 m);
Constituirea unor zone de protecţie sanitară a şcolii, dispensarului (50 m);
Amenajarea de terenuri pentru spaţii de joc aferente zonei de locuit în limitele cerute de
normative;
Reabilitarea tramei stradale existente prin modernizarea traseelor drumurilor de pe
teritoriul administrativ al comunei şi a drumurilor locale şi eventual sistematizarea
intersecţiilor pe bază de studii de specialitate;
Curăţarea şi întreţinerea rigolelor din lungul drumurilor pentru scurgerea apelor
provenite din precipitaţii sau zăpezi;
Realizarea de spaţii de parcare şi extinderea numarului de staţii auto;
Amenajarea şi întreţinerea spaţiilor verzi;
Elaborarea unui studiu care să delimiteze cu precizie eventualele zone posibil a fi afectate
in viitor de factori de risc natural.
Promovarea reabilitării locuinţelor şi a renovării celor abandonate, respectând estetica
tradiţională;
Asigurarea accesului populaţiei din zonele rurale la servicii de sănătate de nivelul celor
urbane;
Asigurarea în mediul rural a infrastructurii necesare stabilizării personalului medical şi
didactic;
Asigurarea accesului copiilor la infrastructura şcolară, prin:
 asigurarea unor mijloace speciale de transport (autobuze);
 mijloace audio-vizuale (televiziune locală).
Reabilitarea / modernizarea şcolilor;
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Consiliul Local al comunei Licurici este obligat să acţioneze in permanenţă pentru a se
conforma la termenele stabilite in Angajamentele rezultate din procesul de negociere a
Capitolului 22 – Mediu cu privire la implementarea Directivei 91/272/CEE, privind
epurarea apelor uzate urbane precum si a celor cu privire la colectarea, valorificarea si
eliminarea deseurilor si protectia impotriva poluarii cu nitraţi din surse agricole.
j. Menţinerea unor comunităţi viabile prin prezervarea culturii şi tradiţiilor
 Promovarea patrimoniului cultural, istoric, etnografic al satului;
 Instituirea perimetrelor de protecţie a zonelor construite protejate de importanţă
naţională / locală şi elaborarea regulamentelor de urbanism în interiorul şi în afara lor
(prin documentaţii de urbanism: PUZ, PUD);
 Instituirea măsurilor punitive pentru contravenţiile rezultate din nerespectarea măsurilor
specifice de conservare şi protejare a valorilor patrimoniului cultural, etnografic şi istoric;
 Sensibilizarea populaţiei şi a factorilor de decizie referitor la importanţa conservării şi
promovării patrimoniului cultural şi istoric;
 Sprijinirea prin facilităţi de ordin financiar şi fiscal a persoanelor fizice şi juridice care
întreprind acţiuni de renovare şi restaurare a monumentelor incluse în patrimoniul
cultural şi istoric din spaţiul rural;
Includerea în programele de dezvoltare a unor activităţi vizând identificarea şi încurajarea
continuării tradiţiilor locale de meşteşuguri, datini, sărbători, târguri;
 Încurajarea locuitorilor în activităţile de păstrare a tradiţiilor şi de popularizare a lor prin
înfiinţarea unor centre / cluburi pentru deprinderea / practicarea meşteşugurilor zonei;
 conservarea valorilor / tradiţiilor locale prin organizarea muzeelor şi caselor memoriale;
 Stimularea spiritului competitiv în perpetuare şi valorificarea tradiţiilor locale prin
organizarea de concursuri şi expoziţii;
Întocmirea şi editarea unei monografii a comunei.
OBIECTIVE
Principalele obiectivei urmarite in cadrul actualizarii Planului Urbanistic General sunt:
 optimizarea relatiilor localitatii cu teritoriul ei administrativ şi judetean;
 valorificarea potentialului natural,economic şi uman
 organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii;
 stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan
 stabilirea şi delimitarea zonelor construibile;
 stabilirea şi delimitarea zonelor funcţionale
 stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară sau definitivă de construire;
 stabilirea şi delimitarea zonelor protejate conform Legii 5/2000 şi Legii 422/2001 şi de
protecţie a acestora;
 modernizarea si dezvoltarea echipării edilitare - evidentierea deţinatorilor terenurilor din
intravilan;
 stabilirea modului de utilizare a terenurilor şi condiţiile de conformare şi realizarea
construcţiilor;
 corelarea PUG si RLU cu cadastru - delimitarea zonelor cu interdicţie de construire
pentru terenurile accidentate, expuse la inundaţii şi cu alunecări de teren;
 prevederea de măsuri pentru regularizarea albiilor şi consolidarea versanţilor prin
plantaţii;
 delimitarea zonei de protecţie a surselor de apa conform legislaţiei in vigoare;
 prescripţii PSI pentru zonele construite aglomerate şi zonele cu pericol de foc şi
delimitarea pe plan a acestor zone;
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Comuna Licurici va asigura în continuare funcţia de locuire populaţiei, intravilanul propus
satisface pe termen scurt şi mediu necesităţile pentru construcţia de locuinţe şi funcţiuni
complementare. Localităţile comunei Licurici se vor dezvolta pe seama funcţiei agricole.
Economia se va baza pe activităţile agricole şi într-o măsură mai mică pe activităţile neagricole.
Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al Consiliului Local va trebui
susţinută de fondurile bugetului local, dar şi de către bugetul de stat, sau prin atragerea de
finanţări nerambursabile prin programele: SAPARD, ISPA, fonduri de dezvoltare regională
(FEDER, FNDR) şi fonduri structurale.
Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate prin PUG în perioada
următoare sunt necesare de elaborat:
 Planuri urbanistice zonale (PUZ) pentru zonele prevăzute în PUG:
 Hotărâri ale Consiliului Local privind regimul terenurilor;
Prezenta reactualizare a PUG –ului urmează să fie supusă dezbaterilor publice în cadrul
comunităţii. După obţinerea avizelor legale din partea forurilor interesate, Planul Urbanistic
General şi Regulamentul Local de Urbanism se supun aprobării Consiliului Local al comunei.
Odată cu aprobarea PUG şi RLU, acestea capătă valoare juridică, constituindu-se în instrumentul
de lucru al administraţiei publice locale, fiind utilizat pentru:
 Fundamentarea solicitărilor unor fonduri de la bugetul de stat, fonduri de dezvoltare
regională şi fonduri structurale, pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică.
 Emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire
 Rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de specialitate (înstrăinări, vânzări,
parcelări de terenuri)
 Clarificarea unor litigii care pot apărea între persoane fizice, între persoane fizice şi
juridice, precum şi în alte situaţii.
 Respingerea unor solicitări de construire neconforme cu prevederile PUG.
Reglementările enunţate in cadrul Planului Urbanistic General se vor detalia prin
Regulamentul Local de Urbanisim.

Intocmit
arh. Cornelia Trocaru
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ANEXE
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LISTA LEGILOR ELABORATE ANTERIOR P.U.G
- Legea nr.350/2001 modificată şi completată cu Legea nr. 289 din 07.07.2006, privind
amenajarea teritoriului şi urbanismului;
- OG nr. 27/2008, ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului si urbanismul
- Legea nr. 50/1991 – republicată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii şi unele măsuri
pentru realizarea locuinţelor;
- Regulamentul General de Urbanism (RGU) aprobat prin H.G.R. nr. 525 / 27.06.1996;
- Ordinul M.L.P.A.T. nr. 13 N/ 10.03.1999, Ghid privind metodologia de elaborare si continutul
cadru al Planului Urbanistic General;
- „Ghidul privind elaborarea si aprobarea Regulamentelor Locale de Urbanism”- cu indicativul
G.M.- 007- 2000, aprobat prin Ordinul M.L.P.A.T. nr. 21/N/2000;
- Ordinul Ministrului Transportului, construcţiilor şi turismului nr.1430/2005 pentru aprobarea
normelor de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
- Ordonanta de urgenta nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
- Ordonanta nr. 47/1994 privind apararea impotriva dezastrelor
- Legea nr.137/1995 – republicată privind Legea privind protecţia mediului;
- Legea nr.107/1996 – Legea apelor;
- Legea nr.422/ 2001 – Legea privind protecţia monumentelor istorice;
- Legea nr.36/1996 privind drumurile;
- Legea nr.71/12.07.1996, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea I - Cai de comunicatie;
- Legea nr.11/04.11.1997, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea II – Apa;
- Legea nr. 5/06.03.2000, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea III – Zone protejate;
- Legea nr.351/06.07.2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea IV – Reteau de localitati;
- Legea nr.351/06.07.2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Sectiunea V – Zone de risc national;
- Hotararea Guvernului ( HG) nr. 1122/2002 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de
atestare a statiunilor turistice, precum si pentru declararea unor localitati ca statiuni turistice de
interes national respectiv local; republicata in M.O. nr. 770/23.10.2002;
- Conventia Europeana a peisajului, 20.10.2000,publicat in Monitorul Oficial, Parte I nr.
536/23.07.2002;
- HG 382/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exigentele minime de continut
ale documentatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism pentru zonele cu riscuri naturale;
- HG 447/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de elaborare si
continutul hartilor de risc natural la alunecari de teren si inundatii;
- HG 1286/2004 privind aprobarea Planului general de masuri preventive pentru evitarea si
reducerea efectelor inundatiilor;
- Ordin 44/1998 al ministrului transporturilor pentru aprobarea Normelor privind protectia
mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator;
- Legea apelor (actualizata 02.03.2007)cu modificarile si completarile aduse de: HG nr.
948/15.11.1998, Legea nr. 192/19.04.2001,OU nr. 107/05.09.2002, Legea nr. 404/07.10.2003,
Legea nr. 310/28.06.2004, Legea nr. 112/04.05.2006, OU nr. 12/28.02.2007;
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- Legea 204/2008 privind protejarea exploatatiilor agricole;
- Legea nr. 451/2002 pentru ratificarea Conventiei europene a peisajului, adoptata la Florenta la
20.10.2000;
- Legea 157/1997 privind ratificarea Conventiei pentru protectia patrimoniului arhitectural al
Europei, adoptata la Granada la 03.10.1985;
- Legea nr. 426/2001 pentru aprobarea OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;
- Ordin 757/2004 al ministrului mediului si Gospodaririi Apelor privind aprobarea Normativului
tehnic privind depozitarea deseurilor;
- HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, inclusiv deseurile periculoase;
- HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de
protectie sanitara si hidrologica;
- Legea 289/2002 privind perdelele forestiere de protectie;
- Legea 755/2001 pentru aprobarea OUG nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea
activitatii de turism in Romania;
HG 33/ 2000 privind aprobarea metodologiei de inscriere, atestare si a criteriilor de
evidentiere a patrimoniului turistic;
- Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
- OG 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declaraea unor situri arheologice ca
zone de interes national cu modificari si completari prin legea nr. 378/2001, OG nr.13/31.01.2007;
- Ordin 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor
istorice;
- HG 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situatiile in care ministerul
Culturii si Cultelor, respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea
costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor istorice, proportia
contributiei, procedurile, precum si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca propritarul,
altul decat statul, municipiul, orasul sau comuna;
- Ordin 2013/2003 al Ministrului Culturii si Cultelor privind aprobarea criteriilor generale pentru
clasarea bunurilor imobile in Lista monumentelor istorice;
- Ordin 2807/2003 al Ministrului Culturii si Cultelor pentru modificarea Ordinului Ministrului
Culturii si Cultelor nr. 2682/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si
evidenta a monumentelor istorice, a Listei monumentelor istorice, a Fisei analitice de evidenta a
monumentelor istorice si a Fisei minimale de evidenta a monumentelor istorice;
- Ordin 589/D/1992-130/1991 privind unele masuri ce se impun in vederea impiedicarii
degradarii, distrugerii, precum si protejarii bunurilor cu valoare de patrimoniu;
- Ordin 2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata si a Listei
monumentelor istorice disparute;
 Lista cu Monumentele şi Siturile arheologice LMI - 2010 aprobată cu OM 236/2010 in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.670 bis/1.X.2010
 Ordonanţa de urgenţă nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul M.Of. nr. 111 din 11.2.2011
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NOTA
1. Domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este supus
regimului juridic de drept public.
2. Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este alcătuit din
bunuri care nu fac parte din domeniul public. Asupra acestor bunuri statul sau unităţile
administrativ-teritoriale au drept de proprietate privată. Domeniul privat al statului sau al
unităţilor administrativ-teritoriale este supus regimului juridic de drept comun.
3. Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau unităţilor administrativteritoriale bunurile dobîndite în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1998, dacă au
intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a
tratatelor internaţionale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării
lor de către stat.
PROPRIETATEA PUBLICĂ ŞI REGIMUL JURIDIC AL ACESTEIA
conform Legii nr. 213 /17/11/1998 publicată în M.O.nr.448 /24/11/1998
DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

DOMENIUL PUBLIC
JUDEŢEAN

Zăcăminte naturale

DOMENIUL PUBLIC LOCAL
Zăcăminte naturale, dacă
nu au fost declarate de
interes public naţional

Spaţiul aerian
Apele: de suprafaţă (cu albia
minoră), subterane şi maritime,
marea teritorială, căile navigabile

Lacurile şi plajele care nu
sunt declarate de interes
public naţional sau
judeţean

Terenuri obţinute prin lucrări de
ameliorare şi cele ale staţiunilor de
cercetare ştiinţifică, unităţilor de
învăţământ agricol şi silvic
Fondul forestier naţional şi
terenurile destinate împăduririi

Terenurile cu destinaţie
forestieră, dacă nu fac
parte din domeniul privat
al statului şi dacă nu sunt
proprietatea persoanelor
fizice sau juridice de drept
privat

Parcurile naţionale
Rezervaţiile naturale şi
monumentele naturii
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DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

DOMENIUL PUBLIC
JUDEŢEAN

DOMENIUL PUBLIC LOCAL

Infrastructura căilor ferate
Tunelele şi casetele de metrou
Drumurile naţionale

Drumurile judeţene

Drumurile comunale,
vicinale şi străzile

Canalele navigabile şi lucrările
aferente
Reţelele de transport al energiei
electrice
Spectrele de frecvenţă şi reţelele
de transport şi distribuţie de
telecomunicaţie
Reţeaua de irigaţii, cu prizele
aferente
Conductele de transport al ţiţeiului, Reţelele de alimentare cu
al produselor petroliere şi al gazelor apă realizate în sistem
naturale
zonal sau microzonal
precum şi amenajările
aferente

Reţelele de alimentare cu
apă, canalizare,
termoficare, gaze, staţiile
de tratare şi epurare a
apelor uzate, cu
instalaţiile construcţiile şi
amenajările aferente

Lacurile de acumulare şi barajele
acestora (doar sistemul energetic
naţional) sau cele cu tranşee
pentru atenuarea undelor de
viitură
Digurile de apărare împotriva
inundaţiilor
Lucrările de regularizare a
cursurilor de apă
Cantoanele şi staţiile hidrologice,
meteorologice şi de calitate a apei
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DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI

DOMENIUL PUBLIC
JUDEŢEAN

DOMENIUL PUBLIC LOCAL

Porturile maritime şi fluviale, civile
şi militare cu toate dotările
aferente situate în incintele
portuare sau în exteriorul acestora
Terenuri destinate exclusiv
instrucţiei militare
Pichetele de grăniceri şi fortificaţiile
de apărare a ţării
Pistele, căile de rulare şi dotările
situate pe acestea
Statuile şi monumentele declarate
de interes public naţional

Statuile şi monumentele,
dacă nu au fost declarate
de interes public naţional

Ansamblurile şi siturile istorice şi
arheologice
Muzeele, colecţiile de artă
declarate de interes public naţional
Terenurile şi clădirile în care îşi
desfăşoară activitatea organismele
de specialitate ale administraţiei
publice centrale şi instituţiile
publice subordonate acestora (cu
excepţia celor dobândite din
venituri extra bugetare care
constituie proprietatea privată a
acestora)

Terenurile şi clădirile în
care îşi desfăşoară
activitatea consiliul
judeţean şi aparatul
propriu al acestuia,
precum şi instituţiile
publice de interes
judeţean, dacă nu au fost
declarate de uz sau
interes naţional sau local

Terenurile şi clădirile în
care îşi desfăşoară
activitatea consiliul local
şi primăria, precum şi
instituţiile publice de
interes local

Pieţele publice,
comerciale, târgurile,
oboarele şi parcurile
publice, precum şi zonele
de agrement
Locuinţele sociale
Cimitirele orăşeneşti şi
comunale
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