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1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoaştere a documentaţiei:

Denumirea lucrării: REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC
GENERAL COMUNA CORDUN

Beneficiar:

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORDUN

Proiectant general:

S.C. TEHNOURB S.R.L. IAȘI

Data elaborării: 2012
1.2. Obiectul lucrării
Prin apariţia Legii nr. 50 / 1991 republicată în anul 2004,
completată şi modificată cu Legea nr. 119 / 2001 privind "Autorizarea
executării lucrărilor de construcţii" şi Legea 52 / 2006, a H.G.R. nr. 525 /
1996 pentru aprobarea "Regulamentului general de urbanism",
completată şi modificată cu Ordinul MLPTL 21/N/2000 de aprobare a
"Ghidului privind elaborarea regulamentelor locale de urbanism" –
indicativ GM-007-2000, a Ordinului 13N/1999 de aprobare a "Ghidului
privind metodologia de elaborare şi conţinul-cadru al Planului Urbanistic
General" – indicativ GP038/99 şi a Legii nr. 350 / 2001 privind
"Amenajarea teritoriului şi a urbanismului" s-a reglementat conţinutul
documentaţiilor de urbanism, creându-se cadrul normativ - specific
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studierii dezvoltării localităţilor şi concretizării resurselor în planuri de
amenajare a teritoriului şi planuri urbanistice.
Lucrarea de faţă se referă la Planul Urbanistic General al comunei
CORDUN şi stabileşte obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale
localităţilor comunei pentru următorii 5÷10 ani, pe baza analizelor
multicriteriale a situaţiei existente.
Printre principalele elemente ce au stat la baza elaborării Planului
Urbanistic General sunt:
 Mărirea intravilanului existent cu suprafeţele necesare,
pentru o primă etapă a dezvoltării funcţiunilor localităţii şi
excluderea zonelor (terenurilor) improprii dezvoltării
armonioase a localităţilor;
 Materializarea urbanistică a programului de dezvoltare a
localităţilor pe baza propunerilor colectivităţii locale;
 Definirea şi asigurarea cu amplasamente pentru obiectivele
de utilitate publică;
 Posibilităţi de realizare a obiectivelor propuse în condiţiile
respectării dreptului de proprietate;
 Delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale.
În conţinutul lucrării se vor regăsi tratate următoarele categorii de
probleme:
 Delimitarea intravilanului, respectiv a zonelor construite sau
destinate construcţiilor;
 Împărţirea teritoriului în zone funcţionale şi organizarea
relaţiilor dintre acestea în funcţie de folosinţa principală şi de
natura activităţilor dominante;
 Volumul şi structura potenţialului, resursele de muncă,
aspecte sociale privind mobilitatea populaţiei şi ocuparea
resurselor de muncă, repartiţia şi structura populaţiei în
cadrul localităţii;
9
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 Potenţialul economic al localităţii, repartizarea activităţilor pe
ramuri şi profile, posibilităţile de dezvoltare;
 Stabilirea traseelor şi a datelor caracteristice ale circulaţiei
care urmează să se conserve, să se modifice sau să se creeze
(tipul de transport în comun, căile pietonale, pistele de
biciclişti, pieţele, ş.a.);
 Stabilirea reglementărilor specifice localităţii şi a zonelor
funcţionale pentru amplasare şi destinaţia construcţiilor,
precum şi a regimului de înălţime şi a indicilor de control
privind modul de ocupare şi utilizare a terenului;
 Evidenţierea formei de proprietate asupra terenurilor, fixarea
amplasamentelor rezervate obiectivelor de utilitate publică şi
altor lucrări şi instalaţii de interes general;
 Delimitarea zonelor cu interdicţie definitivă sau temporară de
construire;
 Delimitarea zonelor sau subzonelor ce pot fi reabilitate prin
operaţiuni care pot fi iniţiate şi urmărite de primăria
localităţii;
 Dezvoltarea sistemului de reţele tehico-edilitare, în corelaţie
cu necesităţile rezultate, asigurarea amplasamentelor pentru
obiective specifice;
 Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului, identificarea
şi eliminarea surselor de poluare, epurare a apelor,
eliminarea deşeurilor, măsuri de protecţia mediului, apei şi
solului.
Pe baza propunerilor de amenajare şi dezvoltare, materialul oferă
instrumente de lucru necesare urmăririi aplicării P.U.G. în principalele
domenii.
Prezentul PLAN URBANISTIC GENERAL (prescurtat în lucrare P.U.G.)
s-a elaborat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare,
10
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specifice domeniului sau complementare acestuia. Dintre principalele
acte normative, cu implicaţii asupra dezvoltării urbanistice, se
menţionează:
În domeniul urbanismului
 Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul
 Legea nr. 363 / 2006 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea I: Căi de
comunicaţie
 Legea nr. 171 / 1997 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea II: Apa
 Legea nr. 5 / 2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a
Teritoriului Naţional – Secţiunea III: Zone protejate
 Legea nr. 351 / 2001 privind aprobarea Planului de
Amenajare a Teritoriului Naţional – Secţiunea IV: Reţeaua de
localităţi
 Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare
a Teritoriului Naţional – Secţiunea V: Zone de risc
 Codul civil român
 Hotărârea de Guvern nr. 525 / 1996, cu completările şi
modificările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului
Genreral de Urbanism
În domeniul construcţiilor
 Legea nr. 10 / 1995 privind calitatea în construcţii
 Legea nr. 50 / 1991 republicată în 2004 şi modificată prin
Legea nr. 119 / 2005 şi Legea nr. 52 / 2006
 Normele de aplicare nr. 1430 / 2005 a Legii nr. 50 / 1991
 Legea nr. 114 / 1996 – republicată, a locuinţei
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 Hotărârea de Guvern nr. 766 / 1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea construcţiilor (Regulamente
privind: activitatea de metrologie în construcţii; conducerea şi
asigurarea calităţii în construcţii; stabilirea categoriei de
importanţă a construcţiilor; urmărirea comportării în
exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea
construcţiilor; agrementul tehnic pentru produse, procedee şi
echipamente noi în construcţii; autorizarea şi acreditarea
laboratoarelor de analize şi încercări în construcţii;
certificarea de conformitate a calităţii produselor folosite în
construcţii)
 Ordinul comun nr. 34/N/M.30/3422/4221 din 1995 al MLPAT,
MapN, MI şi SRI pentru apobarea Precizărilor privind avizarea
documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului,
precum şi a documentaţiilor tehnice pentru autorizarea
executării construcţiilor
În domeniul administraţiei publice
 Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale
 Legea nr. 51 / 2006 privind serviciile publice de gospodărie
comunală
 O.U.G. 34/2006 privind regimul concesiunilor
 Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia
În domeniul proprietăţii funciare
 Legea nr. 247 / 2005 - privind circulaţia juridică a terenurilor
 Legea nr. 33 / 1994 - privind exproprierea pentru o cauză de
utilitate publică
 O.U.G.34/2006 – privind regimul concesiunilor
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 Legea nr. 1 / 2000 pentru reconstituirea dreptului de
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere,
solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18 /
1991 şi ale Legii nr. 196 / 1997
 Legea nr. 7 / 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară
Actele normative complementare domeniului sunt:
 Legea nr. 184 / 2001 privind organizarea şi exercitarea
profesiei de arhitect
 Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor
istorice
 O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului
 Legea nr. 98 / 1994 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică
 Legea nr. 107 / 1996 a apelor
 Legea nr. 481 / 2004 a protecţiei civile
 Legea nr. 307 / 2006 privind apărarea împotriva incendiilor
 Legea nr. 41 / 1995 - privind protecţia patrimoniului naţional
 Ordonanţa Guvernului nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al
drumurilor aprobată prin Legea nr. 82 / 1998
 Ordonanţa Guvernului nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor
 Hotărârea de Guvern nr. 540 / 2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a
drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice
 Hotărârea de Guvern nr. 62 / 1996 privind aprobarea Listei
obiectivelor de investiţii şi de dezvoltare, precum şi a
criteriilor de realizare a acestora, pentru care este obligatoriu
avizul Statului Major General
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 Hotărârea de Guvern nr. 930 / 2005 pentru aprobarea
Normelor speciale privind caracterul şi mărimea zonelor de
protecţie sanitară
 Hotărârea de Guvern nr. 31 / 1996 pentru aprobarea
metodologiei de avizare a documentaţiilor de urabanism
privind zone şi staţiuni turistice şi a documentaţiilor tehnice
privind construcţiile în domeniul turismului
 Hotărârea de Guvern nr. 742 / 2001 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor
 Ordinul Ministrului culturii şi cultelor nr. 2830 / 2003 pentru
aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea
Comisiei de Avizare a Lăcaşurilor de Cult
 Ordinul Ministrului sănătăţii nr. 117 / 2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de avizare şi autorizare sanitară
 Ordinul Ministrului de interne nr. 1312 / 2006 privind
aprobarea Normelor metodologice de avizare şi autorizare
privind prevenirea şi stingerea incendiilor
 Ordinul Ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr.
799 / 1999 pentru aprobarea procedurii şi competenţelor de
emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor
 Ordinul Ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr.
326 / 2001 privind abilitarea oficiilor de studii pedologice şi
agrochimice judeţene şi a direcţiilor generale pentru
agricultură şi industrie alimentară judeţene, respectiv a
Municipiului Bucureşti, să îndeplinească atribuţiile prevăzute
la articolul 74-103 din Legea nr. 18 / 1991, republicată
 Ordinul ministrului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
nr. 21/N/10.04.2000 pentru aprobarea Ghidului privind
elaborarea şi aprobarea Regulamentelor locale de Urbanism
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 Ordinul ministrului Sănătăţii nr. 536 / 1997 pentru aprobarea
Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de
viaţă al populaţiei
 Hotararea de Guvern nr 1076/2004 pentru aprobarea
procedurilor de promovare a documentaţiilor şi de emitere a
acordului de mediu la planurile de urbanism şi de amenajare
a teritorului.
1.3. Surse documentare
În scopul întocmirii prezentei documentaţii au fost cercetate o
serie de surse documentare referitoare la stadiul actual al dezvoltarii
comunei CORDUN:
a. Documentaţii de urbanism şi de amenajarea teritoriului şi studii
întocmite anterior sau concomitent cu elaborarea P.U.G.- ului:
 Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile I-V
 Planul de Amenajare al Teritoriului Regional – Regiunea de NE
– Urban Proiect Bucuresti
 Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Neamt – Urban
Proiect Bucuresti
 Planul Urbanistic General a comunei CORDUN – SC EDIL
PROIECT NEAMŢ  Analiza geotehnică a comunei CORDUN – S.C. THORATON
S.R.L. Iasi - ing. Gheorghe Ulinici - 2005
b. Surse statistice:
 Date statistice de la Direcţia Judeţeană de Statistică NEAMŢ;
 Date puse la dispoziţie de către Consiliul Local al comunei
CORDUN.
 Monografia satelor Cordun şi Simioneşti
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c. Suportul topografic al lucrării este format din planuri sc. 1:25.000
şi sc. 1:5.000 reambulat de către SC PROIECT BUCOVINA în anul 2008
2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE
2.1. Date generale despre comuna CORDUN
Comuna Cordun este situată la mai puţin de 1 Km NV de oraşul
Roman, pe malul stâng al râului Moldova.
Este un sat compact specific zonelor de câmpie, şi se învecinează cu
următoarele localităţi: la Est, cu satele Luţca şi Tămăşeni; la Vest satele
Horea, Trifeşti şi Dulceşti; la Sud cu oraşul Roman si comuna Horia şi la
Nord cu comuna Săbăoani şi Gherăeşti.
Administrativ, până în anul 1968, satul Cordun făcea parte din
judeţul Roman, judeţ cu o veche tradiţie administrativă, cunoscut ca
"Ocolul Roman". De la această dată face parte din judeţul Neamţ,
devenind astfel unul din cele 347 sate componente ale judeţului.
Aşezarea actuală a satului Cordun, mai mult către râul Moldova şi
nu prea departe de râul Siret (spre Est 6-7 km), a făcut ca să nu aibă
mlaştini în apropiere. Pânza de apă freatică se găseşte mai la suprafaţă
în partea de est a satului către râul Moldova. De la şoseaua principală a
satului (Roman - Paşcani) spre est, terenul urcă în pantă uşoară spre E 85
fără nici o denivelare. Această formă de relief a satelor Cordun şi
Simioneşti, între două râuri ale Moldovei, care niciodată nu au secat,
precum şi existenţa unor păduri şi zăvoaie pe marginea râului Moldova
(zăvoaiele Cordun, Simioneşti, pădurici ca: Parlita la Cordun - azi complet
risipită şi Lunca de la Simioneşti) cu păşuni bogate şi aer curat, au adus
un număr din ce în ce mai mare de familii care s-au stabilit în Cordun şi
Simionesti. La acestea se mai adaugă şi căile de acces soare (fără ape,
păduri) către localităţile din vecinătate.
Satele componente actualmente comunei Cordun: sat Cordun,
Simioneşti şi Pildeşti, sunt aşezate în podişul Moldovenesc cu foarte
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puţine diferenţieri climatice, hidrologice, fitopedologice şi de valoare
economică.
Culoarul Moldova - Siret înclină uşor de la nord la sud pe întinderea
comunei Cordun până la confluenţa celor două râuri Moldova şi Siret.
Lunca Moldovei şi a Siretului între care se află întinderea actuală a
moşiei satului Cordun, este alcătuită din prundiş, nisip şi marne. Pe
întreaga arie a moşiei, nu sunt afluente ale acestor principale râuri. Dar
viiturile mari de apă ale râului Moldova, în unele primăveri sau ani
ploioşi, fac ca apa Moldovei să iasă din albie şi să se reverse spre vest pe
sute de metri.

2.2. Evoluţie
Comuna CORDUN este situată în vecinătatea estică a judeţului
NEAMŢ, având centru de comună situat la aproximativ 40 Km distanţă.
Aşa cum se menţionează şi în Planul de Amenajare a Teritoriului
Judeţului NEAMŢ, repartiţia şi evoluţia în teritoriu a reţelei de localităţi,
în ansamblu, este rezultatul unui complex de condiţii naturale şi socialeconomice din diferite etape istorice.
Dacă reţeaua rurală a comunei este formată din trei sate : Cordun,
Simioneşti şi Pildeşti. Legătura între sate se face pe DJ 207, între Cordun
şi Simioneşti, şi pe DC 51, între Simioneşti şi Pildeşti.
Deşi au evoluat în principal sub acţiunea factorilor socialeconomici, aşezările rurale au ţinut seama şi de particularităţile cadrului
natural, mai ales sub aspectul poziţiei şi localizării lor în raport cu
posibilităţile de alimentare cu apă, cu existenţa unor resurse variate
(lemn, piatră, loc de păşunat şi de cultivat), a unor microclimate de
adăpostire, a terenurilor prielnice pentru extinderea vetrelor, ş.a.
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Analizând reţeaua de sate după pozitie şi localizare se constată că
acestea nu sunt dispuse dezordonat, ci răspândite într-o anumită ordine,
putând fi deosebite şiruri (sau aliniamente) de aşezări situate în condiţii
asemănătoare sau identice.
Referitor la formarea şi evoluţia aşezărilor rurale menţionăm că
actuala reţea este rezultatul unui proces istoric, multisecular, care atestă
continuitatea de locuire a acestui teritoriu din cele mai vechi timpuri. Se
consideră că actuala configuraţie este moştenită din perioada feudală,
cu completările ulterioare care s-au produs prin defrişări, împroprietăriri,
roiri.
Astfel, reţeaua de aşezări prinde a se contura mai bine abia în
partea a doua a sec. al-XIX-lea prin formarea de sate noi prin
împroprietărire, mai ales în câmpia colinară, pe văile principalelor cursuri
de apă sau prin defrişări în zonele de podiş. La definitivarea şi fixarea
reţelei de sate au contribuit în mare măsură construcţia de căi ferate,
cât şi modernizarea drumurilor principale. Acestea au provocat
fenomenul de roire, satele de codru şi cele retrase, migrând spre zone
deschise, de-a lungul drumurilor şi spre văi.
Fenomenul de roire şi formarea de sate prin împroprietărire au
determinat în unele cazuri extinderi tentaculare sau constituirea de
nuclee noi.
Fenomenul de extindere tentaculară a vetrelor de sate ia amploare
după 1989 aproape în tot judeţul, satele ieşind din perimetrele în care
au fost încorsetate şi obligate să se dezvolte prin legea sistematizării din
1974.
În componenţa comunei CORDUN intră satele: Cordun (reşedinţă
de comună), Simioneşti, şi Pildeşti.
Satul Cordun, centrul administrativ al comunei, este plasat pe
drumul naţional DJ 207, pe malul stâng al râului Moldova. Din punct de
vedere administrativ localitatea a făcut parte până în anul 1968 din
judeţul Roman cunoscut ca “Ocolul Roman”. După această dată face
18
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parte din judeţul Neamţ devenind astfel unul din cele 347 sate
componente ale judeţului.
Satul Simioneşti este situat în partea de Nord faţă de satul Cordun
şi de oraşul Roman la 4.6 Km. Apa râului Moldova străjuieşte satul pe
latura de vest pe toată lungimea satului.
Nu se ştie cum a fost numită această aşezare în trecut dar ea a fost
denumită în vocabularul celor din Pildeşti şi Săbăoani ca “Izvorok” în loc
de Simioneşti. Aceasta, în graiul ceangăiesc, care se vorbeşte în aceste
sate, înseamnă “Izvoare”.
Bătrânii spun că satul Simioneşti era un sat mic, grupat în jurul unor
fântâni, unde erau nişte izvoare de apă ce curgeau până în anul 1930 din
sud şi până în nord. Din acestea s-au păstrat până azi trei izvoare.
Urmărind evoluţia în timp a localităţilor comunei CORDUN şi a
relaţiilor ce s-au stabilit între acestea şi restul teritoriului judeţului
NEAMŢ, în mod special relaţiile cu municipiul ROMAN, putem afirma că
teritoriul comunei face parte din zona de influenţă a unuia din cele mai
mari oraşe din Moldova. Aceasta a rezultat din puterea reală de
polarizare a localităţilor urbane şi în funcţie de situarea unităţilor
administativ-teritoriale.
Analizând mai atent poziţia în teritoriu se constată că atracţia faţă
de municipiul PIATRA NEAMT este relativ slabă, comuna CORDUN fiind
puternic influenţată de municipiul ROMAN care se află în vecinătatea
comunei.
Caracteristic comunei, în momentul de faţă, este apartenenţa la
zona spaţiilor rurale puţin integrate structurilor urban-industriale, care
grupează acele areale cu specific dominant agricol, cu un grad redus de
echipare şi o polarizare difuză.
2.3. Elemente ale cadrului natural
Aşezare geografică
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Teritoriul comunei CORDUN se află situat în partea estică a
judeţului NEAMŢ - în partea nord - estică a României. Comuna CORDUN
include satele Cordun, Simioneşti şi Pildeşti. Pricipala cale de
comunicaţie o constituie drumul judeţean DJ 207, prin care se face
legătura cu municipiul Roman; prin drumul comunal DC 51 se realizează
legătura cu satul Cordun şi Simioneşti.
Caracteristicile reliefului
Teritoriul comunei CORDUN se încadrează din punct de vedere
geomorfologic în marea unitate a Podişului Moldovei cu foarte putine
diferenţieri fizico-geografice ceea ce le conferă aceleaşi particularităţi
climatice hidrologice, fitopedalogice şi de valoare economică.
Relieful comunei prezintă o uşoară înclinare de la Nord la Sud
datorită Culoarului Moldova – Siret ce străbate zona.
Alcătuit din roci moi argilo-nisipoase, acoperit parţial cu formaţiuni
loessoide printre care se află straturi de roci argiloase mai tari, relieful
comunei CORDUN poartă amprenta unei puternice eroziuni.
Reţeaua hidrografică
Apele de suprafaţă. Râul Moldova străbate teritoriul comunei pe
toată partea vestică a comunei. El colectează pârîul Ciurlic care străbate
de asemenea satul Pildesti.
Apele subterane. Pe arealul comunei CORDUN sunt prezente două
categorii de ape subterane: captive (de adâncime) şi libere.
Apele subterane captive includ straturi acvifere aflate sub presiune,
acumulate în depozite sedimentare nesecţionate de eroziunile văilor
râurilor. Roca magazin este reprezentată din gresii calcaroase de vârstă
sarmaţiană prezentă în general la adâncimi de peste 35 m. Acoperişul
stratului acvifer este format din argilă marnoasă, care asigură o stare de
presiune ridicată a apei subterane de tip captiv.
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Apele subterane libere includ straturi acvifere fără presiune,
cantonate în depozite secţionate de văi şi dependente de cantitatea de
precipitaţii atmosferice.
Apele subterane libere din comuna CORDUN sunt ape subterane de
interfluvii şi versanţi, cantonate în depozitele deluvio-coluviale şi eluviale
cuaternare sau în interstiţiile lenticulare nisipoase din argilele marnoase
sarmaţiene.
Clima
Comuna CORDUN are un climat de tip temperat-continental.
Aşezarea Cordunului în plină zonă de podiş, unde relieful are o
energie mult mai mică, cât şi influenţa poziţiei geografice sunt
hotărâtoare în dominarea unor direcţii ale vânturilor şi curenţilor care
acţionează pe cele două axe ale văilor râurilor Moldova şi Siret pe
direcţia N-S.
Temperatura medie anuală este de +9,2 °C ÷ +9,6 °C.
Temperatura medie a lunii celei mai reci (ianuarie) este de -3,7 °C ÷
-4,0 °C, iar temperatura medie a lunii celei mai calde este de + 21,5 °C.
O caracteristică termică specifică intervalului noiembrie - martie
este îngheţul.
Numărul mediu al zilelor cu îngheţ este de 110 zile. Primul îngheţ
se produce în mod obişnuit în jurul datei de 15 octombrie, iar ultimul în
jurul datei de 15 aprilie. Tot în acest interval, mai ales iarna, se produc
fenomene de inversiune termică manifestate de acumularea şi stagnarea
pe văile adânci şi joase a unor mase de aer mai reci decât pe înălţimile
limitrofe.
Altă caracteristică este invazia unor mase de aer continental care
determină iarna zile cu temperaturi de -15 °C ÷ -20 °C, iar vara zile cu
temperaturi ce depăşesc +30 °C. Temperatura maximă absolută a fost
înregistrată în 1952, +38,2 °C, iar temperatura minimă absolută de -33,2
°C a fost înregistrată în anul 1954.
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Adâncimea maximă de îngheţ
Conform precizărilor din STAS 6054-77, adâncimea maximă de
îngheţ în satele componente ale comunei CORDUN este 110 cm de la
suprafaţa terenului.
Regimul pluviometric
Cantitatea medie multianuală de precipitaţii este de 530 şi 559
mm, ele fiind inegal repartizate în cele patru anotimpuri. Astfel cele mai
multe precipitaţii cad în anotimpul cald, iar cele mai puţine cad în
anotimpul rece. În perioada rece a anului, cad precipitaţii sub formă de
ninsoare, numărul mediu al zilelor cu ninsoare fiind în jur de 40, iar
numărul zilelor cu strat de zăpadă fiind în jur de 65. Grosimea stratului
de zăpadă căzut variază între 2 şi 20 cm.
În perioadele cu viscol, nu foarte frecvente, zăpada este troienită în
zonele adăpostite în straturi cu grosimi mai mari producând perturbaţii
în circulaţia rutieră.
Vânturile care bat în zonă sunt determinate de circulaţia generală a
atmosferei şi influenţate de orientarea reliefului. Cele mai frecvente sunt
vânturile pe directia N-S.
În timpul iernii se face simţită prezenţa crivăţului din direcţia nordest care produce scăderea bruscă a temperaturii. Vântul din sud bate
frecvent primăvara şi favorizează seceta, iar vântul din nord bate la
sfârşitul toamnei, iarna şi începutul primăverii cu o viteză de 2,9 m/s,
aducând ploi abudente.
Vegetaţia şi fauna
Din punct de vedere al vegetaţiei, teritoriul comunei CORDUN se
încadrează în zona de silvostepă şi zona de luncă. Zona comunei nu oferă
un bogat inventar floristic, la acestă stare contribuind: distrugerea
pădurilor, zăvoaielor, a plantaţiilor de pomi fructiferi, folosirea excesivă
a produselor chimice, existenţa de fabrici care poluează atmosfera.
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Zona de silvostepă corespunde câmpiei colinare şi sectorului estic
al podişului şi este constituită din pajişti şi pâlcuri de pădure (şleauri de
silvostepă). Pajiştile au o răspândire discontinuă în special pe versanţi,
fiind în mare parte sărăcite în specii şi degradate de eroziuni, alunecări,
păşunat şi de extinderea culturilor agricole. Pajiştile sunt formate din
colilie, păiuş, negară, firuţă, bărboasă, pir, peliniţă, etc., caracteristic
păşunilor şi fâneţelor.
Suprafaţa păşunilor şi fâneţelor din comuna CORDUN, conform
registrelor cadastrale, este:
- paşuni = 339 ha
- fâneţe = 13 ha.
Pădurile din silvostepă ocupă areale discontinui, fiind constituite
din specii de stejari şi goruni în asociaţie cu carpen, tei, arţar, jugastru,
ulm, cireş, cărora li se adaugă arbuşti ca: aluni, călini, corni, sângeri,
porumbari, măcieşi, etc.
Pădurile din comuna CORDUN ocupă o suprafaţă de 15 ha.
Atât pădurile cât şi pajiştile naturale au suferit mari modificări în
ultimii ani, suprafeţe întinse fiind defrişate şi respectiv desţelenite
pentru extinderea culturilor agricole.
Pajiştile naturale, pe lângă suprafaţa redusă pe care o ocupă, sunt
în mare parte situate pe terenuri în pantă. Ele sunt supuse eroziunii şi
alunecărilor şi degradate prin păşunat şi exploatare excesivă sau
neîntreţinere.
Defrişările şi desţelenirile au declanşat reacţii negative asupra
calităţii mediului, reducerea debitelor apelor freatice şi de suprafaţă,
degradarea solului şi a reliefului de versanţi, reducerea faunei.
Aceste fenomene au şi alte cauze, dar prezenţa pădurilor şi a
pajiştilor împiedică producerea lor, menţinând o stare de echilibru. De
aceea protejarea pădurilor şi a vegetaţiei forestiere se impune ca o
necesitate primordială.
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Zona de luncă are o vegetaţie ce se compune din aceleaşi specii
întâlnite în pajiştile din silvostepă precum şi ierburi ca: iarba câmpului,
coada vulpii, vergină, patlagină, timoftică, toate fiind degradate şi
sărăcite sau înlocuite de culturi agricole.
Fauna zonei este în general săracă datorită expansiunii activităţilor
umane. Din lipsa pădurilor care au fost tăiate cu multe zeci de ani în
urmă, exemplu pădurea Jornescu în 1946 – animalele sălbatice sunt
foarte puţine, aproape inexistente.
Predomină animalele obişnuite: popândăi, arici, şobolani, şoareci
precum şi şopârle de câmp şi foarte multe cârtiţe, nevăstuici şi dihori.
Dintre insecte amintim: muştele, viespile, libelulele, greierii, vaca
Domnului, lacustele mici, furnici etc.
Ca păsari menţionăm: grauri, stâncuţe, ciori, vrabii, sticleţi, ţărci,
ciocănitori, ciocârlani, piţigoi, porumbei sălbatici.
În râurile Moldova şi Siret se întâlnesc următoarele specii de peşti:
cleanul, morunul, carasul, băbuşca, ştiuca etc.
Solurile
În zona comunei CORDUN complexitatea condiţiilor litologice,
geomorfologice, biochimice şi hidrologice au condiţionat o diversificare a
solurilor, după cum urmează:
- pe platourile în general plane sau uşor înclinate, în condiţii de
silvostepă şi substrat litologic constituit din depozite loessoide, luturi
fine, s-au format cernoziomurile obişnuite şi cernoziomurile de la
incipient la puternic levigate;
- pe platourile înclinate, sub vegetaţia de pădure, în condiţii de
existenţă a substratului litologic asemănător, dar la care se adaugă şi
prezenţa semnificativă a argilelor, cu cel menţionat la grupa
cernoziomurilor în regim mai bogat în precipitaţii, s-a produs o
intensificare a proceselor de levigare cu efecte de podzolire slabă,
formându-se solurile cenuşii de pădure slab-moderat podzolite. În
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general solurile de pe platouri au conţinut normal de humus şi azot, sunt
bogate în potasiu şi sărace în fosfor asimilat;
- pe versanţi solurile au fost afectate de procese de eroziune de
suprafaţă şi adâncime, iar în zonele cu alternanţe de argile, argile
prăfoase
şi
intercalaţii
nisipoase
s-au produs fenomene de alunecare, acestea fiind favorizate şi de
existenţa
pânzei
freatice la mică adâncime (2,0 ÷ 3,0m sau chiar la zi sub formă de
izvoare. Solurile de platouri şi versanţi au în cea mai mare parte textură
fină pe întreg profilul, cu grad ridicat de compactare şi cu permeabilitate
în general scăzută;
- pe lunci, fire de vale şi la baza versanţilor, solurile s-au format pe
depozite
aluviale, aluvio-coluviale şi coluviale în general cu texturi fine şi în
consecinţă
au
un drenaj intern imperfect.
Ca urmare a prezenţei sărurilor - în special a sulfaţilor şi clorurilor
în depozitele pe care s-au format - şi în condiţiile existenţei pânzei
freatice la adâncime mică, solurile au suferit procese de salinizare alături
de procese de gleitizare şi lăcoviştire. Ca urmare a permeabilităţii foarte
scăzute, cât şi a drenajului intern deficitar, solurile suferă în general de
exces de umiditate în perioade diferite de timp.
Terenurile comunei CORDUN se încadrează în următoarele
categorii:
1) Terenuri situate pe platouri şi terase constituind suprafeţe total
mecanizabile.
- terenuri arabile clasa I;
2) Terenuri situate pe cumpene de relief şi versanţi slab înclinaţi
supuse unor slabe procese de eroziune cu efecte de înlăturare a unei
părţi de 5-12 cm din orizontul de acumulare a humusului.
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- terenuri arabile clasa a II-a;
3) Terenuri situate pe versanţi slab înclinaţi, moderat înclinaţi fără
procese de eroziune şi terenuri situate în Lunca Moldovei şi văile largi
din cuprinsul bazinului hidrografic.
- terenuri arabile clasa a III-a;
Conform evidenţelor cadastrale suprafaţa terenurilor agricole ale
comunei CORDUN este de 3207 ha.
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Caracteristicile geotehnice
Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei CORDUN se
încadrează în unitatea structurală a Platformei Moldoveneşti,
caracterizată printr-o tectonică redusă şi o structură geologică
reprezentată prin soclul (fundamentul) cristalin şi cuvertura
sedimentară.
Fundamentul este constituit din roci cristaline cutate, cu
importante intruziuni granitice de vârstă precambriană; cuvertura
sedimentară are grosimi de peste 1000 m, începând cu formaţiuni
paleozoice şi terminate cu cele neogene.
Cele mai importante formaţiuni litologice sunt cele de la suprafaţă,
de vârstă sarmaţiană acoperite de depozite cuaternare. Primele sunt
dezvoltate în facies marnos-calcaros şi sunt mulate de formaţiunile
cuaternare constituite litolgic din depozite argilo-nisipoase, nisipuri şi
pământuri loessoide.
Toate aceste depozite au o structură simplă, monoclinală, cu
înclinare 8 ÷ 10m/km de la nord-vest către sud-est.
Ele înregistrează o uşoară mişcare epirogenică de ridicare de 2 – 3
mm/an.
Predominanţa rocilor moi, argiloase, se reflectă în morfologie
printr-un relief estompat, interfluvii larg boltite, văi cu pante domoale şi
şesuri dezvoltate, versanţi modelaţi de eroziune şi alunecări.
În privinţa resurselor geologice, zona este săracă în resurse
minerale sau roci utile cu valoare economică. În afară de argile existente
în toată zona, celelalte resurse sunt reduse în carierele deja exploatate,
iar deschiderea altora necesită decopertări.
Seismicitatea zonei este influenţată de cutremurele de "tip
moldavic" cu hipocentrul în zona Vrancea, la adâncimi de 90 ÷ 130 km.
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Din punct de vedere al seismicităţii, localităţile componente ale
comunei CORDUN se încadrează în zona seismică de calcul „C”,
caracterizată prin:
- coeficient seismic de calcul Ks = 0,24
- perioada de colţ Tc = 0.7s
- grad seismic asimilat VIII
Contrastul între proprietăţile geomecanice ale diverselor straturi şi
producerea reflexiilor şi refracţiilor multiple ale undelor seismice
determină o amplificare în straturile de suprafaţă a valorilor maxime ale
acceleraţiei, vitezei şi deplasării mişcării seismice. Nivelul apelor
subterane reduce amplitudinea undelor seismice, dar măreşte perioada;
totuşi aceste modificări nu sunt semnificative, dat fiind că acumulările de
fluide ( apă ) sunt cantonate în porii rocilor argiloase, iar porozitatea
eficace a acestora este de 10 ÷ 18 %.
Datorită alternanţei rocilor impermeabile cu cele permeabile, în
zonele puternic înclinate se produc alunecări de teren; la producerea
acestor fenomene , un rol important l-a avut şi apa în exces.
2.4. Relaţii în teritoriu
Încadrarea în reţeaua de localităţi
Comuna CORDUN este situată în partea estică a judeţului NEAMŢ şi
în partea de est a municipiului ROMAN Aceasta se învecinează:
 la Nord
- cu teritoriul comunei Săbăoani;
 la Nord – Vest
- cu teritoriul comunei Gherăieşti;
 la Sud – Vest
- cu teritoriul comunei Dulceşti;
 la Sud
- cu teritoriul comunei Horia şi
Mun. Roman
 la Est
- cu teritoriul comunei Tămăşeni
şi com. Sagna
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Cele trei vetre de sat sunt dezvoltate în general de-a lungul
principalelor căi de comunicaţie rutieră.
Populaţia comunei CORDUN este de - 7583 locuitori, rezultând o
densitate de 9.11 mp/loc Centru politico-administrativ al comunei
CORDUN este localitatea Cordun.
Este o localitate cu o populaţie de 2536 locuitori.
În prezent funcţiile de bază ale localităţii sunt funcţia agricolă,
industrială şi funcţia de cazare a populaţiei proprii.
Faţă de satele componente ale comunei, localitatea Cordun are rol
de coordonare administrativă şi socio-culturală.
Legăturile cu comunele învecinate sunt asigurate de:
 DJ 207 care face legătura între Simioneşti – Cordun - Roman;
 DJ 207B care face legatura între Simioneşti şi Săbăoani;
 DC 51 care face legătura între Simioneşti şi Pildeşti;
 DC 54 care face legătura între Corhana – Pildeşti – Săbăoani;
 DC 56 care face legătura cu Tămăşeni;
Încadrarea în teritoriul administrativ al comunei
Teritoriul localităţii Cordun este situată în partea central-sud estică
a comunei. Localitatea este dezvoltată îndeosebi pe latura de nord-est a
drumului judeţean DJ 207, care face legătura cu municipiul Roman (spre
sud - est), cu localitatea Simioneşti la nord - vest. Tot pe teritoriul
localităţii Cordun trece şi drumul naţional DN 2 (E 85), drum de o
deosebită importanţă ce face legătura între Nordul şi Sudul ţării.
Ca suprafaţă a intravilanului este cel mai mare sat din comună.
Satul Simioneşti este situat în partea centrală a comunei, pe
traseul drumurilor : DC 51, DJ 207B şi DJ 207.
Satul Pildeşti este situat oarecum izolat în teritoriu, la cca. 7 km de
satul CORDUN spre nord - vest DC 51 şi DJ 207.
Relaţii în teritoriu:
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- se remarcă lipsa unei legături directe cu centrul de comună, satul
Cordun, fapt ce îngreunează realizarea relaţiilor de subordonare
administrativ-teritorială şi de folosire a dotărilor social-culturale cu
caracter comunal;
- cu satul Simioneşti - relaţii de cooperare;
Relaţiile cu municipiul Roman sunt constituite în principal din
deplasările pentru muncă, pentru aprovizionarea cu produse comerciale
şi de larg consum şi pentru comercializarea pe piaţa oraşului de produse
agroalimentare obţinute în gospodăriile individuale, microferme sau
asociaţii, precum şi pentru utilizarea dotărilor acestuia (spital, liceu,
judecătorie, etc). Aceste relaţii sunt facilitate de un sistem rutier de
calitate, în mare parte corespunzător din punct de vedere tehnic şi se fac
cu mijloace de transport ocazionale oferite de particulari sau prin curse
regulate de autobuz efectuate de trasportatori autorizaţi.
Fondul funciar şi intravilanul actual
Comuna CORDUN se situează în grupa comunelor de dimensiuni
medii din judeţ, suprafaţa agricolă având o pondere de 75,89 % în
suprafaţă totală a comunei.
Situaţia fondului funciar – comuna CORDUN
Nr. crt.

Suprafaţa
(ha)

Folosinţă

Structura
(%)

1. Suprafaţa totală – din care:

4224.0
7

100.00

2. Terenuri agricole – din care:

3205.4
7

75.89

2843.08

88.69

Arabile
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Nr. crt.

Suprafaţa
(ha)

Folosinţă

Structura
(%)

Păşuni

339.56

10.59

Fâneţe

13.56

0.42

Vii

9.25

0.29

Livezi

0.02

0.00

1018.6

24.11

36.82

3.61

Ape

283.96

27.88

Drumuri

311.52

30.58

Construcţii

229.65

22.55

Neproductiv

156.65

15.38

3.Terenuri neagricole – din care:
Păduri

În cadrul terenurilor agricole, cea mai mare pondere o are terenul
arabil (3207 ha – 89.88 % din total agricol), reprezentând mai mult de
jumătate din suprafaţa totală a comunei (75.92 %).
Suprafaţa teritoriului intravilan conform Planului Urbanistic
General elaborat anterior (1997) este de 670.40 ha (21.15 % din totalul
suprafeţei administrative).
Conform documentaţiei P.U.G. elaborată anterior suprafaţa
aferentă zonei cu locuinţe şi funcţiuni complementare din intravilan
ocupă o suprafaţă de 69 822 mp, ceea ce reprezintă un procent de
1.04% din suprafaţa totală intravilană.
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După anul 1990 se observă o dezvoltare a fondului construit al
locuinţelor comunei CORDUN.
Se observă două tendinţe majore.
Prima constă în ocuparea unor terenuri în afara perimetrului
construibil stabilit prin Schiţa de sistematizare din 1989, în special de-a
lungul căilor de comunicaţie.
Cea de a doua tendinţă a fost cea de ocupare a unor parcele libere
din interiorul intravilanului sau printr-un proces de divizare a parcelelor
existente.
Acest proces a fost determinat şi de către restricţiile naturale versanţi cu potenţial de instabilitate sau zone de luncă, care deşi
îndiguite, prezintă exces de umiditate.
În vederea asigurării posibilităţilor de dezvoltare a localităţilor, se
impune un studiu atent în scopul propunerii unui intravilan
corespunzător acestor situaţii şi a unor variante care să suporte
eventuale extinderi în etapele ulterioare.
2.5. Activităţi economice
2.5.1. Activităţi agricole
Terenurile din intravilan sunt lucrate individual, ceea ce are ca
efect o productivitate scăzută şi producţii sub potenţialul real al
terenurilor.
Suprafaţa arabilă ce revine pe un locuitor este de 0.42 ha,
suprafaţa relativ redusă.
În comună s-au format cateva asociaţii agricole care permit
dezvoltarea mecanizării fapt ce are implicaţie directă asupra producţiei.
Momentan producţia este foarte scăzută din cauza agriculturii de
subzistenţă aplicate.
Desfacerea produselor poate fi făcută atât organizat, la unităţi
centralizate, cât şi pe piaţa municipiului Roman.
2.5.2.

Activităţi neagricole
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Activităţi de tip industrial şi construcţii
Atât pe teritoriul comunei cât şi în municipiul Roman sunt unităţi
industriale şi şantiere care pot asigura locuri de muncă pentru populaţia
activă. Problema care se pune este revigorarea acestor activităţi.
Conform Strategiei de dezvoltare durabilă 2007 – 2013 momentan,
marea majoritate a populaţiei comunei trăieşte din agricultură si
creştrerea animalelor, cu menţiunea că aproximativ 122 de persoane
lucrează în industria locală şi un număr nesemnificativ lucrează în
diverse domenii în municipiul Roman. Momentan comuna Cordun are o
distribuţie echilibrată a categoriilor populaţiei existând multă forţă de
muncă neocupată la nivel local.
Activitatea de învăţământ
În activitatea de învăţământ sunt implicate 82 de cadre didactice cu
domiciliul în localitate, precum şi 1211 copii. Activitatea de învăţământ
se desfăşoară în 9 sedii de şcoli şi grădiniţe, cu anexe şi cu 2 biblioteci
şcolare în satele Cordun şi Pildeşti, şi cu 2 terenuri de sport în satele
Cordun şi Pildesti.
Şcolile şi grădiniţele au momentan alimentare cu apă în sistem
propriu improvizat (hidrofor) şi sunt dotate cu tehnica de calcul modernă
cu racordare la internet.
Trebuie avut în vedere faptul că la o populaţie totală de 7583
persoane, populaţia şcolară reprezintă o pondere foarte mică.
a. Învăţământul preşcolar
Din totalul de 1211 copii existenţi in comuna Cordun, 263 sunt la
grădiniţă care invaţă în cele trei unităţi de învăţământ preşcolar – 1 în
satul Cordun, 1 în satul Simioneşti şi una în satul Pildeşti, plus o grădiniţă
particulară în satul Pildeşti.
b. Învăţământul general primar.
Actualmente învăţământul general primar se desfăşoară în 3 şcoli
din care 1 şcoală cu clasele I – IV cu 2 săli de clasă în satul Simioneşti, 1
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şcoală cu clasele I-VIII în satul Pildeşti şi o şcoală cu clasele I-VIII în satul
Cordun.
Numărul de copii implicaţi în învăţământul primar – clasele I-IV
este de 389 în prezent.
c. Învăţământul general gimnazial.
Învăţământul gimnazial se desfăşoară în 2 şcoli din care 1 şcoală cu
clasele I-VIII în satul Pildeşti şi o şcoală cu clasele I-VIII în satul Cordun.
Numărul de copii implicaţi în învăţământul gimnazial – clasele V-VIII
este de 408 momentan.
De asemenea există în comuna Cordun 1 Şcoală Profesională “La
Salle” – Centru Social Cultural cu învăţământ de trei ani pentru 6 grupe
cu profilurile informatică, electronic, croitorie, tâmplărie, instalaţii.
În comuna Cordun mai există de asemenea un Centru Social pentru
copii săraci.
Activitatea culturală - are ca dotări în comuna CORDUN:
Trei cămine culturale din care: 1 Cămin cultural în satul Cordun ce
are şi o bibliotecă comunală cu un fond de carte de 12060 volume, un
Cămin Cultural în satul Pildeşti şi un Cămin Cultural în satul Simioneşti.
Comuna Cordun este omogenă din punct de vedere cultural –
spiritual, are 2 biserici ortodoxe şi două biserici catolice.
Din punct de vedere istoric are un monument al eroilor construit in
1937 – între cele două războaie mondiale. Trebuie precizat că una dintre
cele două biserici ortodoxe este monument istoric – Biserica din satul
Simioneşti – construită în anul 1892 şi ar trebui menţionată în lista de
monumente istorice a judeţului Neamţ.
Activitatea de asistenţă medicală şi de profilaxie a bolilor
Comuna Cordun are o populaţie de 7583 locuitori şi dispune de 2
dispensare umane dintre care 1 în satul Cordun şi unul în satul Pildeşti ce
au în componenţă 3 cabinete medicale şi 2 cabinete stomatologice. De
asemenea există un cabinet stomatologic particular.
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Numărul de cadre medicale ce deservesc unităţile de sănătate
publică este de 7 din care 3 medici şi 4 asistenţi medicali. Conform
datelor statistice aproximativ 25% din populaţie suferă de boli cronice.
Dispensarele medicale sunt racordate la utilităţile disponibile în
zona (alimentare cu apa şi gaz metan).
De asemenea comuna este deservită de 3 farmacii – câte una în
fiecare sat.
Activitatea de comerţ
Pe teritoriul comunei Cordun comerţul se desfăşoară prin
intermediul punctelor comerciale particulare, spaţiile comerciale fiind
amplasate în locuinţe proprii sau spaţii închiriate. Spaţiile unde se
desfăşoară comerţul în prezent nu respectă decât în proporţie foarte
mică reglementările şi normele în vigoare.
Majoritatea punctelor de desfăşurare a comerţului actual se referă
la mărfuri de larg consum, inclusiv mărfuri alimentare cu mici exceptii în
care se constituie magazinele specializate de comercializare a
materialelor de construcţii.
Alte activităţi
La acest punct este necesar să menţionăm inexistenţa unor sedii
pentru activităţi curente de deservire a populaţiei:
- activitatea de poştă se desfăşoară într-un singur serviciu postal
cel aflat în sediul Primăriei.
- nu există spaţii pentru activităţi financiar bancare.
Serviciile către populaţie la acest moment sunt realizate în
domeniile poşta, comunicaţii, internet, cabinet de avocatură, farmacii,
frizerii, croitorii, brutării etc.
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Disfuncţionalităţi
Din analiza activităţilor desfăşurate pe teritoriul comunei CORDUN
rezultă următoarele concluzii:
1. activitatea de bază este agricultura, practicată însă într-un sistem
care nu îi asigură o productivitate ridicată, recoltele fiind mult sub
potenţialul productiv al pământului;
2. pământul se cultivă în general individual, pe suprafeţe de pământ
mici, fărâmiţate de către proprietarii individuali;
3. din cauza fărâmiţării pământului în suprafeţe mici, individuale şi a
puterii economice scăzute a producătorilor, este insuficient
folosită tehnica modernă în agricultură bazată pe mijloacele
mecanizate;
4. din studiile făcute, mijloacele mecanizate existente sunt uzate din
punct de vedere fizic şi moral şi insuficiente ca număr;
5. activităţile industriale şi de mică industrie sunt slab dezvoltate,
potenţialul de muncă şi de resurse a satului fiind foarte puţin
folosite în acest domeniu;
6. slaba activitate în domeniul de colectare şi depozitare a
produselor agricole şi de valorificare a lor în comerţ în industria
alimentară sau uşoară;
7. slaba dezvoltare a activităţii de servicii către populaţie;
8. o activitate relativ mulţumitoare este în domeniul învăţământului
şi al sănătăţii;
9. slabă dezvoltare a sectorului comercial, populaţia rezolvând
problemele de aprovizionare în mod curent în municipiul Roman;
2.6. Populaţia. Elemente demografice şi sociale
În întreaga perioadă a anilor 1930 – 2002 populaţia comunei a avut
o evoluţie oscilantă, cu creşteri, la începutul şi sfârşitul perioadei (19301966 şi 1992-2002) şi cu scăderi în perioada de mijloc (1966-1992).
Numărul total al locuitorilor comunei în anul 2002 era de 7583 persoane.
La recensământul din 2002 – locuitorii comunei erau organizaţi în
2377 gospodării cu 3 camere de locuit având o suprafaţă de 45.2 mp
(rezultă o suprafaţă medie pe cameră de 15.66 mp).
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Habitatul este format din case ţărăneşti specifice Câmpiei
Moldovei. Pe fiecare locuitor revenea în medie 14.16 mp suprafaţă
locuibilă. Densitatea populaţiei a ajuns la 179.52 loc./Km2. Pe locuitor
revine în medie 0.42 ha teren agricol.
Local, activităţile neagricole au o dezvoltare modestă, comuna
păstrându-şi şi în prezent un profil agricol, fapt reflectat şi în structura
socio-profesională a populaţiei.
După numărul populaţiei, comuna CORDUN este o comună de
mărime medie a judeţului NEAMŢ. Pentru a folosi resursele umane
existente este necesar ca în următorii ani să se dezvolte într-un ritm
accentuat, activităţile neagricole locale şi să se asigure condiţii mai bune
pentru populaţia comunei de a se deplasa la lucru în alte localităţi,
surplusul de forţă de muncă existent urmând a fi folosit în alte localităţi
din zona apropiată, îndeosebi în unele sectoare de activitate din
municipiul Roman.
2.6.1. Numărul şi evoluţia populaţiei
Dinamica evoluţiei populaţiei a înregistrat o creştere a numărului
de locuitori în perioada 1930 - 1966, populaţia totală crescând de la
4303 la 5631 cu o valoare de +7,5‰ anual pe ansamblul perioadei, apoi
creşte destul de accentuat până la 6869 în perioada 1966 – 1992, fiind
urmată de o creştere moderată până la 7583, valoare înregistrată la
recensământul din 2002.
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Evoluţia populaţiei comunei CORDUN
Nr.crt
Comuna
Populatie la recensamant
1

Comuna Cordun
Dinamica (%)
Dinamica (%) 2002 fata
de 1930

1930
4303
-

1966
5631
+31%
-

1992
6869
+22%

2002
7583
+9.50%
+76%

Din totalul de 7583 de locuitori ai comunei, 2510 reprezintă
populaţia activă din care trebuie scăzuţi elevii, studenţii, persoane cu
handicap, etc. De asemenea populaţia activă scade şi din cauza
numărului mare de persoane plecate în străinătate (aprox. 1600
persoane).
Din totalul de 2510 persoane populaţie activă, majoritatea este
ocupată cu agricultura şi creşterea animalelor (aproximativ 1000
persoane – 39.8%). Există o pondere foarte scăzută de persoane care au
alte ocupaţii (în afara agriculturii) – aproximativ 500 persoane – aprox
20%. În întreaga comună există aprox. 200 persoane specializate primar
sau secundar în activităţi de construcţii.
Structura populaţiei pe grupe de vârstă este următoarea :
Nr.crt. Varsta (ani)
1
2
3
4

00 – 14
15 – 39
40 – 60
Peste 60

TOTAL

Nr.
Locuitori
825
3189
2229
1340
7583

Imaginea populaţiei salariate pe diverse domenii de activitate :
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Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Categorii socioprofesionale

1995

2000

2008

Salariati in agricultura
Salariati in industrie
Salariatii in constructii
Salariati in comert
Salariati in transport
(comunicatii)
Salariati in admin. Publica
Salariati in financiarbancar
Salariati in invatamant
Salariati in sanatate
Alte meserii
TOTAL

10
250
200
104
15
34
5
84
9
711

Din procentele evidenţiate în tabelul de mai sus, concluzionăm:
Ocuparea populaţiei active nu ar trebui să constituie o problemă,
având în vedere posibilităţile de angajare în muncile din agricultură şi
industrie.
Populatia inactivă se împarte conform tabelului de mai jos :
Prescolari Elevi

Studenti Casnici

Pensionari Intretinuti Total

263

67

1895

948

178

382

3733

2.7. Circulaţia
2.7.1. Reţeaua de căi de comunicaţie din comuna CORDUN
Până în anul 2002 reţeaua de transport pe drumuri clasificate de pe
teritoriul comunei CORDUN se compunea din:
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Drumul naţional DN 2 – (E85) de cu o lungime totală de
aproximativ 1,6 km, cu îmbrăcăminte definitivă din beton asfaltic, cu
două benzi de circulaţie pe sens.
DJ 207 (cu o lungime1 de 4,105 Km) Acest drum străbate
intravilanul localităţii Cordun, având drept rol asigurarea accesului către
sediul Primăriei comunei CORDUN şi face legătura cu localităţile Roman
şi Simioneşti.
DJ 207B (Roman – Pascani) (cu o lungime de 2,300 Km). Drumul
judeţean DJ 207B asigură accesul din localitatea Simioneşti spre
Săbăoani.
DC 51 (cu o lungime de 6,050 Km) face legătura intre localităţile
Simioneşti – Pildeşti – Gherăeşti.
DC 54 ( cu o lungime de 4,4 Km ) face legătura între localităţile
Corhana – Pildeşti – Săbăoani.
Din totalul reţelei de drumuri clasificate de 18.45 Km numai 1.6 Km
(DN 2) sunt în stare foarte bună, iar 6.405 Km de drum judeţean sunt în
stare relativ bună – necesitând reabilitare pe porţiunea ce străbate
teritoriul comunei Cordun, restul de 10.45 Km necesitând refacerea
sistemului rutier în paralel cu execuţia lucrărilor de alimentare cu apă şi
canalizare.
De asemene există o reţea de aproximativ 35 Km de drumuri
săteşti pietruite unde se impune refacerea sistemului rutier cu mixtură
asfaltică.
2.7.2.
Organizarea circulaţiei rutiere în localităţile comunei
CORDUN
Trama stradală existentă a satului Cordun
Trama stradală existentă a satului Cordun are următoarele
caracteristici:
1

Este lungimea totală a sectorului de drum care se regăseşte pe teritoriul comunei Cordun
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Configuraţia în plan: satul este dezvoltat de o parte şi de alta în
lungul drumului judeţean DJ 207, cu precădere pe partea de nord-est
(zona de şes), cu uliţe paralele şi transversale pe traseul acestui drum.
Ierarhizare:
Există în această tramă o arteră principală constituită din DJ 207
care vine dinspre municipiul Roman, trece prin satul Cordun şi se
îndreaptă spre Simioneşti - Săbăoani şi apoi spre municipiul Paşcani,
judeţul Iaşi.
Din DJ 207 se desprinde o arteră principală DC 51 cu o lungime de
6.050 Km şi traversează satul Simioneşti, apoi satul Pildeşti făcând
legătura între acesta din urmă şi comuna Săbăoani.
De asemenea din DJ 207 se desprinde o altă artera principală ce
traversează satul Cordun şi calea ferată şi se intersectează în extravilan
cu DN 2 (Roman – Suceava).
Pe teritoriul comunei Cordun din DN2 se desprinde spre NE DC 56
ce face legătura între localităţile Cordun şi Tămăşeni.
Restul străzilor din comuna Cordun sunt de importanţă mică cu o
lăţime cuprinsă între 4.00 şi 7.00 m, mărginite de garduri ale
proprietăţilor particulare şi reprezintă în 90 % din cazuri acces pentru
locuinţele individuale ale locuitorilor din comună.
Prospectul între limitele parcelelor private variază între 8,0 ÷ 24.5
m la drumurile principale şi 4.00 ÷ 6.20 m la drumurile secundare.
Suprafaţa totală a drumurilor în intravilan în anul 1997 (cf PUG
întocmit 1997) era de 50.28 ha, acum la o suprafaţă a intravilanului de
818.56 ha – suprafaţa drumurilor este de 60.40 ha (7.23%).
Drumurile principale, în cea mai mare parte sunt asfaltate,
fundaţiile fiind relativ în stare bună, dar sistemul rutier trebuie refăcut
per ansamblu pe toată lungimea acestora (cu excepţia drumului naţional
DN2).
Drumurile secundare au în medie o zestre de piatră şi balast în
fundaţie între 0.30 m ÷ 0.56, deoarece prin grija Primăriei şi a Consiliului
41

P.U.G. Com.CORDUN, jud. NEAMŢ, VOL. I. MEMORIU GENERAL

Local s-au mai adus îmbunătăţiri, dar necesită majoritatea modernizare
şi refacerea structurilor pentru eliminarea apelor pluviale. Din acest
punct de vedere există la drumul ce face legătura între satul Cordun şi
DN2 – respectiv municipiul Roman rigole bilaterale pluviale dar care
necesită de asemenea modernizare şi recondiţionare.
Deplasarea pe aceste drumuri se face în proporţie mare cu
automobile, există chiar o reţea de transport în comun pe o lungime de
15 Km.
2.8. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial
La data de 01.01.1997 suprafaţa totală a intravilanului însuma
670.40 ha. Această suprafaţa era repartizată după cum urmează :
sat Cordun
344.24 ha
sat Simioneşti
111.08 ha
sat Pildeşti
215.08 ha
Actualmente după noile măsuratori şi introducerea unor noi
suprafeţe în intravilan ca urmare a dezvoltării comunei în plan suprafaţa
totală a intravilanului este de 818.56 ha repartizată astfel :
NR.
CRT
1
2
3

SATUL

CORDUN
SIMIONESTI
PILDESTI
TOTAL COMUNA

EXISTENT
(HA)

PROPUS
(HA)

344.24
111.08
215.08
670.40

420.32
135.63
262.61
818.56

În componenţa intravilanului intră toate trupurile aflate pe
teritoriul administrativ al comunei, cuprinzând atât zonele construite cât
şi o serie de trupuri ce au fost propuse în intravilan pentru satisfacerea
unor nevoi ale echipării tehnico-edilitare, gospodărie comunală sau
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altele şi care din diferite motive de ordin financiar sau tehnic nu au putut
fi realizate.
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Centralizator cu suprafeţele cuprinse în intravilan
CORDUN
SIMIONESTI
PILDESTI
ZONE
existent propus existent propus existent propus
FUNCTION
(ha
(ha
(ha
(ha
(ha
(ha
ALE
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
)
)
)
)
)
)
1.ZON
A DE
LOCUI
NŢE ŞI 13
40. 243 58. 66. 59. 85. 63. 144 67. 199 76.
1. FUNCŢ 9.5
53 .91 03 32 70 57 09 .45 16 .77 07
IUNI
2
COMP
LEME
NTARE

NR.

2.

3.

4
5

ZONE FUNCTIONALE

CORDUN
(ha)
(%)

2ZONA CENTRALĂ ŞI
ALTE ZONE CU
13.95
FUNCŢIUNI COMPLEXE
DE INTERES PUBLIC
unitati
115.84
ZONE
industriale
UNITĂŢI
unitati
11.35
INDUSTRIALE
agricole
ŞI AGRICOLE
TOTAL
127.19
ZONĂ PARCURI
2.48
RECREERE ŞI TURISM
ZONĂ GOSPODĂRIE
1.93
COMUNALĂ

SIMIONESTI
(ha)
(%)

PILDESTI
(ha)
(%)

3.32

23.19

17.10

9.85

3.75

27.56

0.00

0.00

0.13

0.050

2.70

15.80

11.65

8.46

3.22

30.26

15.80

11.65

8.59

3.27

0.59

1.19

0.88

0.89

0.34

0.46

1.32

0.97

0.66

0.25
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ZONE CU DESTINAŢII
6 SPECIALE ŞI DE ECHIPARE 11.94
2.84
6.54
4.82
8.38
3.19
TERITORIALĂ
7
ALTE ZONE
18.91
4.50
2.02
1,49 34.48 13,13
TOTAL 1+2+3+4+5+6+7
420.32 100.00 135.63 100.00 262.61 100.00
Sursa :
Calcule pe baza perimetrărilor intravilanelor satelor
conform PUG întocmit anterior şi a datelor furnizate de DJS NEAMŢ
Zona pentru locuinţe ocupă 87.89% din totalul teritoriului
intravilan (categoria curţi-construcţii) şi este formată în mare majoritate
din locuinţe cu nivel mic de înalţime – 1÷2 niveluri. Starea clădirilor de
locuit este în mare parte bună. Dacă casele vechi au un caracter rural,
cele noi, mai bine utilate – în special cele din localităţile Cordun şi
Pildeşti au caracter semiurban şi sunt realizate din materiale durabile.
Conform Recensământului din 2002, în comuna CORDUN se aflau
2377 de gospodării repartizate astfel :
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Nr. Crt.

SATUL

NR. GOSPODARII

1
2

CORDUN
SIMIONESTI

1221
394

3

PILDESTI

762

TOTAL

2377

Semnificativ pentru satele comunei CORDUN este procentul de
64,18 % din suprafaţa intravilanului, aferent funcţiunii « terenuri
libere ». Aceste terenuri sunt esenţiale dezvoltării localităţilor,
reprezentând rezerva de teren pentru realizarea de noi construcţii sau
fiind utilizată în scopul cultivării pământului
Structura acestor zone este caracteristică satelor moldoveneşti parcelări cu o configuraţie specifică determinată de condiţii istorice şi de
relief cu case amplasate, în general, izolat pe parcelă.
A. Configuraţia parcelarului în comuna CORDUN are următoarele
caracteristici:
- în general, parcelele sunt în formă neregulată aleatoare,
conjugându-se cu sinuozităţile terenului şi ale drumurilor:
- acestea (parcelele) sunt de mărimi variabile;
- sunt mai mici în dimensiuni în partea centrală a satelor ca urmare
a unui proces de divizare a parcelelor în timp - proces determinat de
faptul că acestea sunt cele mai vechi şi amplasate într-o zonă de maxim
interes;
- sunt în general mai noi în marginile satului şi în lungul arterelor
principale, unde gospodăriile au în prelungire loturi agricole destul de
importante, configuraţie care relevă zonele cu funcţiuni complementare
din intravilan şi anume: pe parcelele noi din margine se practică
agricultura - cultura de cereale (în special porumb), în timp ce pe
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parcelele mai mici din partea centrală se practică funcţie de mărimea lor
- cultura cerealelor, grădinărit şi livezi.
B. Modul de ocupare a parcelei este cel tradiţional satelor din
Podişul Moldovenesc, cu casa amplasată izolat pe parcelă la o distanţă
nu prea mare de drumul de acces, de 2 până la 4 m sau 5 m în mai
puţine cazuri casa este amplasată la 5 până la 10 m de drum;
- densitatea caselor este destul de mare; mai des în zona centrală şi
pe arterele importante şi mai rarefiată spre margine.
Analizând comparativ situaţia la nivelul anului 1979 cu situaţia de
după 1997 existentă în teren la data elaborării actualului PUG, se
constată că mărirea localităţii s-a făcut atât prin îndesirea caselor în
perimetrul existent cât şi prin ocuparea de noi terenuri în afara satului.
Acest fenomen a fost determinat de condiţiile de relief, de
terenurile improprii amplasării construcţiilor (zone inundabile sau
versanţi cu risc de alunecări mari), de terenurile cu destinaţie agricolă,
pe care sătenii preferă să le utilizeze pentru agricultură.
C. Structura gospodăriei
Majoritatea gospodăriilor cuprind casa şi anexele, cu un nivel
mediu de organizare şi calitate uneori chiar mediocră a construcţiilor.
D. Tipul de locuinţă:
- majoritatea caselor sunt parter, însă există şi locuinţe cu regim de
înălţime P+1E, P+1E+M sau P+2E, realizate în special după 1990;
- tipul de casă este cel tradiţional al satului din Podişul
Moldovenesc: 2 camere eventual cu polată pe una din faţadele laterale
sau cea posterioară, ori cu cerdac din lemn în faţada principală;
- materiale de construcţii, în general ieftine, lemn, la casele mai
vechi şi materiale durabile la majoritatea celor noi, cărămidă, B.C.A.,
beton armat, şarpanta din lemn, învelitori de tip Lindab, Onduline sau
Planja, tencuieli uscate, sisteme noi de placare la exterior tip Rigips, etc.
Zona pentru instituţii publice şi servicii ocupă doar 4,53 % din
teritoriul intravilan al comunei conform bilanţului teritorial al terenurilor
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localităţilor, situaţie normală pentru satele colinare şi de şes, unde
suprafaţa terenurilor agricole este preponderentă.
Zona unităţilor industriale şi agricole ocupă 18.49% din teritoriul
intravilan şi este formată din vechile sedii ale CAP-urilor, SMA-urilor şi
IAS-urilor ale căror cladiri s-au inchiriat sau vândut unor firme sau din
terenuri particulare în care se desfăşoară activităţi de mică producţie, şi
depozitare, precum si din terenurile noi alocate pentru activităţi
industriale
Zona de gospodărie comunală şi cimitire este formată de fapt din
cimitirele aflate în intravilan şi din suprafeţele propuse pentru realizarea
de platforme de depozitare (rampele de transfer) a deşeurilor menajere.
Zona construcţiilor aferente lucrărilor tehnico - edilitare este
reprezentată de terenul ocupat de staţiile de captare a apei pentru
Petrotub şi Cordun, terenul ocupat de punctele de transformare de pe
teritoriul comunei precum si de cel ocupat de statiile de reglare şi
măsurare. De asemenea este în desfăşurare un proiect pentru
construcţia unei staţii de epurare aferentă reţelei de canalizare.
Zona căilor de comunicaţie rutieră este formată din drumurile
naţionale şi comunale care traversează intravilanul localităţilor, precum
şi din străzile (uliţele) satelor comunei. Există străzi ce prezintă trasee
lungi şi neregulate, precum şi profile longitudinale şi transversale
necorespunzătoare, lipsite de îmbrăcăminţi şi de şanţuri.
Terenurile agricole ocupă cca 4,36% din teritoriul intravilan şi sunt
aferente gospodăriilor proprietate privată ale populaţiei care are din
cultivarea acestora şi sursa principală de hrană, dar şi o sursă de câştig.
Terenurile ocupate de ape din teritoriul intravilan sunt formate din
pâraiele care traversează intravilanele. Acestea au o suprafaţă de 2.88
ha reprezentând 0,35 % din teritoriul intravilan existent.
2.9. Zone cu riscuri naturale
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Terenurile, în afara unor procese relativ continue care le
deteriorează şi le degradează, sunt supuse efectelor unor riscuri naturale
cu urmări grave asupra lor şi importante pagube materiale, uneori şi cu
pierderi de vieţi omeneşti. În general, sunt considerate riscuri naturale
acele evenimente care schimbă într-un timp relativ scurt şi cu un grad
apreciabil de violenţă o stare de echilibru existentă. În literatura de
specialitate din acest domeniu, nu prea dezvoltată şi destul de
fragmentată, sunt considerate riscuri naturale, afectând şi teritoriul
comunei CORDUN, următoarele:
- inundaţiile provocate de reţeaua apelor interioare, datorită
ploilor, topirii zăpezilor, ruperii sau distrugerii accidentale a unor lucrări
hidrotehnice (caracter antropic), blocarea scurgerii apelor datorită
gheţurilor, împotmolire;
- cutremurele de origine tectonică;
- alunecările de teren, prăbuşirile, avalanşele de pământ sau roci
(mai rar având în vedere caracterul destul de uniform al comunei cu o
variaţie foarte mică a cotelor pe axa verticală).
Efectele distructive ale acestor fenomene pot fi evitate sau în mare
măsură, atenuate. La nivelul actual al cunoştinţelor ştiinţifice, deşi nu
este posibil de prevăzut exact timpul lor de producere, se poate
determina destul de precis locul unde ele se vor produce, în fapt, cu
excepţia cutremurelor, celelalte sunt previzibile cel puţin cu câteva ore
înainte. Se ştie, spre exemplu, care sunt zonele inundabile, zonele de
mare seismicitate (gradul 7 şi peste) sau cele cu alunecări. Acest lucru
poate permite adoptarea de măsuri eficiente de protecţie.
Conform Ordinului comun al MLPAT nr. 62/N, MAPPN nr.1955 şi
DAPL nr. 190/288 din 31 iulie 1998, zonele expuse la riscuri naturale sunt
reprezentate cu prioritate de alunecări de teren şi inundaţii.
Identificarea, inventarierea şi delimitarea acestor zone în
conformitate cu ordinul menţionat face obiectul unor studii specifice şi
colaborări ale tuturor factorilor implicaţi. Identificarea şi delimitarea
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zonelor cu riscuri naturale s-a făcut pe baza datelor şi informaţiilor
existente la această dată.
Zone afectate de alunecări de teren
Pe raza comunei Cordun nu sunt înregistrate zone afectate de
alunecări de teren, datorită aspectului plat pecare îl prezintă relieful
comunei.
Zone afectate de inundaţii
Pe teritoriul judeţului NEAMŢ inundaţiile au constituit un fenomen
caracteristic, producerea acestora datorându-se atât revărsării unor
cursuri de apă, cât şi scurgerilor de torenţi şi de pe versanţi. Pentru
combaterea lor au fost realizate lucrări hidrotehnice complexe
(regularizări de cursuri de apă, diguri, acumulări cu rol de apărare,
poldere, apărări de maluri, etc.).
Conform informaţiilor furnizate de Inspectoratul Judeţean de
Protecţie Civilă NEAMŢ inundaţiile în judeţ se produc în principal pe
cursurile de apă neamenajate, zonele inundabile constituindu-le albiile
majore. Acestea sunt inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile
critice şi conduc la concentrarea unor debite peste capacitatea de
transport a albiilor, sau accidente la amenajările piscicole. De asemenea
inundaţiile mai pot fi provocate de scurgerile de pe versanţi, prin
concentrarea rapidă a unor debite generate de precipitaţii deosebite sau
topirea bruscă a zăpezii.
Pe cursurile de apă cu lucrări hidrotehnice executate sunt posibile
inundaţii în cazul descărcării unor debite peste asigurările acestor lucrări,
sau în cazul unor accidente la baraje şi diguri.
Ca şi în cazul alunecărilor este necesară inventarierea şi delimitarea
zonelor cu risc de inundabilitate în conformitate cu Ordinul comun
menţionat, pe baza unui studiu de specialitate.
Pe cursuri de apă
neamenajate zonele inundabile le constituie albiile majore. Acestea sunt
inundate la precipitaţii ce depăşesc pragurile critice, ce conduc la
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concentrarea unor debite ce depăşesc capacităţile de transport ale
albiilor.
De asemenea inundaţiile mai pot fi provocate de scurgerile de pe
versanţi ce se caracterizează printr-o concentrare rapidă a unor debite
generate de precipitaţii deosebite sau topirea bruscă a stratului de
zăpadă.
Cu toate că pe teritoriul comunei nu s-au înregistrat fenomene sau
situaţii de inundaţie deosebita, un posibil risc îl constituie, în condiţiile
de creştere ale debitelor la ploi foarte mari şi de ruperea digurilor
aferente lucrărilor de regularizare ale râului Moldova.
Situaţia zonelor inundabile
Pe teritoriul comunei Cordun au fost executate lucrări de apărăre
împotriva inundaţiilor în zonele afectate de pe principalele cursuri de
apa (r. Moldova şi p. Ciurlic), astfel înlăturându-se acest pericol. În
prezent nu există zone cu riscuri de inundare.
La inundatiile din iulie 2008, deşi cursul Siretului a depăşit debitele
de inundabilitate, iar râul Moldova n-a fost scutit de o creştere majoră a
debitelor – comuna Cordun nu a fost afectată major în mod direct. În
mod indirect însă au fost constituite tabere pe teritoriul comunei pentru
adăpostirea celor refugiaţi din calea apelor din zona municipiului Roman.
Zone cu risc seismic
Din punct de vedere seismic, teritoriul judeţului NEAMŢ este
influenţat de cutremure de “tip moldavic”, cu centrul în zona Vrancea
cât şi de particularităţile constituţiei substratului geologic. Din aceste
cauze în proiectarea, executarea şi exploatarea construcţiilor sunt
necesare luarea unor măsuri adecvate. Conform zonării seismice,
jumătatea de nord şi vest a judeţului se încadrează în gradul seismic VI,
iar jumătatea sud, sud-estică în gradul VII-VIII.
Zonarea seismică din punct de vedere al parametrilor de calcul
pentru construcţii (normativ P 100/92), încadrează judeţul NEAMŢ în
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două zone echivalente unei intensităţi seismice de gradul VII pentru
jumătatea de nord şi vest şi VIII pentru jumătatea de sud, sud- est.
Conform STAS 11100 / 1-77 corelat cu normativul P 100/92
teritoriul comunei CORDUN se încadrează în următorii parametri:
- zona “C “
-ks
= coeficient de seismicitate = 0,24
- Tc
= perioada de colţ = 0.7 s
- MSK
= grad seismic echivalent VIII (8 în MM şi 6
pe scara Richter).
Riscuri antropice
Riscurile antropice sunt acele activităţi şi creaţii umane ce pot
genera la un moment dat pericole pentru viaţa omului şi pentru mediul
înconjurător. Conform datelor furnizate de Inspectoratul Judeţean de
Protecţia Civilă NEAMŢ sursele potenţiale de risc antropic sunt
reprezentate de obiective economice şi firme care prin activitatea lor pot
genera accidente chimice şi de poluare. Pe teritoriul comunei CORDUN
nu au fost identificate unităţi cu risc.
O situaţie deosebită o reprezintă lucrările hidrotehnice (îndiguiri,
regularizări, canale de irigatie) ce pot constitui surse antropice cu risc de
inundabilitate în cazul unor accidente şi deteriorări ale acestora.
2.10. Echipare edilitară
Gospodărirea complexă a apelor
Principala apă de suprafaţă din comuna CORDUN este râul
Moldova (cursul vechi), râul care delimitează teritoriul administrativ al
comunei CORDUN de cel al comunelor Horia şi Dulceşti. El colectează
toate apele ce străbat comuna: pârîul Ciurlic.
Regimul hidrologic al Moldovei se caracterizează prin variaţii ale
nivelelor şi debitelor. Datorită îndiguirilor şi reprofilărilor albiilor
executate exclud inundaţiile în luncă.
Regimul hidrologic al pârâurilor este caracterizat prin variaţii ale
nivelelor şi debitelor prin creşterea acestora primăvara şi vara. Pentru
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combaterea inundaţiilor s-au executat lucrări de regularizare a albiilor şi
îndiguiri.
Pârâurile nu au o valoare economică deosebită.
Ele au rol colector principal al zonei şi de ameliorare a climatului
local, de atenuare a continentalismului.
În nici una din localităţi nu există canalizare, proiectul de canalizare
fiind in curs de elaborare, locuitorii folosind gropi simple de colectare,
surse de infecţii pentru pânza de apă freatică.
Lucrări hidrotehnice
Lucrările hidrotehnice efectuate pe raza comunei au avut în vedere
în principal:
- acoperirea cerinţei de apă pentru centre populate, industriale şi
alte folosinţe;
- combaterea efectelor distructive ale apelor;
- valorificarea potenţialului hidroenergetic;
- protecţia calităţii surselor de apă.
Alimentare cu apă
În prezent alimentarea cu apă a satelor din comună prin
intermediul sitemului centralizat de alimentare, în satele Cordun, şi al
fântânilor de tip rural, care oferă cantităţi limitate de apă neputând să
satisfacă astfel necesarul de apă.
Principalele disfuncţionalităţi constatate sunt:
 Lipsa perimetrelor de protecţie sanitară a surselor de apă,
ceea ce determină calitatea necorespunzătoare a apei.
 Lipsa bazinelor de stocare / compensare cu staţii de tratare a
apei, cu puncte de control al calităţii apei şi instalaţii de
corecţie a parametrilor corespunzători (staţii de pompare);
 Incapacitatea sistemului centralizat de alimentare cu apă de a
furniza necesarul de apa pentru toată comuna.
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Canalizare
Satele comunei CORDUN nu dispun de reţele de canalizare stradală
a apelor uzate, proiectul fiind în curs de elaborare.
Evacuarea apelor uzate de la locuinţele individulale se realizează la
haznale de tip rural care afectează bacteriologic calitatea pânzei freatice.
De la şcolile generale, Consiliul Local CORDUN, spaţiile comerciale,
apele uzate sunt colectate în fose septice vidanjabile.
Apele meteorice de pe acoperişurile caselor nu sunt canalizate,
colectarea şi scurgerea lor realizându-se la „zi”. Apele pluviale de pe
suprafeţele sistematizate nu beneficiază de un sistem centralizat de
colectarea apelor pluviale, scurgerea realizându-se la nivelul străzilor,
dar majoritatea drumurilor neavând practicate şanţuri colectoare
adiacente, iar cele existente nu sunt întreţinute şi sunt într-o stare
necorespunzătoare.
Principala disfuncţionalitate constatată este lipsa unei reţele de
canalizare pentru colectarea apelor uzate menajere, acestea
impurificând pânza freatică.
Conform propunerilor proiectului de canalizare aflat în desfăşurare
reţeaua de canalizare se compune din Statie de epurare, Retea
exterioară de canalizare menajeră şi Staţii de pompare intermediare.
Debitele şi calculele necesare sunt următoarele :
Nr. crt

Tip debit

sat
CORDUN

sat
SIMIONESTI

1

Debit mediu zilnic
(Qmed/zi)
Debit
maxim
zilnic (Qmax/zi)
Debit orar maxim
(Qmax/h)

329.68
m3/zi
461.55
m3/zi
38.46 m3/h

114.53 m3/zi

2
3

54

160.34 m3/zi
13.36 m3/h

sat
PILDESTI
541.58
m3/zi
758.21
m3/zi
63.18
m3/h
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DEBIT APE UZATE (Quz)

30.77 m3/h
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10.69 m3/h

50.54
m3/h
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Alimentare cu energie electrică
Comuna CORDUN este alimentată cu energie electrică de la reţele
de distribuţie de joasă tensiune (0,4 KV), care prin intermediul reţelei de
20KV existentă pe teritoriul comunei se va racorda la staţia ELECTRICA –
110/20KV CORDUN şi printre alte reţele de 20KV, care traversează
teritoriul comunei.
Posturile de transformare sunt în general de tip aerian sau în
cabină şi se alimentează radial din reţeaua de medie tensiune.
Posturile transformatorilor variază între 40 KVA şi 160 KVA.
Pozarea LEA de medie tensiune se realizează pe stâlpi din beton tip
ELECTRICA.
Reţeaua locală de distribuţie de joasă tensiune (LEA 0,4KV) este de
tip aerian alimentată din posturile de transformare de transformare
aeriene racordate la reţeaua de distribuţie de medie tensiune.
Reţeaua electrică de joasă tensiune (LEA 0,4KV) de tip aerian este
pozată pe stâlpi din beton tip ELECTRICA.
Iluminatul public se realizează cu lămpi cu vapori de mercur sau
sodiu.
Starea tehnică a reţelei de alimentare cu energie electrică este
satisfăcătoare.
Principalele disfuncţionalităţi constatate sunt:
 discontinuitatea iluminatului exterior în unele zone ale
satelor comunei CORDUN.
 existenţa unor locuinţe şi anexe construite în extravilan fără
autorizaţie de construire, nu respectă distanţele faţă de liniile
electrice aeriene impuse de normativul P.E.104/1993 faţă de
liniile electrice aeriene de medie şi înaltă tensiune.
Telefonie
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În comuna CORDUN există 2 centrale telefonice automate, cu 500
linii cea din satul Cordun si cu 250 linii cea din satul Pildesti, cu furnizor
principal Romtelecom.
Reţeaua telefonică este de tip aerian, iar în unele zone, la traversări
de drumuri, obstacole este de tip subteran.
Sunt utilizaţi în reţeaua telefonică stâlpi de beton ai reţelei
electrice de joasă tensiune, iar în anumite zone sunt utilizaţi în
continuare stâlpi de lemn.
Principala disfuncţionalitate constă în lipsa reţelei de telefonie în
anumite zone.
Având în vedere dezvoltarea majoră la nivel naţional a telefoniei
mobile şi costurile din ce în ce mai scăzute ale acesteia –
disfuncţionalitatea creată de lipsa cablurilor pentru telefonia fixă este
neglijabilă şi nu poate fi tratată ca o disfuncţionalitate reală. Cu toate
acestea există zone cu suprafeţe relativ mici care nu intră în aria de
acoperire a principalilor furnizori de telefonie mobilă – în general aceste
zone sunt extravilane.
Alimentare cu căldură
În prezent alimentarea cu căldură a locuinţelor şi obiectivelor
sociale din comuna CORDUN se realizează prin intermediul sobelor cu
combustibil solid-lemn. Se mai întâlnesc izolat şi cazuri în care încălzirea
se realizează cu ajutorul aparatelor de încălzit pe bază de energie
electrică, şi parţial cu centrale termice individuale, pe bază de
combustibil solid, gazos – lemn şi gaz.
Prepararea hranei este asigurată cu sobe cu lemne, cu gaze
naturale şi parţial cu energie electrică. Principalele disfuncţionalităţi
constatate sunt:
 lipsa în general a instalaţiilor de încălzire individuală cu
centrale termice proprii în spaţiile social-culturale, situaţie
care determină reducerea substanţială a confortului.
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 aprovizionarea neritmică, în cantităţi insuficiente şi cu
dificultăţi în transport a combustibililor solizi (lemn).
Alimentare cu gaze naturale
În prezent satele comunei CORDUN sunt alimentate în totalitate cu
gaze naturale. Reţeaua de Gaze Naturale a comunei este racordată cu
racord ф 4” x 0.7 Km la conducta de transport gaze naturale ф 20” (firul
I) Racova – Gherăeşti ce trece între satele Pildeşti – Simioneşti. De
asemenea există două staţii de reglare – măsurare de sector (SRM de
sector sat Cordun, sat Simioneşti şi SRM de sector sat Pildeşti). Reţeaua
de alimentare cu gaz a comunei utilizează treapta de presiune medie 26 Kgf/cm2 si presiunea redusa pentru instalaţiile de utilizare a gazelor
naturale.
Reţeaua de repartiţie este de tip ramificat fiind constituită din oţel
STAS 715/2 având diametrul de D100 şi 150 mm, îmbinată prin sudură
electrică cap la cap cu manşon exterior.
Reţeaua de distribuţie este de tip ramificat pe două zone (sat
Cordun – sat Simioneşti şi sat Pildeşti) fiind constituită din conducte
standardizate din oţel STAS 715/2 având diametrul între 50 – 200 mm,
îmbinate prin sudură electrică cap la cap cu manşon exterior.
Gospodărie comunală
Colectarea gunoiului se realizeaza in prezent prin societatea S.C.
ROSAL Roman, societate delegata a carei platforma de colectare si
compactare se regaseste in extravilanul municipiului Roman, in
vecinatatea limitei administrative a comunei Cordun.
În gospodării salubrizarea se realizează local, însă este necesară
găsirea unei soluţii pentru viitor în ceea ce priveşte salubritatea locala si
realizarea unor platforme de transfer.
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2.11.

Probleme de mediu

2.11.1. Generalităţi
Problemele de mediu rezultă în general din interacţiunea
activităţilor umane cu mediul înconjurător. Având în vedere că în
comuna CORDUN activităţile umane constau în activităţi edilitargospodăreşti, agricultură, silvicultură, circulaţie în transporturi, toate
desfăşurându-se la un nivel scăzut de tehnologizare, aceste activităţi se
integrează în mediul natural fără a produce modificări profunde ai
parametrilor fizico - chimici sau hidrologici.
Cele mai importante modificări ale mediului natural sunt cele
determinate de fenomenele fizice naturale: alunecări de teren, eroziuni
de suprafaţă - torenţiale, exces de umiditate şi indundaţi, etc., care
determină degradări ale solului.
2.11.2. Calitatea atmosferei
Din datele Agenţiei de Mediu NEAMŢ, pe teritoriul comunei nu se
întâlnesc surse majore de poluare a aerului.
Există totuşi o serie de surse locale cu caracter temporar accidental (intermitent) reprezentate de procesele de ardere pentru
încălzitul locuinţelor şi obiectivelor social economice, care generează
gaze şi pulberi specifice, mai ales în sezonul rece.
Nu s-au făcut în zonă măsurători pentru determinarea nivelului
acestui tip de poluare.
Apreciem totuşi că emisiile sunt reduse şi se diminuează prin
procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri,
etc.) şi în consecinţă nu au loc efecte vegetative.
Circulaţia auto în zonă este relativ redusă, în consecinţă, nu se
generează nivele de zgomot decât pe drumul naţional DN 2, zgomote
care pot influenţa negativ zonele de locuinţe din imediata vecinătate.
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2.11.3. Calitatea apelor
Există o serie de aspecte negative generate de activitaţi umane,
care acţionează local şi în anumite situaţii asupra apelor: nerezolvarea
corespunzătoare a evacuării şi depozitării dejecţiilor de la ferme,
depozitările întâmplătoare de deşeuri menajere şi dejecţii de grajd,
inexistenţa unui sistem de canalizare a satelor nerespectarea distanţelor
sanitare în jurul surselor de apă, ignorarea perimetrelor de protecţie,
insuficienţa numărului de platforme de gunoi amenajate corespunzător.
Se pot produce impurificări locale şi accidentale ale apelor de
suprafaţă în subterane din zona localităţilor, cu substanţe organice şi
chimice generate de activităţi umane.
Chimismul natural al râurilor înregistrează mari variaţii atât în
funcţie de caracteristicile sezoniere ale climatului şi aportul diferitelor
surse de alimentare, cât şi datorită impurificărilor de natură industrială,
agricolă, menajeră etc.
2.11.4. Calitatea solurilor
Starea solului rezultă din interacţiunea tuturor elementelor
mediului ca suport al întregii activităţi umane şi este puternic influenţată
de acestea, atât prin acţiuni autropice, cât mai ales ca urmare a unor
fenomene fizice naturale. Aceste influenţe negative pe care le suportă
solul, intră în categoriile de poluare şi degradare.
Problemele solului sunt:
a) Poluarea solului este generată în principal de următoarele
activitaţi umane considerate ca surse:
- depunerea întâmplătoare de deşeuri menajere, localităţile
comunei neavând platforme de depozitare special amenajate;
- deversarea accidentală de dejecţii zootehnice în condiţiile
nefuncţionării corespunzătoare a platformelor de stocare;
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- administrarea fară discernământ a substantelor chimice folosite
în agricultură.
Dintre acestea, unele deşeuri sunt inerte, altele sunt folosite ca
îngrăşământ natural, neproducând poluarea solului.
b) Degradarea solurilor din comună - determinată de un complex
de fenomene naturale:
- eroziuni de suprafaţă şi de adâncime;
- exces de umiditate şi inundaţii accidentale;
- compactare, etc.
Aceste fenomene sunt rezultatul unor complexe de condiţii care
acţionează de cele mai multe ori simultan în interdependenţă.
- activităţi umane:
- vechi: desţeleniri, defrişări, tehnici agricole înapoiate;
- actuale: tehnici agricole necorespunzătoare pe terenuri în
pantă neîntreţinerea lucrărilor de îmbunatăţiri funciare, desţelenirea
unor versanţi cu risc de alunecare, de eroziune, dezafectarea de
acumulări piscicole;
- factori naturali: ape subterane, pantele reliefului, substratul
geologic, regimul ploilor, caracterul torenţial al scurgerii apelor, gradul
de acoperire cu vegetaţie în special arborescentă.
Consecinţele poluării şi degradăriii solurilor:
a) scăderea potenţialului la productiv, prin limitarea sau anularea
calităţilor
biologice de fertilitate.
b) ocuparea neraţională a unor terenuri;
c) scoaterea unor terenuri din circuitul productiv;
d) schimbări ale modului de folosinţă.
Distribuţia în teritoriu a problemelor legate de sol, evidenţiază:
- zone cu soluri degradate prin eroziuni de suprafaţă, localizate pe
versanţi cu înclinări mici şi medii ;
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- zone cu soluri degradate prin exces de umiditate şi inundaţii,
localizate în şesuri.
2.11.5. Calitatea florei şi faunei
Vegetaţia naturală din pajişti şi păduri, precum şi biotopurile
caracteristice acestora au fost influenţate de diverse activităţi umane:
defrişări, desteleniri, lucrări hidrotehnice şi ameliorative, chimizarea
agriculturii, vânatul, pescuitul şi păşunatul excesiv.
Acestea au determinat o serie de consecinţe negative:
- reducerea suprafeţelor de păduri şi pajişti;
- restrângerea arealelor faunistice;
- scăderea numerică a unor specii de plante şi animale;
a) Pădurile mai întinse în trecut, aparţin în mare măsură grupei a IIa funcţionale, adică păduri cu rol de protecţie - subgrupa de protecţie subgrupa de protecţie a solului.
În general calitatea pădurilor este bună.
Pajiştile naturale reprezentate prin păşuni şi fâneţe au fost
diminuate în timp şi înlocuite treptat cu culturi agricole. S-au păstrat cu
precădere in zonele improprii agriculturii şi în Lunca Moldovei.
Modificările faunei în urma intervenţiilor umane:
- restrângerea arealelor;
- modificarea componenţei şi a posibilităţilor de habitat;
- reducerea numerică a unor specii de animale (mai ales cele cu
valoare cinegetică).
În aceste condiţii, totuşi fauna se menţine în limitele optime.
2.12. Disfunctionalităţi
Din analizele făcute precum şi din cele semnalate de către
conducerea comunei, au rezultat un număr de disfuncţionalităţi cu
relevanţă în contextul socio – economic actual.
Principalele concluzii ale situaţiei critice semnalate sunt: resurse
naturale şi materiale reduse, niveluri mari ale migraţiei şi şomajului.
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Aceste probleme au drept cauză:
 Lipsa resurselor naturale;
 Lipsa stimulentelor financiare (a unei politici stimulative mai
ales în sect. agricol);
 Ritmul lent al reformei din diferite domenii ale vieţii sociale şi
economice;
 Lipsa unui program de dezvoltare regională;
 Lipsa unei strategii pe termen lung pentru restructurarea
sectorului industrial şi pentru dezvoltarea serviciilor;
 Nivelul redus al salariilor şi pensiilor;
 Îmbătrânirea populaţiei din agricultură;
 Lipsa investiţiilor străine;
 Lipsa resurselor financiare;
 Nivelul scăzut al productivităţii muncii.
Obstacolele în rezolvarea acestor probleme sunt:
 Tradiţionalismul,
spiritul
conservator,
mentalitatea
“resemnării” şi sentimentul marginalizării;
 Birocraţia;
 Nivelul redus al bugetelor locale;
 Nivelul redus al investiţiilor în sănătate, infrastructură şi
locuinţe;
 Echipamentul tehnic insuficient şi uzat din agricultură;
 Accesul dificil pe piaţă ( d.p.d.v. al distanţei, informaţiei şi
competitivităţii ).
În urma analizei acestor probleme, cauze şi obstacole, am conceput
următorul tabel care prezintă disfuncţionalităţile pe domenii:
DOMENII

TERITORI
DISFUNCTIONALIT
UL
CORDU SIMION PILDE
ATI,
COMUNEI
N
ESTI
STI
PRIORITATI
CORDUN
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AGRICULTURA

DOMENII

TERITORI
DISFUNCTIONALIT
UL
CORDU SIMION PILDE
ATI,
COMUNEI
N
ESTI
STI
PRIORITATI
CORDUN
Declinul producţiei
X
vegetale;
Terenuri
degradate,
X
improprii
agriculturii;
Dezechilibrarea
structurii pe
categorii de
X
folosinţă a
terenurilor;
Dezechilibrarea
structurii pe
X
categorii de
culturi;
Funcţionarea
necorespunzătoar
e a sistemului de
aprovizionare
X
X
X
tehnico –
materială a
serviciilor pentru
agricultură;
Slaba implicare în
preluarea
X
X
X
producţiei agricole
de la producători;
Lipsa unităţilor
locale de
X
prelucrare a
producţiei
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TERITORI
DISFUNCTIONALIT
UL
CORDU SIMION PILDE
DOMENII
ATI,
COMUNEI
N
ESTI
STI
PRIORITATI
CORDUN
agricole;
Organizarea
deficitară,
fărâmiţarea
X
exagerată a
proprietăţilor
agricole;
Slaba utilizare a
cadrelor cu
pregătire medie şi
X
X
X
superioară în
domeniu;
Reducerea
accentuată a
efectivelor de
X
X
X
animale şi
scăderea calităţii
mat. genetic.
Posibilităţi reduse
de prelucrare a
X
X
X
X
producţiei
agricole;
INDUSTRIE Volum mic al
investiţiilor străine
şi extra comunale
X
X
în activităţile
industriale.
Slaba valorificare a
TURISM
potenţialului
X
X
X
X
turistic
SERVICII
Lipsa unor servicii,
X
X
X
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DOMENII

REŢEAUA
DE
LOCALITĂŢI

POPULAŢIA
ŞI
RESURSELE
DE MUNCĂ

DOTĂRI SOCIAL –
CULTURALE

LOCUIREA

TERITORI
DISFUNCTIONALIT
UL
CORDU SIMION PILDE
ATI,
COMUNEI
N
ESTI
STI
PRIORITATI
CORDUN
existenţa unor
servicii sub
standarde
Echipare redusă
X
X
X
Fenomen de
dezvoltare
X
X
tentaculară a
vetrelor de sat
Degradarea
echilibrului
demografic, şomaj
X
X
X
ridicat, grad de
dependenţă
economică mare.
Fond de locuit
construit din
materiale
nedurabile,
X
X
X
X
calitativ inferior
sub aspectul
confortului.
Construcţii
inadecvate
procesului de
X
învăţământ, slab
echipate, în stare
proastă;
Lipsa personalului
calificat în
învăţământ;
Capacitate
X
X
X
X
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TERITORI
DISFUNCTIONALIT
UL
CORDU SIMION PILDE
DOMENII
ATI,
COMUNEI
N
ESTI
STI
PRIORITATI
CORDUN
insuficientă pentru
anumite
specialităţi,
absenţa unui spital
clinic general cu
toate
specialităţile,
absenţa unor
profile
importante;
Insuficienţa
reprezentare a
X
X
X
X
unor dotări de
cultură şi recreere
Deplasarea pe
distanţe mari
pentru asigurarea
X
X
unor servicii de
natură
administrativă
Drumuri cu
îmbrăcăminte
asfaltică degradată
X
X
X
X
sau lipsa totală a
CIRCULAŢIE acesteia;
Poduri degradate
sau insuficient
X
dimensionate ca
gabarit.
DISFUNCTIONALIT TERITORI CORDU SIMION PILDE
DOMENII
ATI,
UL
N
ESTI
STI
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GOSPODĂRIREA APELOR

TERITORI
DISFUNCTIONALIT
UL
CORDU SIMION PILDE
DOMENII
ATI,
COMUNEI
N
ESTI
STI
PRIORITATI
CORDUN
PRIORITATI
COMUNEI
CORDUN
Efecte distructive
înregistrate ca
urmare a curgerii
în regim torenţial
a apelor;
Poluarea
resurselor de apă
X
X
X
X
subterană şi de
suprafaţă
Lipsa unor surse
de apă necesare
asigurării
consumurilor
existente şi de
perspectivă
Neexploatarea
suselor subterane
de apă
Lipsa capacităţilor
de înmagazinare a
X
X
X
X
ALIMENTA
apei
RE CU APĂ
Lipsa capacităţilor
de distribuţie a
apei.
Degradarea re
aducţiunii apei.
Lipsa unui sistem
CANALIZAR
de canalizare
X
X
X
X
E
pentru ape uzate
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TERITORI
DISFUNCTIONALIT
UL
CORDU SIMION PILDE
DOMENII
ATI,
COMUNEI
N
ESTI
STI
PRIORITATI
CORDUN
menajere
Descărcarea
apelor pluviale la
X
X
X
X
întâmplare.
Inexistenţa unor
capacităţi de
epurare a apelor
X
X
X
X
uzate menajere şi
industriale în zonă.
ALIMENTA Existenţa unor
RE CU
zone
ENERGIE neelectrificate.
ELECTRICĂ Porţiuni de trasee
din reţeaua de
distribuţie 0,4 kv
pe stâlpi din lemn
degradaţi
ALIMENTA
Lipsa reţelelor de
RE CU GAZE
distribuţie
NATURALE
Cereri de
instalare a noi
TELECOM
posturi
UNICAŢII
telefonice
neonorate.
PROTECŢIA
ŞI
CONSERVA
REA
MEDIULUI

Degradarea severă
a unor terenuri
prin eroziuni,
alunecări, exces de
umiditate,
sărături, etc.;

X
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TERITORI
DISFUNCTIONALIT
UL
CORDU SIMION PILDE
DOMENII
ATI,
COMUNEI
N
ESTI
STI
PRIORITATI
CORDUN
Degradări
punctuale prin
X
X
poluare a unor
cursuri de apă;
Exploatarea
neraţională a unor
suprafeţe de
X
pădure puse în
posesie;
Inexistenţa unui
DEPOZITAR
sistem centralizat
EA
de colectare şi
DEŞEURILO
depozitare a
R
deşeurilor
MENAJERE
menajere
2.13.

Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

În urma discuţiilor purtate cu autorităţile locale, a consultării
populaţiei, precum şi a analizelor efectuate, s-au stabilit ca posibili
următorii factori ce ar putea contribui în relansarea dezvoltării
localităţilor comunei:
 Situarea comunei într-un spaţiu agricol cu o valoare
economică importantă care poate conduce la ridicarea
nivelului vieţii individuale a locuitorilor comunei. Acest lucru
determină necesitatea ridicării calităţii vieţii colective, deci o
echipare şi o dotare superioară.
 Valorificarea superioară a producţiei agro-vegetale şi animale,
prin prelucarea în unităţi proprii poate fi factorul generator
de venituri suplimentare şi de noi locuri de muncă.
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 Uşoara creştere a numărului populaţiei înregistrate în ultima
perioadă este un element pozitiv, demonstrând interesul
pentru stabilirea domiciliului în comună.
Pentru ridicarea standardului de viaţă şi civilizaţie a locuitorilor din
comună şi pentru
mărirea gradului de atracţie a localităţii, sunt necesare următoarele
direcţii de acţiune:
 modernizarea reţelei stradale principale din intravilane,
refacerea şanţurilor şi a podeţelor, a trotuarelor şi prin
plantarea de perdele de protecţie vegetale şi specii
arboricole;
 extinderea localităţii cu suprafeţe de teren lipsite de factori
de risc natural - propice construirii de locuinţe şi funcţiuni
complementare;
 realizarea/refacerea/modernizare de obiective de utilitate
publică – puncte sanitare, cămine culturale, puncte ale
administraţiei publice, în localităţile şi zonele defavorizate ale
comunei;
 extinderea iluminatului stradal;
 amenajarea rampelor de transfer a gunoiului;
 proiectarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă;
 proiectarea şi înfiinţarea reţelei de canalizare şi în perspectivă
de epurare a apelor uzate;
 amenajarea de parcuri, terenuri de joacă pentru copii şi
terenuri de sport;
 dezvoltarea serviciilor de gospodărire comunală;
 dezvoltarea transportului local;
 dezvoltarea prestărilor de servicii şi a reţelei comerciale;
 organizarea pieţelor agroalimentare şi de mărfuri
nealimentare, de tip târg.
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
3.1. Studii de fundamentare
Pentru elaborarea PUG, au fost studiate o serie de documentaţii –
studii – ce au stat la baza propunerilor de dezvoltare urbanistică şi
anume :
Planul de Amenajare a Teritoriului Naţional - secţiunile :
 Secţiunea I: Căi de comunicaţie - Legea nr. 363 / 2006 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
 Secţiunea II: Apa - Legea nr. 171 / 1997 privind aprobarea
Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
 Secţiunea III: Zone protejate - Legea nr. 5 / 2000 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
 Secţiunea IV: Reţeaua de localităţi - Legea nr. 351 / 2001
privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului
Naţional
 Secţiunea V: Zone de risc - Legea nr. 575/2001 privind
aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional
 Planul Urbanistic General a comunei CORDUN
 Consultări permanente cu specialiştii şi factorii de răspundere
din cadrul Primăriei comunei CORDUN
3.2. Evoluţie posibilă, priorităţi
În perioada actuală, dezvoltarea economiei comunei CORDUN
reprezintă nu doar o necesitate ci şi o posibiltate obiectivă. În esenţă
această posibilitate constă în valorificarea crescândă a potenţialului
economic de care dispune.
Însă pentru a avea efecte benefice pe termen lung, dezvoltarea
economică dublată de conservarea stării mediului trebuie să constituie
componente de bază ale dezvoltării durabile. În accepţiunea largă a
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conceptului de dezvoltare durabilă, "ca fiind capacitatea de a satisface
cerinţele generaţiei prezente, fără a compromite capacitatea generaţiilor
viitoare de a-şi satisface propriile nevoi" prosperitatea economică şi
conservarea mediului trebuie să se susţină reciproc. Potrivit acestei
definiţii, echitatea apare ca un principiu fundamental al dezvoltării
durabile. Este vorba atât de echitatea în cadrul aceleiaşi generaţii,
repectiv motivaţia distribuirii prosperităţii în cadrul societăţii, cât şi
despre echitatea între generaţii.
Dezvoltarea economică este avută în vedere de către societate nu
numai pentru satisfacerea cerinţelor materiale de bază ci şi pentru a
asigura resurse în scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii, răspunzând
cerinţelor pentru ocrotirea sănătăţii, educaţie, dezvoltare socială şi
mediu înconjurător mai bun.
Toate formele dezvoltării economice au impact asupra mediului;
ele folosesc resurse naturale care sunt în cantitate limitată şi generează
produse secundare, deşeuri, reziduuri şi poluare. Există multe căi prin
care activităţile economice, în context durabil, pot contribui la protecţia
mediului. Acestea includ măsuri eficiente privind energia, tehnologiile şi
tehnicile de management preventiv, mai buna proiectare şi marketingul
produselor, practici agricole concordante cu protecţia mediului,
utilizarea mai bună a terenurilor şi construcţiilor, eficienţa sporită a
transporturilor, etc.
O altă preocupare este utilizarea raţională a resurselor naturale cu
valoare economică şi potenţial limitat în timp. Acestea includ vegetaţia,
terenul, diversitatea speciilor care oferă oportunităţi pentru dezvoltare.
Dezvoltarea economică are incidenţe nu doar asupra cadrului
natural, şi în general asupra mediului înconjurător, ci şi asupra
potenţialului uman. Astfel o creştere economică susţinută implică
folosirea cât mai completă şi cu o eficienţă sporită a resurselor de
muncă. Comparativ cu alte judeţe, judeţul NEAMŢ dispune de resurse
importante de forţă calificată de muncă, ceea ce conduce la un cost
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redus al muncii, şi constituie în acelaşi timp un factor deosebit de
favorabil pentru accelerarea creşterii economice.
Intensificarea creşterii economice presupune de asemenea
valorificarea crescândă a bazei tehnico - materiale de care dispune
comuna creată în perioada anterioară anului 1989, în măsura în care
aceasta a fost conservată total sau parţial. Înfăptuirea privatizării şi
restructurării economiei judeţului din punct de vedere tehnic şi
organizatoric nu trebuie să afecteze substanţial gradul de utilizare al
potenţialului material de care dispune. Totodată este necesar ca,
restructurarea tehnico-oraganizatorică să nu se limiteze doar la perioada
de tranziţie, deorece revoluţia tehnnico-ştiinţifică contemporană impune
efectuarea mereu a unor asemenea restructurări.
Creşterea economică produce mutaţii şi la nivel social în sensul că,
în măsura în care înclinaţia cetăţenilor spre economisire accentuată ar
avea loc o valorificare crescândă a economiilor sub forma investiţiilor,
îndeosebi în ramurile producţiei materiale. Datorită efectelor propagate
pe care le generează învestiţiile ar putea deveni un puternic factor
dinamizator al economiei per ansamblu. Însă pentru acesta sunt
necesare organizarea şi funcţionarea, în mod adecvat a pieţei capitalului
(creditului şi valorilor mobiliare), astfel încât economiile cetăţenilor să fie
orientate preponderent spre investiţiile productive. O asemenea
orientare se impune a fi orientată îndeosebi în vederea atragerii
investiţilor din exterior.
Creşterea economică mai presupune intensificarea relaţiilor cu
celelate judeţe ale regiunii dar şi cu parteneri din străinătate. Pentru
aceasta trebuie respectate cel puţin două cerinţe principale şi anume:
evitarea relaţiilor care să conducă la scurgerea de capital spre exterior,
fără o compensare corespunzătoare, iar pe de altă parte este necesar ca
în cadrul relaţiilor economice realizate cu fiecare partener, indiferent
dacă este din ţară sau din străinătate, operaţiunile de comerţ să fie
îmbinate cu activităţi de cooperare economică.
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Posibilitatea realizării unei creşetri economice durabile nu se
autovalorifică, ci se impun a fi valorificate, prin intervenţia adecvată a
tuturor factorilor conştienţi care acţionează la nivel economic şi nu
numai. Pentru asigurarea unui grad înalt de valorificare a potenţialului
economic disponibil şi intensificarea creşterii economice ar fi necesar ca
aceşti factori să acţioneze cu ajutorul unei strategii economice riguros
fundamentate. O asemenea strategie ar trebui să aibă ca obiectiv pe
termen scurt refacerea şi depăşirea nivelului economic general realizat
anterior anului 1989, iar ca obiectiv pe termen lung atingerea nivelului
economic net superior.
Evoluţia comunei a fost corelată şi cu evoluţia întregului judeţ, aşa
cum rezultă din Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean – P.A.T.J.
NEAMŢ şi cu strategiile de dezvoltare ale Consiliului Judeţean NEAMŢ.
Strategia de dezvoltare a ruralului urmăreşte trecerea de la
gospodăria de subzistenţă caracteristică momentului actual, la
gospodăria micro-productivă, bazată pe activităţi specifice, corelată cu
resursele locale şi cu necesităţile pieţei (în special din mediul urban, dar
şi din alte centre polarizatoare).
Obiectivul fundamental: absorbţia excedentului forţei de muncă
din mediul rural în unităţi noi de producţie, exportul de produse agricole,
eventual procesarea supraproducţiei agricole şi apoi exportul produselor
alimentare.
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Elemente de dezvoltare potenţială
Acţiuni şi obiective globale
Strategia de dezvoltare durabilă a unui teritoriu are ca obiectiv
fundamental creşterea bunăstării şi prosperităţii individuale şi a
comunităţilor, urmărind o dezvoltare economică în limitele de suport ale
capitalului narural, într-un mod care să garanteze şi calitatea vieţii
generaţiilor viitoare. Pornind de la acest deziderat P.U.G. îşi propune ca
obiective principale acentuarea creşterii economice şi sociale şi
înscrierea judeţului într-o evoluţie ascendentă, în condiţiile valorificării
optime a resurselor materiale şi umane, punerii în valoare şi conservării
patrimoniului natural şi construit.
În acest context principalele propuneri de obiective se referă la:
 revitalizarea economică, prin orientarea eforturilor spre
valorificarea potenţialului agricol şi turistic şi spre alte sectoare cu şanse
rapide de rentabilizare şi stimulare a dezvoltării, cum sunt serviciile;
 atragerea investitorilor români şi străini cu real potenţial
financiar, folosind metode diverse (vânzare, consorţiu, holding),
încurajarea şi susţinerea iniţiativei particulare în crearea de noi unităţi
din domeniul producţiei mici şi mijlocii şi al serviciilor, diversificarea
activităţilor economice, în vederea creşterii numărului locurilor de
muncă;
 îmbunătăţirea echipării tehnice a teritoriului prin reabilitarea şi
dezvoltarea căilor de comunicaţie existente (drumuri naţionale şi
comunale), lucrărilor de gospodărirea apelor şi hidroedilitare, de
echipare energetică, de îmbunătăţiri funciare;
 asigurarea unor condiţii de viaţă mai bune pentru populaţie, prin
îmbunătăţirea locuirii, a dotării şi echipării localităţilor, accese
corespunzătoare la dotări şi asistenţă educaţională, sanitară, culturală;
 creşterea gradului de urbanizare al comunei cu precădere în
zonele cu potenţial evident, precum şi implementarea unor politici de
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dezvoltare rurală a zonelor aflate în declin cum sunt satele mici prin
investiţii noi de integrare în circuitul social şi al servicii, etc.;
 protecţia şi conservarea valorilor de patrimoniu natural şi
construit, eliminarea surselor potenţial poluatoare şi combaterea
degradărilor din cauze naturale, armonizarea politicilor de mediu cu cele
ale dezvoltării economice şi sociale;
Adoptarea unei strategii globale de dezvolare (în parteneriat cu
comunele sau zonele de dezvoltare învecinate), ca şi a unor obiective şi
politici strict locale la nivelul Consiliului Local CORDUN sunt absolut
necesare, în vederea unei dezvoltări echilibrate şi durabile, bazate pe
progres economic, protecţia şi conservarea mediului. Utilitatea acestor
acţiuni poate fi apreciată prin compararea riscurilor şi oportunităţilor pe
care neadoptarea, respectiv adoptarea unei strategii, le crează.
În mod normal, deşi are un orizont de studiu pe termen lung,
P.U.G. este valabil numai 7 - 8 ani, interval după care se reactualizează.
În definirea elementelor strategiei de amenajare şi dezvoltare
durabilă a teritoriului comunei CORDUN, esenţiali sunt factorii de
dezvoltare potenţială. În cele ce urmează se face o sinteză a acţiunilor şi
obiectivelor care vizează realizarea unui comportament strategic al
factorilor de decizie prin selecţia din mulţimea de probleme care
frământă comuna a celora care au o deosebită importanţă.
ACŢIUNI ŞI OBIECTIVE NECESARE PENTRU REDRESAREA
POTENŢIALULUI DEMOGRAFIC ŞI AL RESURSELOR DE MUNCĂ
Comuna CORDUN se caracterizează printr-o diminuare a creşterii
populaţiei, pe fondul unui spor natural negativ şi al unui ritm redus al
sporului migratoriu. Dezechilibrele demografice vizează în mod special
localităţile Pildesti şi Simionesti. Disfuncţionalităţile existente ne conduc
spre următoarele acţiuni cu caracter strategic:
 Stabilizarea tineretului în vederea stopării degradării
echilibrelor demografice;
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 Creşterea atractivităţii economice a localităţilor prin
sprijinirea sectoarelor neagricole; stimularea pentru
schimbarea tipului de agricultură practicată (creşterea
gradului de tehnicitate şi profesionalizare);
 Creşterea activităţii socio-edilitare a localităţilor prin
îmbunătăţirea infrastructurilor de transport şi edilitare,
stimularea şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit, dezvoltarea
serviciilor comerciale şi sociale;
 Reducerea numărului de şomeri prin crearea de noi locuri de
muncă în activităţi neagricole;
 Îmbunătăţirea structurii populaţiei ocupate prin reconversie
profesională spre activităţi terţiare (servicii) în măsura în care
este posibil.
ACŢIUNI ŞI OBIECTIVE CE VIZEAZĂ UTILIZAREA POTENŢIALULUI
NATURAL ŞI A CELUI ECONOMIC
Resursele naturale ale comunei nu sunt destul de variate,
prezentând importanţă deosebită pentru valorificare resursele agricole
şi eventual resursele silvice şi de turism.
Potenţialul economic format din posibilităţile productive şi servicii
se află în prezent, în declin, dar sunt premise care vor conduce spre
relansarea acestora.
Se au în vedere următoarele obiective:
 Valorificarea potenţialului agricol, prin conservarea şi
stimularea caracteristicilor agro-pedologice prin exploatare
raţională. Intensificarea unor culturi pretabile, menţinerea
capacităţilor de producţie existente şi a celor posibil să apară
prin noi investiţii. Apare ca necesară reorientarea producţiei
agricole pe baza pretabilităţii zonale a culturilor, reabilitarea
şi extinderea sistemelor de îmbunătăţiri funciare, crearea de
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exploataţii agricole (ferme), toate în deplin acord cu
necesitatea protecţiei şi conservării calităţii solurilor.
Relativ slab înzestrată cu resurse silvice, comuna CORDUN
trebuie să facă eforturi deosebite pentru creşterea
suprafeţelor ocupate cu păduri, mai ales prin valorificarea
terenurilor intens degradate;
Valorificarea potenţialului piscicol prin reînfiinţarea
suprafeţelor piscicole, popularea cu
specii valoroase,
gestionarea eficientă în vederea satisfacerii aprovizionării
pieţei;
Dezvoltarea unei zone cu profil agro-industrial în partea de
est a localităţii Cordun;
Valorificarea mai intensă a potenţialului turistic prin
promovarea agroturismului, punerea în valoare a zonelor cu
patrimoniu cultural, punerea în valoare a elementelor de
cadru natural şi a peisajelor de o rară frumuseţe oferite de
regulă de zonele împădurite, dar şi cele din lunca Moldovei
sau de pe traseul drumului naţional DN 2, adiacent comunei
CORDUN în partea de est.

ACŢIUNI ŞI OBIECTIVE PENTRU MODERNIZAREA ŞI DEZVOLTAREA
TRANSPORTURILOR ŞI A ECHIPĂRILOR TEHNICO-EDILITARE
În vederea îmbunătăţirii accesului în comună se au în vedere
următoarele obiective:
Pe căile de transport rutier
 Asfaltarea drumurilor care necesită acest lucru (toate
drumurile a căror sistem rutier actual este din piatră spartă
sau balast).
 Reasfaltarea şi reabilitarea căilor principale de legătura dintre
comuna Cordun şi DN2, precum şi a celor care fac legătura
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dintre comuna Cordun şi localităţile învecinate (inclusiv
municipiul Roman).
 Reabilitarea podurilor şi podetelor – cu precădere a celor din
satul Pildeşti.
Gospodărirea apelor
 amenajarea tuturor cursurilor de apă de pe teritoriul comunei
conform schemelor cadru de gospodărire şi amenajare
durabilă privind: apărarea împotriva inundaţiilor, realizarea
de aducţiuni, asigurarea surselor de apă potabilă, pentru
irigaţii şi piscicultură, îmbunătăţirea calităţii apelor.
Alimentările cu apă, distribuirea apei potabile, canalizare şi
salubritate:
 centralizarea si dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apa
la nivelul intregii comune;
 realizarea de staţii de epurare concomitent cu realizarea
retelei de canalizare;
 amenajarea rampelor de depozitare a gunoaielor menajere în
toate localităţile comunei.
Protecţia mediului
 dezvoltarea şi perfecţionarea capacităţii de prevenire,
control şi intervenţie la accidente şi riscuri naturale;
 recuperarea terenurilor degradate şi poluate;
 protecţia şi conservarea naturii, a resurselor naturale şi a
biodiversităţii;
 gestionarea deşeurilor, reciclarea şi refolosirea deşeurilor
recuperabile;
 diminuarea pâna la eliminare a surselor de poluare.
Necesarul de foduri de la bugetul Consiliului Judeţean pentru
susţinerea efortului bugetar al comunei în vederea realizării unor
obiective publice în comuna CORDUN se prezinta astfel:
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3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu
Deşi apartine de judetul Neamţ comuna se afla în relaţii de
colaborare cu municipiul Roman cu care se învecinează. Comuna
CORDUN se află sub influenţa relaţiilor de natură publică create de unele
instituţii din municipiu. Unele dintre aceste instituţii îşi desfăşoară
activitatea ca direcţii (finanţe, statistică, sănătate, muncă, protecţie
socială, agricultură, alimentaţie, etc.), inspectorate, (protecţia muncii,
învăţământ, cultură, poliţie,etc.), oficii (protecţia consumatorilor, forţe
de muncă, cadastru, organizarea teritoriului), filiale ale regiilor
autonome, etc. Unele instituţii descentralizate cu sediul în municipiul
Piatra - Neamţ coordonează servicii regionale din domeniu juridic,
ecleziastic, transporturi, etc.
Cele mai puternice relaţii de intercondiţionare cu municipiul
Roman sunt cele de natură economică. Principalele tipuri de relaţii
economice care se realizează între comuna CORDUN şi municipiul
Roman se stabilesc între agricultura spaţiului rural şi consumul
alimentar, între resursele din teritoriu şi industrie.
Raporturile comerciale cunosc două nuanţe: una legată de raportul
dintre aprovizionarea comunei şi depozitele en-gros din oraş şi
deplasările spre oraş a locuitorilor din comună pentru aprovizionarea cu
unele bunuri sau comercializarea unor produse agrozootehnice de
producţie proprie.
Din punct de vedere socio-cultural, municipiul Roman atrage mai
ales prin existenţa unui învăţământ mediu bine dezvoltat o serie de
elevi, în special din zona localităţii Cordun. Baza materială socio-culturală
a municipiului Roman asigură în general relaţii ce depăşesc nivelul local,
desfăşurându-se manifestări culturale de interes zonal şi naţional.
Din punct de vedere demografic, până în anul 1989, se observa o
deplasare zilnică a unui număr important de persoane pentru locuri de
muncă în municipiu.
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Căile de circulaţie din comună asigură în general ca direcţie (dar nu
neapărat ca stare) legătura cu municipiul Roman şi cu localităţile
învecinate. Fluxurile majore de circulaţie sunt cele legate de deplasările
pentru aprovizionare şi pentru serviciile majore pe care le oferă
municipiul Roman.
De asemenea apropierea de municipiul Roman favorizează şi
dezvoltarea reţelelor din domeniul tehnico – edilitar, localităţile din
imediata apropiere, mai ales localitatea Cordun putând beneficia în mod
direct de utilităţile municipiului.
3.4. Dezvoltarea activităţilor
Comuna Cordun are deja o direcţie economică bine determinată
atât de învecinarea cu un municipiu important al judeţului Neamţ municipiul Roman, a cărui dezvoltare provoacă şi dezvoltarea zonelor
învecinate cât şi de faptul că pe teritoriul său există o industrie în plină
dezvoltare reprezentată mai ales de Mittal Steel Roman (începând din
octombrie 2003 când societatea Mittal Steel a preluat pachetul majoritar
de acţiuni de la S.C. PETROTUB S.A. Roman) - societate specializată pe
producţia de ţevi din oţel.
De asemenea factorii de decizie ai comunei, având premisele
create şi acces la DN2 în apropierea municipiului Roman, trebuie să facă
toate eforturile necesare pentru dezvoltarea în continuare a industriei
comunei, prin atragerea de investitori majori în diferite ramuri –
materiale de construcţii, industrie de ambalaje, etc.
Deocamdată activitatea principală a locuitorilor comunei Cordun
rămâne agricultura, dar pe viitor o dată cu dezvoltarea industriei
agricultura, ca obiect principal de activitate a locuitorilor comunei, va
suferi o oarecare deplasare pe o poziţie secundară. Acest lucru impune o
centralizare şi o dezvoltare unitară a terenurilor agricole prin
acumularea de terenuri agricole particulare în asociaţii agricole care să
poată fi exploatate mecanizat în proporţie de 90% minim.
În aceste conditii cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor au
premise puternice de dezvoltare. Terenurile arabile au un potenţial
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productiv apropiat de media pe judeţ pentru culturile cerealiere,
celelalte culturi agricole găsind condiţii mai puţin favorabile în zonă.
Ceea ce trebuie urmărit este un echilibru în structura culturilor şi
creşterea randamentelor la hectar pentru crearea unui disponibil
comercial. Conform studiului A.G.E.R. se pot crea rezerve
comercializabile de peste 50,0% la grâu şi porumb. Crearea unor
exploataţii agricole viabile, asocierea la nivel de tarlale, sunt obiective ce
trebuie urmărite de către factorii de răspundere din comună. De
asemenea, se impune amendarea terenurilor, menţinerea şi continuarea
lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, combaterea excesului de umiditate în
lunca Jijiei. Prezenţa unei suprafeţe însemnate de teren agricol în
intravilan este baza practicării unei agriculturi intensive fiind bine ştiut că
în grădini se cultivă de regulă legume, zarzavaturi, viţa de vie, pomi
fructiferi, etc.
Localitatea are un potenţial ridicat în ceea ce priveşte creşterea
animalelor dar si in dezvoltarea unor industrii productive.
Exista suprafeţe mari de păşune - acest lucru poate contribui la
menţinerea unor efective corespunzătoare de bovine şi ovine. Problema
cea mai importantă este legată de lipsa infrastructurii corespunzătoare
(unităţi de profil, construcţii specifice) şi de ameliorarea raselor, de
crearea unui material biologic superior. De asemenea pentru sustinerea
dezvoltarii industriei locale trebuie dezvoltata infrastructura la minimum
necesar (alimentare cu gaz, apa si canalizare, si mai ales infrastructura
de transport).
Datorită caracterului agricol al zonei şi pe viitor principala activitate
economică va fi agricultura, cu şanse reale de intensificare a producţiei
vegetale şi de creştere a producţiei animaliere, dar si industria – mai ales
avand in vedere dezvoltarea din ultimii ani ai Mittal Steel.
Pentru practicarea unei agriculturi moderne sunt necesare
elaborarea unor studii speciale, privind:
 Reactualizarea cartării agrochimice şi pedologice, şi
recalcularea notelor de bonitare potenţate, pe sole, în cadrul
fiecărei proprietăţi;
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 Amenajarea integrală a zonei pentru protejarea şi ridicarea
potenţialului productiv al pământului;
 Evaluarea patrimoniului genetic a animalelor pe specii;
 Reactualizarea zonării producţiei agricole;
 Refacerea şi înbunătăţirea capacităţii productive a pajiştilor;
 Elaborarea noilor tipologii de exploataţie agricole specifice
comunei;
Ca elemente investiţionale pentru agricultură în urma analizării
situaţiei actuale din comună, propunem cu prioritate următoarele
obiective:
 Extinderea (mărirea) parcului de utilaje agricole ;
 Extinderea amenajărilor pentru irigat în sistem local pe
teren arabil;
 Împăduriri antierozionale şi ravene;
 Înfiinţarea de plantaţii noi viticole cu specii nobile.
Activitatile neagricole – industria si serviciile au sanse mari de
dezvoltare in viitor. Valorificarea superioară a potenţialului localităţilor
comunei ar putea conduce spre realizarea unor activităţi noi cu cerere în
zonă. Este necesară sondarea disponibilităţilor forţei de muncă care s-a
retras în localitate în urma restructurărilor din marea industrie. Trebuie
susţinute iniţiativele persoanelor care au pregătire în meserii ce pot fi
valorificate pe plan local.
Activităţile privitoare la comerţ şi unele servicii (reparaţii aparatură
electrică şi electronică, frizerie, activităţi financiar - bancare etc.) trebuie
încurajate dovedindu-se rolul benefic în preluarea forţei de muncă tinere
eventual şi calificate.
3.5. Evoluţia populaţiei, elemente demografice şi sociale
3.5.1. Estimarea evoluţiei populaţiei
Metoda utilizată pentru prognoza populaţiei comunei CORDUN
este "ajustarea prin metoda celor mai mici pătrate". În acest sens, seria
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cronologică (redată în tabelul ce urmează) poate fi considerată ca o
variabilă în timp, care se formează ca o funcţie de forma:
Yi = f (ti), în care:
t - reprezintă valorile variabilei timp;
Yi - valorile variabilei dependente, în cazul nostru populaţia stabilă
la 1.VII. pe o perioadă de 13 ani (1991 - 2003).
Populaţia stabilă la 1.VII. în perioada 1992-2008
MASCULIN
FEMININ
ANII
TOTAL
(nr.)
(%)
(nr.)
(%)
1992
6869
3318
48.30
3551
51.70
2002
7251
3393
46.70
3858
53.30
2008
7583
3601
47.48
3982
52.52
Sursa: Caietul statistic al comunei CORDUN, Fişa comunei CORDUN,
D.J.S. NEAMŢ
Din analiza datelor se observă menţinerea, pe o perioadă mare de
timp, a populaţiei în jurul cifrei de 7200 persoane. Aprecierea evoluţiei în
următorii 10 ani (până în anul 2018) se face prin testarea funcţiei liniare,
respectiv a funcţiei parabolice de gradul doi, conform calculelor din
tabelul următor:
Popula
A ţia
t 2
ti
nii
totalăi
(J)
992
002
008

1
2
3

1
2
2

6869 1 1

tiJi

ti2Ji

6869

6869

Yti=a+bti

Yti=a+bti+cti2

6869=6831+38. 6869=6858+8.2x1+3
2x1
x12

7251
0

1 10 6869
2
0

68690 7251=6831+38. 7251=6858+8.2x10+
0
2x10
3x102

7583
6

1 16 1099
2
04

17584 7442=6831+38. 7757=6858+8.2x16+
64
2x16
3x162
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Popula
A ţia
t 2
ti
nii
totalăi
(J)
018

4

2

7824
6

tiJi

2 26 1785
2
94

ti2Ji

Yti=a+bti

Yti=a+bti+cti2

46434 7824=6831+38. 9099=6858+8.2x26+
44
2x26
3x262

Prin calcule se obţine:
Y(ti) = 6831 + 38.20 ti - ecuaţia unei drepte
Y(ti) = 6858 + 8.20 ti + 3.00 ti2 - ecuaţia unei parabole
Pentru ti = 16 (anul 2008) rezultă conform ecuaţiei dreptei o
populaţie de 7442 locuitori, iar după ecuaţia parabolei 7757 locuitori.
Studiind abaterea valorilor ajustate faţă de valorile seriei
cronologice rezultă pentru ecuaţia dreptei o valoare însumată de 141 de
puncte în timp ce pentru ecuaţia parabolei rezultă valoarea de 174 de
puncte. Conform acestor cifre, rezultă că modelarea fenomenului se face
cel mai bine pe funcţia liniara, la diferenţă mare faţă de funcţia
parabolica. În studiul evoluţiei populaţiei ni se par de interes ambele
situaţii. În primul rând dacă se mizează în evoluţia populaţiei, doar pe
forţele proprii ale comunei, tendinţa de menţinere cam la aceeaşi
valoare la care se situează în prezent pare un obiectiv realist-optimist. În
al doilea rând, dacă se are în vedere situarea comunei în apropierea
municipiului Roman şi propunerea ca localităţile sale să se integreze în
viitorul apropiat în Zona Metropolitană Roman este posibilă o creştere a
populaţiei destul de accentuată. Propunem ca analiza indicatorilor
pentru P.U.G. localitate să ia în considerare sporul de cca. 241 persoane
până la sfârşitul intervalului de prognoză. Elementele ce ţin de
organizarea teritoriului, echiparea şi dotarea au în vedere acest spor al
populaţiei pe total comună.
3.5.2.

Estimarea resurselor de muncă
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Având în vedere scenariile posibile de creştere a populaţiei
comunei CORDUN se pot întrevede următoarele mutaţii, în evoluţia
forţei de muncă în următorii 10 ani.
nr.
crt

Populatie in anul:
1992
2002
2008 2018
6869
7251
7583 7824
1895
1657
1819
1879

Indicatorul

1) Populatie activa totala
-disponibilitati
pentru
2) din
sectoare neagricole
care:
3)
-ocupata in agricultura
1831
1863
1971 2078
Sursa: calcule pe baza datelor de la recensămintele din anii 1992 şi
2002, şi estimările privind evoluţia populaţiei.
Populaţia activă estimată pentru anul 2018 este de cca. 3972
persoane, ceea ce reprezintă 50.77 % din total populaţie.
Rezultă următoarea structură funcţională a populaţiei de
perspectivă:
Resursele de muncă pot fi estimate la cca. 750 persoane, ceea ce
indică un excedent de forţă de muncă (şomaj), respectiv un număr de
persoane aflate în vârstă de muncă, dar inactive (elevi ce continuă
studiile).
Dacă evoluţia economică se va orienta spre dezvoltarea serviciilor,
iar localitatea va deveni de interes turistic, estimăm următoarea evoluţie
a ocupării forţei de muncă: 27 % ocupaţi în activităţile agricole şi silvice,
39% în activităţi productive, 34 % în servicii. In aceste condiţii localitatea
Cordun ar putea deveni un loc de navetă în interes de serviciu deosebit
de atractiv, dinspre municipiul Roman. Indirect, localitatea Cordun va
putea beneficia de prezenţa elitei intelectuale din municipiul Roman,
care începe să fie tentată de zonă, existând posibilitatea stabilirii, în
parte, în acest mediu în vizibilă transformare.
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3.6. Organizarea circulaţiei
Circulaţia rutieră în comuna CORDUN se realizează prin intermediul
drumului national DN 2 ca si artera de comunicare colectoare finala, dar
mai mult se realizeaza prin intermediul drumurilor judetene (DJ207 Simioneşti – Cordun - Roman si DJ207B - Simioneşti – Săbăoani) la care
se racordează reţeaua de drumuri comunale şi de străzi existente şi
propuse pentru deservirea locuinţelor şi dotărilor. Pentru îmbunătăţirea
circulaţiei şi în conformitate cu planurile de dezvoltare a infrastructurii
se prevăd următoarele:
 Asfaltare drumurilor comunale si satesti care deservesc atat
localitatile din comuna, cat si obiectivele interne;
 Tratamente, amenajări, consolidări la toate categoriile de
drumuri şi poduri;
 De asemenea se vor prevedea semne de circulaţie şi panouri
informative corespunzătoare pentru toate categoriile de
drumuri.
 Este important ca pe cât posibil, lucrările de modernizare a
drumurilor să se facă concomitent cu echiparea cu utilităţi a
localităţilor.
Organizarea intravilanului prin propunerile din documentaţia
P.U.G. impune trasarea de noi accese. În planşele de propuneri s-au
trasat drumuri orientative, definitivarea urmând să se facă pe baza unor
studii de specialitate ulterioare, avându-se în vedere că se impune
trecerea terenurilor respective în domeniul public. Se vor avea in vedere
semnalizarea coerenta a tuturor drumurilor cu semnele de circulatie
specifice, de asemenea marcajele; in conditiile efectuarii de lucrari
diverse atat de accesibilitate la drumuri comunale, judetene si in mod
expres la cel national, prin grija proiectantului respectiv a executantului
se vor realiza semnalizarile si marcajele specifice, cu avizul politiei
rutiere si a administratorului drumului.
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Organizarea circulatiei in comuna Cordun se va face prin realizarea
unui proiect specific “Studiul circulatiei in comuna Cordun” studiu bazat
pe valorile de trafic culese atat de administratorul drumurilor judetene
cat si de administratorul drumului national. Pentru valorile locale de
trafic se va organiza de catre proiectant o numaratoare specifica pe
parcursul a 30 – 60 zile cu valorile de trafic in intersectiile majore. La
realizarea studiului de circulatie se vor respecta STAS –urile: SR 1848 – 1,
SR 1848 – 2, SR 1848 – 7, SR – 1848 – 3.
Pentru marcajele rutiere aplicate pe suprafata drumurilor asfaltate
deschise circulatiei publice se va respecta SR 1848 – 7.
Pentru realizarea indicatoarelor de circulatie montate in zona
deschisa circulatiei publice se va respecta SR 1848 – 1. Sub rezerva unor
condiţii specifice de amplasare a anumitor indicatoare, care sunt
menţionate pentru fiecare în parte, majoritatea indicatoarelor de
avertizare se instalează astfel:
 În localităţi : înainte de locul periculos, la o distanţă de max. 50 m;
când condiţiile de pe teren impun amplasarea la o distanţă mai mare
de 50 m, sub indicator se instalează un panou adiţional, figura P2 –
Distanţa între indicator şi începutul locului periculos ;
 În afara localităţilor : între 100 m şi 250 m înainte de locul
periculos. Când condiţiile de pe teren impun amplasarea la o distanţă
mai mare, sub indicator trebuie să se instaleze un panou adiţional, figura
P2 - Distanţa între indicator şi începutul locului periculos;
 Pe autostrăzi si drumuri expres : între 500 m şi 1000 m înainte de
locul periculos. În toate cazurile, sub indicator trebuie să se instaleze un
panou adiţional, figura P4 - Distanţa între indicator şi începutul locului
periculos;
 În situaţia în care lungimea sectorului periculos depăşeşte 1000 m,
sub indicator se montează panoul adiţional, figura P8 – Lungimea
sectorului periculos la care se referă indicatorul. Dacă lungimea
sectorului periculos depăşeşte 3 km, indicatorul se repetă la fiecare
(1,5...2,0) km, iar pe panoul adiţional se înscrie lungimea rămasă până la
sfârşitul sectorului periculos.
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Pe baza studiilor de trafic existente fara a realiza un studiu de
circulatie echipa de elaborare a PUG – a stabilit in linii mari necesarul de
indicatoare rutiere la nivelul intregii comune conform tabelului de mai
jos. [nota: - necesarul exact se va stabili la realizarea unui Studiu de
Circulatie si se va concretiza in plansa P.O.C. – Plan de organizare a
Circulatiei, ce nu face obiectul prezentului contract.]

FIGURA
A1
A2

A3

A4

A5

INDICATOR SI
DENUMIRE

AMPLASARE

Înainte de intrarea în curbele care
Curbă la stânga îndeplinesc una din următoarele
condiţii:
-raza < 600 m şi bisectoarea > R / 15
Curbă la
-distanţa de vizibilitate este < 150 m
dreapta
Două curbe se consideră că sunt
succesive dacă distanţa între
Curbă dublă
sfârşitul primei curbe şi începutul
sau o succesiune de
celei de a doua este mai mică de 250
mai mult de două
curbe, prima la stânga m. Pentru a fi semnalizate cu unul
din indicatoarele figura.A3 sau figura
A4, cel puţin una din curbele
succesive trebuie să îndeplinească
condiţiile menţionate mai sus la
figura A1 şi la figura A2.
Dacă lungimea sectorului periculos
Curbă dublă
depăşeşte 2 km sub indicator se
sau o succesiune de
instalează panoul adiţional figura
mai mult de două
P8– Lungimea sectorului periculos
curbe, prima la
la care se referă indicatorul care se
dreapta
repetă la fiecare (1,5 ... 2,0) km, pe
panoul adiţional înscriindu-se
distanţa rămasă până la terminare
sectorului periculos.
 la curbe cu raze < 200 m, având
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Curbă
deosebit
de periculoasă

A6

Panouri
succesive pentru
curbe deosebit de
periculoase

A12

Acostament
periculos

A17

Drum cu
denivelări

unghiul format de aliniamente <
1200.
 se amplasează perpendicular pe
linia imaginară care marchează
mijlocul benzii de circulaţie (în cazul
drumurilor cu o singură bandă pe
sens)
sau
perpendicular
pe
prelungirea liniei de separare a
benzilor de acelaşi sens (în cazul
drumurilor cu 2 benzi pe sens).
Vârfurile de săgeţi figurate pe
indicator arată sensul virajului. Acest
indicator nu exclude instalarea
indicatoarelor figura A6 – Panouri
succesive pentru curbe deosebit de
periculoase.
 Un număr minim de 3 panouri pe
exteriorul unor curbe definite în
figura A1 şi figura A2. Vârful săgeţii
de pe indicator arată sensul
virajului.
 Înaintea unui sector de drum la
care acostamentele sunt denivelate
cu min. 4 cm faţă de nivelul părţii
carosabile sau, deşi au fost
completate, nu sunt stabile.
La apropierea de un sector cu
denivelări repetate sau de o
denivelare izolată (dâmb, casiu,
trecere la nivel cu calea ferată cu
racordare bruscă etc.)
 Dacă lungimea sectorului cu
denivelări depăşeşte
0,5 km,
aceasta se înscrie pe un panou
adiţional figura P8 - Lungimea
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A18

A19

A20

A22

sectorului periculos la care se referă
indicatorul.
La apropierea de o denivelare
amplasată cu intenţia de a impune
reducerea vitezei la trecerea prin
Denivelări
faţa unor obiective cu caracter
pentru limitarea
special (şcoli, spitale etc.) şi este
vitezei
precedat de indicatorul figura C29 –
Limitare de viteză ... km/h.
La apropierea de un sector lunecos.
După caz, poate fi însoţit de panouri
adiţionale
figura
P8-Lungimea
sectorului periculos la care se referă
Drum lunecos indicatorul, figura P27 – Polei,
gheaţă, zăpadă, sau
figura P29 – Ploaie, ceaţă, viscol.
La apropierea de un sector de drum
pe care sunt în curs de execuţie sau
au fost executate tratamente
bituminoase de suprafaţă precum şi
pe sectoare de drum pe care se
transportă
frecvent
materiale
granulare (balast, piatră spartă,
minereuri etc.).
Împroşcare cu Dacă lungimea sectorului de drum
periculos depăşeşte
2 km, sub
pietriş
indicator se instalează un panou
adiţional figura P8 – Lungimea
sectorului periculos la care se referă
indicatorul şi se repetă la fiecare
(1,5 ... 2,0) km., pe panoul adiţional
înscriindu-se distanţa rămasă până
la terminarea sectorului periculos.
La apropierea de o trecere de
Presemnalizare pietoni, astfel:
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trecere pietoni

A23
Copii

A24

Biciclişti

A25
Animale


în intravilan, înaintea fiecărei
treceri pentru pietoni;

în afara localităţilor, pe toate
drumurile, cu excepţia celor de
pământ.
Nu se instalează când poziţia sa
coincide cu indicatorul figura A 23 –
Copii.
În apropierea locurilor deosebit de
frecventate de copii: şcoli, terenuri
de joacă etc.
La apropierea de o intersecţie cu o
pistă pentru biciclişti, de un loc în
care accesul bicicletelor este
frecvent sau de un sector de drum
pe care circulaţia bicicletelor este
intensă. În acest ultim caz, dacă
lungimea sectorului cu periculos
depăşeşte 2,0 km sub indicator se
instalează un panou a d i ţ i o n a l
figura P8 – Lungimea sectorului
periculos la care se referă
indicatorul şi, după caz, se repetă la
fiecare (1,5...2,0) km, pe panoul
adiţional înscriindu-se distanţa
rămasă până la terminare sectorului
periculos.
La apropierea de locul sau sectorul
de drum unde este permisă
traversarea
sau
circulaţia
supravegheată a animalelor pe drum
(păşuni, crescătorii de animale etc.)
În acest ultim caz, dacă lungimea
sectorului periculos depăşeşte 1,0
km sub indicator se instalează
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A27

A28

A32

A40

Lucrări

Semafoare

Alte pericole

Trecere la
nivel cu o cale ferată
cu bariere sau
semibariere

un p a n o u adiţional
figura P8 – Lungimea sectorului
periculos la care se referă
indicatorul.
La apropierea de locul sau sectorul
de drum unde se execută lucrări.
Indicatorul poate fi instalat şi pe
suport mobil.
La apropierea de acele semafoare
electrice rutiere a căror prezenţă i-ar
putea surprinde pe conducătorii de
vehicule.
La apropierea de un loc care
prezintă un pericol pentru care nu
există indicator de avertizare
specific. De asemeni, se instalează
înaintea trecerilor la nivel cu căile
ferate industriale fără bariere, fiind
însoţit de panoul adiţional figura P7–
Trecere la nivel cu cale ferată
industrială completând semnificaţia
indicatorului ,,Alte pericole”.
La apropierea de o trecere la nivel
cu calea ferată cu bariere sau
semibariere. În afara oraşelor se
instalează la 150 m înainte de
barieră,
deasupra
panoului
suplimentar cu 3 benzi (figura A44),
iar în oraşe la distanţa de 50 m.
Nu se instalează la trecerile la nivel
cu căile ferate industriale unde se
utilizează indicatorul figura A32 –
Alte pericole, însoţit de panoul
adiţional figura P7 – Trecere la nivel
cu
cale
ferată
industrială
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A41

A43

Trecere la
nivel cu o cale ferată
fără bariere

Panouri
suplimentare pentru
trecerea la nivel cu
calea ferată

completând
semnificaţia
indicatorului ,,Alte pericole”.
La apropierea de o trecere la nivel
cu calea ferată fără bariere. În afara
oraşelor se instalează la 150 m
înainte de şina cea mai apropiată, iar
în oraşe la distanţa de 50 m, în
aceleaşi condiţii ca cele menţionate
la figura A41 de mai sus.
La trecerile la nivel prevăzute cu
semnale luminoase de avertizare a
apropierii trenurilor, indicatorul va
fi însoţit de panoul adiţional figura
P24 – Trecere la nivel cu calea
ferată prevăzută cu instalaţie de
semnalizare luminoasă automată.
La apropierea de o trecere la nivel
cu calea ferată, la următoarele
distanţe faţă de barieră, sau în lipsa
acesteia faţă de şina cea mai
apropiată:

150 m - panoul cu 3 benzi;

100 m - panoul cu 2 benzi;

50 m - panoul cu 1 bandă.
În situaţia în care rezultă amplasarea
panourilor în interiorul unei curbe
sau în zone lipsite de vizibilitate, ele
vor fi repetate şi pe partea stângă a
drumului,
inclusiv indicatoarele
figura A41 sau figura A42. Indiferent
de partea drumului unde sunt
instalate, benzile înclinate ale
panourilor vor fi descendente spre
partea carosabilă.
Nu se instalează la trecerile la nivel
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A48

A49

A50

A51

Trecere la nivel cu o
cale ferată simplă,
fără bariere

Trecere
la nivel cu o cale
ferată dublă, fără
bariere

Trecere la nivel
cu o cale ferată
simplă, fără bariere,
prevăzută cu instalaţie
de semnalizare
luminoasă automată

cu căi ferate industriale.
La (6...10) m înainte de şina cea mai
apropiată sau de poarta de gabarit a
liniei electrificate de la o trecere la
nivel cu o cale ferată simplă sau o
linie simplă de tramvai pe platformă
proprie.
Când nu sunt asigurate condiţiile de
vizibilitate,
este
însoţit
de
indicatorul figura B2 – Oprire.
Cele două indicatoare nu se
instalează la trecerile la nivel cu căi
ferate industriale.
În aceleaşi condiţii cu indicatorul
figura A49 pentru a semnaliza
trecerea la nivel cu o cale ferată
dublă, fără bariere.

În condiţiile menţionate la i n d i c
a t o r u l figura A49, la căi ferate
simple fără bariere prevăzute cu
instalaţie de semnalizare luminoasă
automată de apropiere a trenurilor.

În
condiţiile
menţionate
la
Trecere la nivel indicatorul figura A49, la căi ferate
cu o cale ferată dublă, duble fără bariere, prevăzute cu
fără bariere,
instalaţie de semnalizare luminoasă
prevăzută cu instalaţie automată de apropiere a trenurilor.
de semnalizare
luminoasă automată
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B1

B2

cedează
trecerea

Oprire

Pe drumul fără prioritate, la
intersecţii de drumuri cu vizibilitatea
asigurată.
Indicatorul
obligă
conducătorul de vehicul să reducă
viteza suficient de mult, încât să aibă
posibilitatea de a acorda prioritate
de trecere vehiculelor care circulă
pe drumul de care se apropie şi în
caz de necesitate să oprească
înainte de a depăşi marginea
drumului cu care se intersectează. În
situaţia în care drumul cu prioritate
îşi schimbă direcţia în intersecţie,
sub indicator se instalează un panou
adiţional figura P20 – Direcţia
drumului cu prioritate.
El poate fi presemnalizat printr-un
indicator similar însoţit de un panou
adiţional figura P4 – Distanţa între
indicator şi începutul locului
periculos, pe care este înscrisă
distanţa până la marginea drumului
intersectat, exprimată în metri.
Pe drumul fără prioritate, la
intersecţii de drumuri care nu au
vizibilitate asigurată, cât mai
aproape de marginea platformei
drumului cu prioritate, astfel încât
oprirea vehiculelor să nu împiedece
traversarea pietonilor.
Se instalează şi la intersecţii cu
calea ferată de utilitate publică fără
bariere.
Presemnalizarea se realizează printrun indicator figura B1 – Cedează
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B3

B4

trecerea, având înscrisă, pe un
panou adiţional figura P4 - Distanţa
între indicator şi începutul locului
periculos - cuvântul STOP urmat de
distanţa până la marginea drumului
intersectat, exprimată în metri.
 Pe drumurile cu prioritate, astfel:
 la ieşirea din oraşe pe acelaşi
suport
cu
indicatoarele
de
identificare a drumurilor figurile F39,
F40, F41, F42, F43 sau F44 (DN, DJ,
DC, E, TEM), dupa caz;
 după intersecţiile cu drumuri
publice, la distanţa de (30...50) m,
spre a confirma celor care pătrund
pe drum că se află pe un traseu cu
prioritate. De asemenea, cuplat cu
indicatoarele de identificare a
Drum cu
drumurilor: E, DN, DJ, DC, după caz;
prioritate
 înaintea
intersecţiei in care
drumul
îşi schimbă direcţia şi
conducătorii de vehicule pot avea
dubii asupra drumului cu prioritate.
In aceasta situatie indicatorul este
însoţit de panoul adiţional figura
P21 – Direcţia drumului cu
prioritate;
 înaintea intersecţiilor cu străzi fără
prioritate din oraşe.
La distanţa de (50...250) m înainte
de intersecţia în care un drum care a
fost semnalizat ca având trafic
Sfârşitul
prioritar în intersecţiile precedente
drumului cu prioritate îşi pierde prioritatea . Are şi rol de
presemnalizare pentru indicatoarele
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B5

C1

Prioritate
pentru circulaţia din
sens invers

Accesul interzis

figura B1 – Cedează trecerea şi
figura B2 – Oprire, instalate la
intersecţia care urmează.
 Poate fi însoţit de panoul adiţional
figura P4 – Distanţa de la indicator
la începutul locului periculos.
La (10...20) m înaintea sectorului de
drum cu lăţimea părţii carosabile
mai mică de 5,50 m pentru a obliga
conducătorul de vehicul care circulă
în sensul săgeţii roşii, să acorde
prioritate celor care vin din sensul
opus, pe sectorul de drum îngustat
care urmează.
Este precedat de unul din
indicatoarele figura A9 – Drum
îngustat pe ambele părţi, figura
A10– Drum îngustat pe partea
dreaptă sau figura A11- Drum
îngustat pe partea stângă.
În situaţia în care datorită lăţimii
părţii carosabile îngustate nu este
posibilă circulaţia anumitor categorii
de vehicule , sub indicator se
instalează panoul adiţional figura
P14 – Categoriile de autovehicule
care
trebuie
să
respecte
semnificaţia indicatorului, pe care
figurează siluetele vehiculelor care
trebuia să
acorde
prioritate
vehiculelor care circulă din sensul
opus.
Când nici un fel de vehicul nu are
drept de trecere, în schimb circulaţia
din sensul opus este permisă. Poate
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fi însoţit, după caz, de panoul
adiţional figura P18 – Exceptarea
unor categorii de vehicule de la
semnificaţia indicatorului.
Se instalează şi la capătul opus al
unui drum cu sens unic.
C5

C7

C11

C13

C18

Pentru a se interzice circulaţia
Accesul interzis bicicletelor.
bicicletelor
Pentru a se interzice accesul şi
circulaţia vehiculelor de transport
marfă.
Accesul
Dacă interzicerea se referă numai la
interzis vehiculelor
anumite categorii de vehicule, pe
destinate
silueta autocamionului se înscrie
transportului de
limita superioară a masei totale
mărfuri
admise a vehiculelor a căror
circulaţie este permisă.

Accesul
interzis vehiculelor cu
tracţiune

Accesul
interzis tractoarelor şi
maşinilor auto
propulsate pentru
lucrări
Accesul interzis
vehiculelor având
masa mai mare de
.....t

Pentru a se interzice accesul
vehiculelor cu tracţiune animală.

Pentru a se interzice accesul
tractoarelor şi vehiculelor
autopropulsate pentru lucrări.

La capetele sectorului de drum sau
la capetele podurilor, pasajelor
inferioare, tunelurilor şi în alte
situaţii în care este interzisă
circulaţia vehiculelor având masa
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C24

C25

totală, respectiv masa pe osie, mai
mare de cât cea înscrisă pe
indicator, precum şi la intersecţia
care permite evitarea restricţiei.
Indicatorul instalat în intersecţie
este însoţit de un panou adiţional
figura P4 – Distanţa între indicator
şi începutul locului periculos pe
care este înscrisă distanţa până la
sectorul cu restricţie.
Indicatoarele se repetă după fiecare
intersecţie.
Acolo unde efectuarea manevrei
Interzis a vira la prezintă un pericol deosebit sau
afectează fluenţa circulaţiei (intrare
stânga
pe sens interzis, stânjenirea
vehiculelor care circulă nedeviat, risc
de a provoca blocaje etc.).
Semnificaţia indicatorului se aplică
Interzis a vira la numai intersecţiei înaintea căreia
dreapta
este instalat, respectiv numai la
intrarea pe artera inelară a unei
intersecţii cu sens giratoriu

C26

În locuri în care întoarcerea este
interzisă.

C27

Pentru a se interzice autovehiculelor
de a depăşi orice vehicul cu motor,
cu excepţia motocicletelor fără ataş
şi a ciclomotoarelor. Terminarea
sectorului cu depăşirea interzisă se
semnalizează prin indicatorul figura
C37– Sfârşitul interzicerii de a
depăşi.

Depăşirea
autovehiculelor cu
excepţia
motocicletelor fără
ataş, interzisă
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C29

C31

C34

C37

Pentru a se interzice depăşirea
vitezei înscrise pe indicator, care
este mai mică decât viteza maximă
legală.
Limitare de
Terminarea sectorului cu limitare de
viteză
viteză
se
semnalizează
prin
indicatorul figura C36 – Sfârşitul
limitării de viteză.
Pentru a se interzice claxonarea pe
sectorul de drum care urmează după
indicator. Interzicerea este valabilă
până la indicatorul figura C35 –
Sfârşitul tuturor restricţiilor sau în
lipsa acestuia până la prima
Claxonarea
intersecţie.
interzisă
Când este instalat împreună cu
indicatorul de localitate, interzicerea
se aplică pe întreg teritoriul
localităţii.
În apropierea unui post de control al
poliţiei,
spre
a
semnaliza
conducătorilor
de
vehicule
Control
necesitatea de a reduce viteza astfel
POLIŢIE
încât să poată opri la semnalul
agentului de poliţie rutieră.
Spre a marca terminarea sectorului
de drum în care depăşirea este
interzisă semnalizată prin indicatorul
figura
C27
–
Depăşirea
autovehiculelor
cu
excepţia
Sfârşitul
interzicerii de a depăşi motocicletelor fără ataş, interzisă
sau cu indicatorul figura C28 –
Depăşirea interzisă vehiculelor
destinate transportului de mărfuri.
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C38

Staţionarea
interzisă

C39

Oprirea
interzisă

D1

D2

Înainte

La dreapta

În locurile în care este interzisă
staţionarea vehiculelor La începutul
sectorului de interzicere indicatorul
este însoţit de panoul adiţional
figura P9 – Începutul şi lungimea
zonei de acţiune a indicatorului. In
lipsa acestora, interzicerea este
valabilă până la prima intersecţie
Pentru
precizarea
sectorului
restricţionat, indicatorul este însoţit
de panourile adiţionale figura P10 –
Începutul zonei de acţiune a i n d i
c a t o r u l u i , figura P11 –
Confirmarea zonei de acţiune a
indicatorului şi
figura P12 –
Sfârşitul zonei de acţiune a
indicatorului. Eventualele excepţii
se înscriu pe panouri adiţionale
figura P18 – Exceptarea unor
categorii de vehicule de la
semnificaţia indicatorului.
Pentru interzicerea opririi, în condiţii
similare cu indicatorul figura C38 –
Staţionarea interzisă.
La cel mult 15 m înaintea intersecţiei
în care sensul indicat de săgeată
este obligatoriu. Dacă semnificaţia
indicatorului se aplică numai uneia
din benzile de circulaţie, el se
instalează
deasupra
benzii
respective.
Pe partea opusă intrării în
intersecţia cu drumul sau strada pe
care sensul indicat de săgeată este
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D3

D4

D5

La dreapta

La dreapta

Ocolire

D6
Ocolire

D7

Intersecţie cu
sens giratoriu

obligatoriu, manevra de viraj
executându-se fără a depăşi
indicatorul.Sensul săgeţii poate
indica, după caz, la stânga.
Înaintea intrării în intersecţia în care
este obligatoriu virajul în sensul
indicat de săgeată, manevra
executându-se după depăşirea
indicatorului. Sensul săgeţii poate
indica, după caz, la stânga.
Înaintea intrării în intersecţia în care
sensurile indicate de săgeţi sunt
obligatorii, virajul executându-se
după
depăşirea
indicatorului.
Sensurile săgeţilor pot indica, după
caz, înainte sau la stânga.
La capetele refugiilor, insulelor de
dirijare, spaţiilor de separare a căilor
sau înaintea altui obstacol de pe
drum, unde vehiculele trebuie să
ocolească obstacolul prin stânga sau
prin dreapta, după sensul indicat de
săgeată, respectiv să poată evita
obstacolul pe ambele părţi după
sensurile indicate de săgeţi.
Indicatoarele folosite la refugiile
staţiilor de tramvai sau la capetele
parapetului dublu care separă
sensurile de circulaţie pe un drum cu
mai multe benzi pe sens, pot fi de
dimensiuni mici.
La distanţa de max. 15 m înaintea
intrării într-o inter-secţie cu sens
giratoriu.
Este
precedat
de
indicatorul
figura
A40
–
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D10

D15

Presemnalizarea intersecţiei cu sens
giratoriu
La capetele pistelor, ori sectoarelor
de drum delimitate pe partea
destinate
exclusiv
Drum pentru carosabilă,
pietonilor, pe care circulaţia
pietoni
acestora este obligatorie.
La capetele sectoarelor de drumuri
cu declivităţi pronunţate sau curbe
strânse, pe care este necesar ca
atunci când partea carosabilă este
acoperită cu zăpadă sau gheaţă,
vehiculele să fie echipate cu lanţuri
Lanţuri pentru antiderapante pe cel puţin două roţi
motoare. Este însoţit de panoul
zăpadă
adiţional figura P27 – Polei, gheaţă,
zăpadă. Se poate adăuga şi panoul
adiţional figura P5 – Categoria de
vehicule la care se referă
indicatorul.

Profilele de drumuri, figurate în planşa "Reglementări" au ţinut
seama de profilele tramei existente şi reglementările legislaţiei în
vigoare. Asigurarea spaţiilor pentru parcaje se va face conform cu
prevederile R.L.U. (vezi Normele tehnice privind proiectarea şi realizarea
străzilor în localităţile rurale - M.O. partea I, Nr. 138 bis, 6.IV.1998).
3.7. Intravilan propus. Zonificare funcţionala. Bilanţ teritorial
Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, zonele funcţionale
existente au suferit modificări în structură şi mărimea lor prin mărirea
suprafeţei intravilanului.
Limita intravilanului localităţilor comunei CORDUN s-a modificat,
noua limită incluzând toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii
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sau amenajări, precum şi suprafeţele de teren necesare dezvoltării în
următorii 5 -10 ani.
Zonificarea existentă s-a menţinut, au apărut modificări ale unor
zone
funcţionale,
modificări
justificate
de
înlăturarea
disfuncţionalităţilor semnalate.
Suprafaţa propusă a teritoriului intravilan se prezintă astfel :
NR.
CRT
1
2
3

SATUL
CORDUN
SIMIONESTI
PILDESTI
TOTAL COMUNA

EXISTENT
(HA)
344.24
111.08
215.08
670.40

PROPUS
(HA)
420.32
135.63
262.61
818.56

In anul 1997 a fost realizat Plaul Urbanistic General al comunei,
prilej cu care au fost mărite intravilanele localităţilor, rezultând o
suprafaţă totală a intravilanului de 670.40 ha. Faţă de acesta rezultă o
creştere a intravilanului de 148.16 ha.
BILANŢUL ZONELOR FUNCŢIONALE ÎN INTRAVILANUL EXISTENT ŞI
PROPUS:
CORDUN
ZONE
existent propus
FUNCTION
(ha
(ha
ALE
(%)
(%)
)
)
1.
13
40. 243 58.
1. ZONA 9.5
53 .91 03
DE
2

SIMIONESTI
PILDESTI
existent propus existent propus
(ha
(ha
(ha
(ha
(%)
(%)
(%)
(%)
)
)
)
)
66. 59. 85. 63. 144 67. 199 76.
32 70 57 09 .45 16 .77 07
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LOCUI
NŢE ŞI
FUNCŢ
IUNI
COMP
LEME
NTARE
CORDUN
NR
.

2.

ZONE FUNCTIONALE
2ZONA CENTRALĂ ŞI
ALTE ZONE CU
FUNCŢIUNI
COMPLEXE DE
INTERES PUBLIC

SIMIONESTI

(ha)

(%)

(ha)

(%)

13.95

3.32 23.19 17.10

unitati
115.8
industria
27.56 0.00 0.00
ZONE
4
le
UNITĂŢI
3.
INDUSTRIA unitati
11.35 2.70 15.80 11.65
agricole
LE ŞI
AGRICOLE
TOTAL 127.1
30.26 15.80 11.65
9
ZONĂ PARCURI
4
2.48 0.59 1.19 0.88
RECREERE ŞI TURISM
5

6

ZONĂ GOSPODĂRIE
COMUNALĂ
ZONE CU DESTINAŢII
SPECIALE ŞI DE
ECHIPARE

PILDESTI
(ha)

(%)

9.85

3.75

0.13 0.050

8.46

3.22

8.59

3.27

0.89

0.34

1.93

0.46

1.32

0.97

0.66

0.25

11.94

2.84

6.54

4.82

8.38

3.19
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TERITORIALĂ
ALTE ZONE

7

18.91 4.50 2.02 1,49 34.48 13,13
420.3 100.0 135.6 100.0 262.6 100.0
TOTAL 1+2+3+4+5+6+7
2
0
3
0
1
0
Sursa :
Calcule pe baza perimetrărilor intravilanelor satelor
conform PUG întocmit anterior şi a datelor furnizate de DJS NEAMŢ
Bilanţul teritorial al categoriilor de folosinţă pe întreaga suprafaţă a
teritoriului administrativ pentru teritoriul intravilan propus se prezintă
astfel :
BILANŢ TERITORIAL AL SUPRAFEŢELOR DIN TERITORIUL
ADMINISTRATIV PROPUS
TERITORIUL
INTRAVILAN
EXTRAVILAN
TOTAL
ADMINISTRATIV AL
(ha)
(%)
(ha)
(%)
(ha)
(%)
UNITATII DE BAZA
367.9
2837.4
3205.4 100.0
AGRICOL
11.48
88.52
9
8
7
0

NEAGRICOL

CAT. DE FOLOS.

Paduri

0.00

0.00

36.82

100.0
0

36.82

Ape

37.48 13.20 246.48 86.80 283.96

Drumuri

60.40 19.39 251.12 80.61 311.52

Curti
(constructii)
Neproductiv
e

229.6 100.0
5
0
0.00

0.00

0.00 229.65

0.00 156.65

100.0
156.65
0

100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0

Terenurile agricole din intravilan se scot din circuitul agricol treptat
prin autorizaţia de construire.
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Zona pentru locuinţe cu regim mic de înălţime se majorează
datorită introducerii în intravilan a unor suprafeţe de teren deja
construite şi a terenurilor, necesar în viitor pentru construirea de
locuinţe. Având în vedere procentul de ocupare a terenului de (POT)
30% stabilit de către Regulamentul General de Urbanism pentru
localităţile rurale, circa 30% din terenul agricol introdus în intravilan se
va putea ocupa cu construcţii de locuinţe, restul rămânând în folosinţa
deţinătorilor, cu destinaţia de teren agricol, gradini de faţadă, spaţii
verzi.
Zona de unităţi agricole şi industriale se majoreză ca suprafaţă
prin introducerea în teritoriul intravilan a unor suprafeţe propuse pentru
realizarea unor obiective agricole, industriale şi de dezvoltare
economică, care se preconizează a se realiza în viitorul apropiat.
Zona căi de comunicaţie rutieră se măreşte ca urmare a
introducerii unor porţiuni din drumuri în intravilan şi a propunerii unor
drumuri pe trasee noi, precum şi prin modificarea profilelor celor
existente.
Zona de gospodărie comunală se majorează cu suprafeţele
destinate rampelor de transfer gunoi introduse în intravilan şi
recalcularea suprafeţelor destinate acestei funcţiuni. Aceste funcţiuni
vor fi preluate de servicii centralizate specializate la nivel judeţean.
Zona pentru echipare tehnico-edilitară se majorează prin
propunerile de extindere a alimentării cu apă şi canalizare la satele
comunei CORDUN.
Zona cu terenuri libere se majoreaza ca urmare a propunerii de
redare agriculturii a unor terenuri neproductive, şi introducerii unor
suprafeţe de teren în intravilan adiacente curţilor construcţii.
Zona de spaţii verzi, complexe sportive şi de agrement se măreşte
ca urmare a schimbării unor categorii de terenuri, în terenuri cu
destinaţia de spaţii plantate de-a lungul albiilor apelor şi perdele de
protecţie şi propunerii unor zone de agrement, turism şi agroturism.
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Restul zonelor funcţionale îşi menţin aproximativ actualele
suprafeţe.
3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale
Aşa cum rezultă din analiza situaţiei existente, problemele de
mediu din zona localităţilor comunei CORDUN nu sunt deosebite, sursele
potenţiale neavând un impact major.
Principalele obiective şi măsuri necesare pentru rezolvarea
problemelor şi situaţiilor negative, în vederea asigurării unui mediu
echilibrat şi stabil sunt următoarele:
 realizarea de rampe de transfer a deşeurilor menajere şi
transportarea acestora către depozitul ecologic zonal prin
inetrmediul unui serviciu specializat; organizarea unor
sisteme eficiente de evacuare şi depozitare temporară a
reziduurilor specifice rezultate de la activităţile agricole, de
industrie mică şi servicii;
 menţinerea şi realizarea de spaţii verzi şi plantaţii de
protecţie în intravilan, realizarea unor plantaţii perimetrale în
jurul rampelor de transfer, în jurul zonei destinate activităţilor
agro-industriale.
 realizarea într-o etapă ulterioară a două staţii de epurare a
apelor uzate, funcţie de realizarea alimentării cu apă a
localităţilor comunei şi de cantitatea restituţiilor rezultate de
la populaţie, obiective economice şi social-culturale;
 interzicerea oricăror deversări necontrolate de ape uzate şi
depuneri de deşeuri în cursurile de apă şi pe malurile
acestora;
 instituirea zonelor de protecţie sanitară a fântânilor;
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 combaterea eroziunii versanţilor prin lucrări de nivelare şi
estompare a ravenelor prin menţinerea şi dezoltarea
plantaţiilor şi vegetaţiei forestiere existente;
 menţinerea şi protejarea pădurilor cu rol deosebit de
protecţie din extravilan;
 combaterea excesului de umiditate şi inundabilitate din lunca
Moldovei şi Ciurlic prin regularizarea albiilor acestora;
 evitarea executării de construcţii pe terenuri cu pante mari
sau nesigure până la verificarea stabilităţii generale şi locale
ale acestora;
3.9. Dezvoltarea echipării edilitare
Gospodăria complexă a apelor
Lucrări hidroedilitare propuse pe teritoriul comunei CORDUN:
 Dirijarea controlată a apelor meteorice;
 Irigaţii;
 Executarea de lucrări de întreţinea a îndiguirilor executatea
de-a lungul râului Moldova.
Ca lucrări necesare pentru apărarea contra inundaţiilor se propun
diguri de protecţie şi exploatare;
Lucrări necesare pentru realizarea unor surse calitative de apă:
 Cantitatea de apă subterană poate fi obţinută cu ajutorul
construcţiilor de captare (foraje, drumuri, puţuri) la regimul
de exploatare impus şi cu o calitate a apei care trebuie să
satisfacă condiţiile de potabilitate în decursul termenului
prevăzut de folosirea apei.
 În condiţiile dezvoltării umane, se propune amenajarea
cursurilor pârăurilor, completarea cu plantaţii în zonele
limitrofe.
 Se va asigura protecţia sanitară de minim 10 m de la albiile
minore, conform Legii Apelor 107, Anexa nr.2.
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Alimentarea cu apă
Alimentarea cu apă a satelor comunei CORDUN este asigurată din
reţeaua proprie cu aductiune din puţuri forate.
Soluţii de principiu pentru alimentarea cu apă
Lucrările de alimentare cu apă, respecta legislaţia în vigoare: STAS
1343/1-96; STAS 1478-90; STAS 1342/91; STAS 4706/88; STAS 8591/95;
Ordin MIS1935/96; LEGEA 137/96; LEGEA 107/96; HG 101/97.
Soluţii de principiu pentru alimentarea cu apă potabilă prevăd că
pentru aprovizionarea cu apă potabilă a populaţiei se pot folosi şi surse
de apă locale:
 Surse supraterane – ce îndeplinesc condiţiile de calitate –
Legea 107/97 –Legea apelor;
 Surse de suprafaţă – ce îndeplinesc condiţii de calitate – apă
de suprafaţă, categoria I de folosinţă şi numai după tratare.
Necesarul de apă
Cantităţile de apă necesare se vor determina în conformitate cu
prevederile STAS1343.
Determinarea cantităţilor de apă necesare se va face analitic,
diferenţiat pentru fiecare categorie de folosinţă de apă a localităţilor.
Cantităţile de apă pentru perspectivă se vor considera cel puţin
pentru categoria de clădiri având instalaţii interioare de alimentare cu
apă rece.
Cantităţile de apă pentru nevoile publice se vor determina analitic
pentru fiecare unitate de interes public . Normele pentru nevoile publice
vor fi luate conform STAS 1478.
Cantităţile de apă pentru nevoile animalelor din gospodăriile
individuale se vor determina pe baza prevederilor planurilor de
sistematizare .

112

P.U.G. Com.CORDUN, jud. NEAMŢ, VOL. I. MEMORIU GENERAL

Cantităţile de apă potabilă pentru nevoile industriei locale sau a
altor unităţi economice, se vor lua orientativ din literatura de
specialitate .
Cantităţile de apă, precum si condiţiile pentru combaterea
incendiilor se vor determina în conformitate cu prevederile normelor
P.S.I. în vigoare .
Pierderile în instalaţiile de alimentare cu apă se vor considera
conform STAS 1343, coeficientul de spor pentru pierderile de apă se va
lua : k p = 1,1.
Sursa de apă - captarea :
Captarea surselor de apă supraterană este realizata cu respectarea
prevederile normativelor şi stasurilor în vigoare.
Tratarea apei :
Instalaţiile de tratare pentru îmbunătăţirea calităţii apei sunt
proiectate având în vedere caracteristicile fizico-chimice, biologice şi
bacteriologice ale apei brute captate, stabilite pe bază de studii de
specialitate, prevăzându-se tehnologia de tratare corespunzătoare
pentru obţinerea unei ape cu calităţi de potabilitate conform STAS 1342.
Instalaţiile de tratare ale apei sunt dimensionate conform STAS
1343 la debitul maxim zi al cerinţei de apă la sursă, inclusiv debitul
pentru nevoile tehnologice ale staţiei de tratare.
La stabilirea schemelor tehnologice si amplasamentului staţiei de
tratare se va da prioritate soluţiilor care evită fundarea construcţiilor la
adâncime . Alcătuirea şi amplasarea staţiei de tratare s-au realizat
ţinându-se seama de executarea construcţiilor pe etape, astfel încât să
se poată realiza extinderi viitoare fără dificultăţi.
Aducţiunea apei :
Aducţiunile sunt proiectate numai într-un singur fir de conductă,
fără fire de rezervă pentru cazurile de avarie.
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Traseul conductei de aducţiune este cât mai scurt posibil şi uşor
accesibil, situat în apropierea drumului, pentru a se putea interveni uşor
în caz de avarie şi a nu degrada terenurile agricole.
Pentru conductele de aducţiune şi pentru reţelele de distribuţie a
apei vor fi folosite ţevi din polietilenă de înaltă densitate.
Înmagazinarea apei:
Rezervoarele de apă vor fi aşezate pe înălţimile naturale ale satelor
comunei CORDUN, în zone stabile din punct de vedere al terenului.
Distribuţia apei:
Proiectarea reţelei de distribuţie se va face ţinând seama de
prevederile P.U.G.-ului, cu indicarea caracteristicilor clădirilor (grad de
confort si număr de nivele), precum şi a caracteristicilor zonelor sau
unităţilor industriale prevăzute a se realiza în perimetrul localităţii.
Reţelele de conducte ce vor fi prevăzute în satele comunei CORDUN pot
fi ramificate. Reţeaua de distribuţie se va executa din tuburi de
polietilenă de înaltă densitate PEHD, având diametre de 125-300 mm.
În mod obligatoriu, în punctul final al reţelelor ramificate, vor fi
prevăzute branşamente la clădiri, hidranţi sau cişmele publice.
Note de calcul :
Populaţia de calcul :Ni
Debitele necesarului de apă se determină, conform STAS 1343 1/1991cu relaţiile :
Qn zi med =  ( q sp x N i / 1000 ) mc/zi;
Q n zi max =  ( K zi x q sp x N i / 1000 ) mc/zi.
în care :
Qn zi med este debitul zilnic mediu al necesarului de apă ;
Qn zi max este debitul zilnic maxim al necesarului de apă ;
q sp este debitul zilnic mediu specific al necesarului de apă
corespunzător relaţiei :
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q sp = q g + q p + q s + q il l/om - zi;
q g - debitul zilnic mediu specific pentru nevoi gospodăreşti ale
populaţiei ;
q g = 140 l/om-zisi respectiv 40 l/om - zi;
q p - debitul zilnic mediu specific pentru nevoi publice ; q p = 40
l/om-zi şi respectiv 25 l/om-zi;
q s - debitul zilnic mediu specific pentru stropit şi spălat străzi,
pentru stropit spaţii verzi ; q s = 15 l/om-zisi respectiv 5 l/om-zi;
q il - debitul zilnic mediu specific pentru unităţile de industrie locală
aferente servirii populaţiei din localitatea respectivă l/om-zi; acest debit
se va stabili pe cale analitică ;
K zi - coeficient de neuniformitate a debitului zilnic = 1,2 şi respectiv
1,4;
Rezultă q sp = 195 l/om-zişi respectiv 70 l/om-zi.
Volumele rezervelor de incendiu, se determină cu relaţia :
V inc = Te ( a Q s orar max + 3,6 n Q ie - Q si ) +  3,6 Q ii x T ii şmcţ,
în care :
Te - durata de calcul în ore a incendiului exterior, care este de 3 ore
;
a - coeficient adimensional = 0,7 ;
Q s orar max - debitul orar maxim al cerinţei de apă ;
Q ie - debitul pentru un incendiu exterior, în l/s, funcţie de mărimea
localităţii :
Q ie = 5 l/s ;
Q si - debitul minim, în mc/h, care poate fi asigurat de la sursă, fără
întrerupere, chiar în timpul incendiului ;
Q ii - debitul pentru un incendiu interior, în l/s ; Q ii = 2,5 l/s ;
T i - durata de calcul în ore de funcţionare la un incendiu a
instalaţiilor interioare, cu
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Q ii ; Ti = 10 minute.
Cerinţa de apă se determină în funcţie de necesarul de apă, de
pierderi şi de nevoile tehnologice ale sistemului de alimentare .
Relaţia de calcul este :
Q s orar max = K p x K s x Q n orar max mc/h;
K p = 0,15 - coeficient de majorare pentru pierderi de apă în sistem ;
K s =1,07 - coeficient pentru nevoi tehnologice ;
Q n orar max = 1 /24 x K o x Q n zi max mc/h
K o - coeficient de neuniformitate al debitului orar, în funcţie de
numărul total de locuitori ( conform STAS 1343 ) .
Rezervoarele de apă vor însuma următoarele capacităţi :
V = V inc + V compensare + V avarie mc;
V compensare - se determină cu ajutorul unui bilanţ grafic sau analitic
al cantităţilor de apă furnizate şi consumate în instalaţie, astfel încât
cantitatea de apă să fie minimă şi să asigure funcţionarea instalaţiei în
condiţiile impuse de la caz la caz. Volumul de compensare se determină
prin calcul analitică ca suma valorilor absolute ale diferenţelor maxime
între valorile cumulate ale volumelor de apă furnizate de sursa şi valorile
cumulate ale volumelor de apă consumate, în aceeaşi perioadă de timp (
de regulă, 24 ore ).
V avarie = T av x Q av , în care :
T av - timpul de înlăturare al avariei, în ore ;
Q av - debitul de exploatare în condiţii de avarie, în şmc / hţ.
Se consideră : V compensare = 0,22 Q n zi max şi V avarie = 0,25 Q n zi max
Lucrări prioritare
- Realizarea de rezervoare de înmagazinare a apei;
- Asigurarea staţiilor de tratare şi a perimetrelor de protecţie
sanitară a acestora;
- Realizarea reţelelor de distribuţie a apei.
Canalizare
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În comuna CORDUN evacuarea apei uzate menajere de locuinţe,
clădiri administrative, social-culturale, se va realiza prin intermediul unor
reţele colectoare de canalizare, la două staţii de epurare propuse .
Evacuarea apelor meteorice se va realiza natural prin lucrări de
sistematizare verticală la rigolele drumurilor care vor deversa în
pârăurile limitrofe localităţilor.
Amplasamentul staţiei de epurare trebuie să fie în afara zonelor de
locuit şi în aval de localitate, respectându-se distanţele de protecţie
sanitară.
La dimensionarea staţiei de epurare se va ţine seama de
posibilităţile de cooperare cu alte unităţi economice din zona comunei.
Dimensionarea reţelei de canalizare se va face la debitele maxime
de calcul conform prevederilor STAS1486 şi 1795, la Qorarmax.
Cantităţile de apă evacuate vor fi stabilite în conformitate cu prevederile
STAS 1846 şi 1795, având în vedere restituţiile folosinţelor de apă care
au instalaţii de evacuare a apelor uzate, în reţeaua de canalizare.
Quzmax = 0,8 x Qzimax
Lucrări prioritare
Realizarea unei reţele de canalizare în sistem unitar;
Înfiinţarea unor staţii de epurare a apelor uzate;
Alimentarea cu energie electrică
În comuna CORDUN, prin dezvoltarea teritorială a intravilanului
sunt prevăzute extinderi de reţele de joasă tensiune, ce sunt alimentate
din posturile de transformare existente. Asigurarea necesarului de
consum electric se va realiza din reţelele de medie tensiune existente,
prin intermediul posturilor de transformare.
În localităţile comunei CORDUN, asigurarea necesarului de consum
electric va fi realizat din posturile de transformare existente, iar
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necesarul de consum electric pentru noile obiective va fi asigurat din
rezerva acestuia cât şi din posturile noi care înlocuiesc pe cele defecte.
Clădirile existente vor avea asigurate necesarul de consum electric
din posturile de transformare existente în stare de funcţiune, iar
obiectivele noi, vor fi alimentate cu energie electrică atât din rezerva
acestor posturi de transformare cât şi din posturile noi care înlocuiesc pe
cele defecte.
Posturile de transformare defecte vor fi înlocuite cu altele noi în
baza unor studii efectuate de Electrica S.A.
Având în vedere că necesarul energetic pentru o gospodărie este
de cca. 4 kW la nivelul postului de transformare, puterea maximă
simultan absorbită va fi:
P max sim. abs. = N g x 4 kW şi, unde N g - numărul preconizat de
locuinţe, dat de extinderea intravilanului .
Puterea aparentă la nivelul postului de transformare va fi :
S u = 1,1 x P max sim. abs. / cos  kVA, unde :
cos  - factor de putere ;
1,1 - coeficient ce ţine seama de scăderile de tensiune pe linie .
Viitorii consumatori de energie electrică se împart în următoarele
categorii :
P 1 - iluminat public ;
P 2 - iluminat si utilizări casnice ;
P 3 - consumatori concentraţi, cum ar fi : clădiri cu caracter social ;
obiective agro-industriale şi de industrie locală ;
Pentru iluminatul public se vor considera încărcări uniform
distribuite; valorile nivelelor de iluminare E med = 3 -1 lx. sunt în funcţie
de categoria căilor de circulaţie (drumuri, uliţe) ;
Puterea instalată pentru iluminat la consumatorii concentraţi se
calculează pe baza încărcărilor specifice .
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În satele componente ale comunei se propune realizarea de reţele
de distribuţie de joasă tensiune 0,4KV, în zonele de extindere a
intravilanului.
Se va reabilita iluminatul stradal şi se va realiza branşarea electrică
a locuinţelor noi construite.
Calculul electric al reţelei se va face în următoarele ipoteze:
 toate circuitele principale vor fi trifazate ;
 derivaţiile vor putea fi, numai în mod excepţional, mono sau
bifazate;
 calculul secţiunii conductorului de nul se va face combinat
pentru circuitele de iluminat public, iluminat particular şi
utilizări casnice, în situaţiile când funcţionează cu conductorul
de nul comun.
Secţiunea minimă admisă va fi :
 la circuitele principale, de 70 mm2 Al, pentru conductoare
neizolate şi 50 mm2, pentru conductoare izolate torsadate ;
 la derivaţii, de 35 mm2 Al, pentru ambele tipuri de
conductoare.
Pentru obiectivele construite în zona de protecţie LEA20 KV, fără
autorizaţie de construire este necesar ca în fiecare caz în parte, pentru
autorizarea lor să se obţină un Aviz de amplasament de la ELECTRICA
S.A., care va stabili măsurile care se impun.
Lucrări prioritare
 Branşarea la reţeaua electrică a construcţiilor neelectrificate
şi a noilor construcţii.
 Electrificarea zonelor deficitare şi creşterea gradului de
siguranţă în exploatare.
 Refacerea traseelor degradate şi înlocuirea stâlpilor din lemn
cu cei din beton;
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 Extinderea reţelei electrice de joasă tensiune în zonele de
extindere a intravilanului;
 Înlocuirea posturilor de transformare defecte.
Telefonie
În comuna CORDUN este necesară dezvoltarea reţelei telefonice,
care să rezolve eventualele noi solicitări ca urmare a extinderii
intravilanului.
În comuna CORDUN există 2 centrale telefonice.
Se va extinde reţeaua de telefonie în zonele de extindere a
intravilanului, printr-o reţea de cabluri coaxiale, pe stâlpi din beton al
ELECTRICA S.A.
Conform STAS 832, măsurile ce se impun la proiectarea şi apoi la
întreţinerea instalaţiilor de telecomunicaţii sunt :
Liniile telefonice aeriene vor avea circuite transpuse. Cea mai mare
distanţă între două transpuneri ale unui circuit trebuie să nu depăşească
1,6 km ;
Se vor instala cabluri cu manta de aluminiu ;
Simetria instalaţiilor şi izolaţia lor faţă de pământ trebuie să
corespundă normativelor în vigoare. Defectele de izolaţie trebuie să fie
remediate în funcţie de importanţa circuitelor, în termenele stabilite. Se
recomandă ca durata remedierii să nu depăşească 24 de ore ;
La subtraversări, cablurile se vor instala în ţevi izolante, chiar dacă
electrificarea căii ferate nu este prevăzută ;
Se va evita înlocuirea unei linii aeriene cu o nouă linie aeriană pe
alt traseu. De regulă, linia aeriană ce trebuie desfiinţată se înlocuieşte cu
un cablu.
Ca o măsură specială, înlocuirea instalaţiilor existente se va face
numai atunci când nu se găseşte o soluţie judicioasă de protecţie în
condiţiile menţinerii lor.
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Această măsură nu se referă la soluţiile prin care reorientările de
legături, comasările de linii, scurtările de traseu conduc la desfiinţarea de
pe terenurile de construcţii sau agricole a unor linii aeriene cu lungime
totală mai mare decât a cablurilor pe care le înlocuiesc.
De asemenea soluţia abandonării cablurilor interurbane existente
se poate admite numai în cazuri excepţionale şi se aplică numai cu avizul
ministerelor interesate.
Lucrări prioritare
Creşterea gradului de siguranţă şi stabilitate în funcţionarea
instalaţiilor telefonice;
Onorarea cererilor de noi posturi telefonice.
Alimentarea cu căldură
Se recomandă ca alimentarea cu căldură a locuinţelor şi a unităţilor
social culturale din satele comunei CORDUN, să se realizeze cu centrale
termice individuale ce vor funcţiona pe bază de gaz metan.
Aceste centrale termice individuale (microcentrale, grupuri
termice), vor funcţiona cu combustibil gaz natural din conducta de
distribuţie de presiune redusă.
Alimentare cu gaze naturale
Datorită extinderii intravilanului se are in vedere extinderea reţelei
de alimetare cu gaze naturale, astfel încât să acopere zonele noi.
Traseele reţelelor şi instalaţiilor vor fi pe cât posibile rectilinii .
Traseele vor fi marcate prin inscripţii sau prin aplicare de plăcuţe
indicatoare, pe construcţii şi stâlpi din vecinătate.
La stabilirea traseelor se va da prioritate siguranţei faţă de estetică.
În sate, conductele subterane de distribuţie se vor poza numai în
teritoriul public, ţinând seama de următoarea ordine de preferinţă : zone
verzi, trotuare, alei pietonale, în porţiunea carosabilă, folosind traseele
mai puţin aglomerate cu instalaţii subterane .
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Pe traseele fără construcţii, pe câmp, precum şi în zone cu
agresivitate redusă şi fără instalaţii subterane, se vor prevedea la
schimbări de direcţie şi la suduri răsuflători cu înălţimea de 0,6 m
deasupra solului, dar nu la distanţe mai mici de 50.00 m .
Se va evita instalarea a două conducte de gaze pe traseu paralel.
Adâncimea de pozare a conductelor de distribuţie, măsurată de la faţa
terenului, până la generatoarea superioară a conductei va fi de 1,00 m în
carosabil cu fundaţie din beton, de cel puţin 0,7 în spaţii pavate şi de cel
puţin 0,5 în spaţii verzi. La proiectare se vor lua în considerare cotele
definitive pentru amenajarea terenului .
Debitele de calcul pentru dimensionare se vor stabili, după
următoarele prescripţii :
 pentru reţeaua de repartiţie şi pentru ramurile principale ale
reţelei de distribuţie se va lua în considerare consumul pentru
o etapă de perspectivă de minimum 20 de ani, ţinând seama
de dezvoltarea în viitor a zonelor deservite, eventuala
modificarea a regimului de înălţime şi a densităţii
construcţiilor existente. Pentru traseele de interconectare se
va considera şi debitul de avarie a sectoarelor vecine.
Dimensionarea reţelei de repartiţie trebuie să asigure în caz
de defectare a uneia din staţiile de predare, în orice punct al
reţelei 50 % din debitul de calcul ;
 pentru ramurile secundare se va considera debitul instalat al
aparatelor de utilizare existente şi a celor care se vor monta
în viitor ;
 pentru instalaţiile de utilizare şi branşamentele
consumatorilor casnici se vor însuma debitele tuturor
aparatelor de utilizare de aceeaşi categorie şi se vor aplica
factori de încărcare corespunzători fiecărei categorii de
utilizare .
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În cazul instalaţiilor de utilizare folosite pentru încălzirea
individuală a clădirilor, debitul de calcul se determină cu relaţia :
n

Q = Qni, mcN/h
i=1

în care:
Qni – debitul nominal al unui arzător, în mcN/h
Gospodărie comunală
Se propune amenajarea unor rampe de descărcare / încărcare a
reziduurilor menajere şi înfiinţarea unui sector specializat şi dotat
corespunzător în vederea organizării colectării şi transportului deşeurilor
menajere. Depozitarea deşeurilor menajere în gospodării se va face
individual, şi colectat prin serviciu centralizat.
Aceste rampe vor fi amenajate în extravilanul localităţilor .
Rampa de descărcare / încărcare a deşeurilor menajere va avea un
spaţiu de protecţie de 50 de m de jur împrejur.
3.10. Protecţia mediului
Pentru toate funcţiunile propuse atât în intravilanul localităţilor cât
şi în extravilanul comunei se va avea în vedere ca acestea să nu aibă
caracter poluant, luându-se toate măsurile pentru eliminarea poluării de
tip apă – aer – sol.
Terenurile pe care se va construi se vor scoate din circuitul agricol
pe măsura solicitărilor, de la factorii de avizare şi numai pe suprafeţele
aprobate.
Pentru prevenirea riscurilor naturale se vor respecta condiţiile de
fundare din studiile geotehnice şi se va acorda o atenţie deosebită
sistematizării verticale.
Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât
scurgerea apelor meteorice de pe acoperişuri şi de pe terenul amenajat
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să se facă către un sistem centralizat de canalizare – şanţuri de scurgere
a apelor pluviale de-a lungul drumurilor – fără să afecteze proprietăţile
învecinate. Deasemenea drumurile vor avea îmbrăcăminţi şi profile
transversale corespunzătoare pentru o bună utilizare şi pentru o bună
scurgere a apelor meteorice.
Apele rezultate din activităţile menajere vor fi deversate în fose
septice impermeabilizate vidanjabile individuale sau comune până la
rezolvarea unui sistem de canalizare în sistem unitar pentru toată zona.
Deşeurile menajere vor fi colectate în recipiente speciale,
depozitate în locuri special amenajate în cadrul fiecărei gospodării şi vor
fi preluate de servicii speciale de salubritate centralizate. Acestea vor fi
transportate la platformele de gunoi regionale.
Calitatea aerului trebuie menţinută la cote superioare prin
controlarea emisiilor de substanţe rezultate în urma arderii
combustibililor folosiţi pentru încălzire.
Trebuie urmărit ca prin funcţiunile propuse, în zonă să nu apară
surse de zgomot, vibraţii şi radiaţii de natură să constituie un factor de
poluare.
Toate spaţiile libere dintre construcţii vor fi inerbate, iar în zona
spaţiului de protecţie a drumurilor se vor planta arbori, ce vor constitui
perdeaua de protecţie a acestora.
Menţinerea calităţii mediului între limite acceptabile, cu tendinţa
de aducere la parametrii naturali, constituie o linie strategică esenţială a
unui program de management al mediului (reconstrucţie ecologică,
asigurarea dezvoltării sale durabile).
De aceea, orientarea strategiei de management al mediului trebuie
să se facă către:
 eliminarea tuturor surselor de poluare existente şi viitoare;
 eliminarea emisiilor necontrolate;
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 reducerea etapizată a emisiilor, în corelare cu progresul
ştiinţific şi tehnic în domeniu, în funcţie de disponibilităţile
financiare existente (studii cost-eficienţă)
 elaborarea şi aplicarea unui sistem legislativ pentru protecţia
calităţii aerului, la nivel naţional şi local;
 implementarea unui sistem de monitoring al calităţii
mediului.
Pentru îmbunătăţirea microclimatului zonei se propune
completarea
spaţiilor plantate.
În acest sens s-au propus procente de ocupare a terenului
corespunzătoare.
De asemenea, se propune completarea aliniamentelor stradale şi
prevederea de arbori cu coroană pentru protecţia parcajelor (1 arbore/4
locuri de parcare).
APE
Ape de suprafaţă
Se propune sistematizarea verticală a terenului astfel încât apele
meteorice să se evacueze rapid.

Apele subterane
În cazul prevederii de subsoluri la clădiri sunt necesare măsuri de
hidroizolare a acestora, cu costuri suplimentare.
SOL
Măsuri de reducere a degradării solului
Se au în vedere:
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-modernizarea gestiunii deşeurilor (dotarea cu numărul de
recipienţi necesari, concomitent cu selectarea acestora la producător ca
şi ridicarea lor ritmică şi
-rezolvarea corectă a împrejmuirilor şi a decupeurilor arborilor
astfel încât să se evite scurgerea pământului pe trotuare şi pe carosabil.
NIVELUL FONIC
Zgomotul din traficul rutier
Având în vedere că dezvoltarea zonei s-a făcut fără să se ţină
seama de o serie de implicaţii asupra mediului înconjurător, se propune:
menţinerea într-o perfectă stare de funcţionare a mijloacelor de
transport;
controlul nivelului de zgomot al autovehiculelor;
întreţinerea carosabilului;
amenajarea şi întreţinerea spaţiilor plantate cât şi plantarea de
specii cu frunze persistente care să asigure protecţie tot timpul anului.
Sistematizarea verticală a terenului se va realiza astfel încât
scurgerea apelor meteorice de pe acoperişuri, copertine şi de pe
terenurile amenajate să se facă către un sistem intern de canalizare –
fără să afecteze proprietăţile învecinate.
Deşeurile rezultate din eventualele procese tehnologice vor fi
transportate şi depozitate în locuri special amenajate, conform legislaţiei
în vigoare.
Toate spaţiile libere dintre construcţii vor fi inerbate, iar în zona
spaţiilor de parcare se va planta câte un arbore la 4 locuri.
Pentru eliminarea disconfortului vizual se vor prevedea perdele de
protecţie către zonele care ridică acest tip de probleme.
Propuneri de valorificare a cadrului natural
Valorificarea vegetaţiei spontane
Pădurile furnizează o cantitate importantă de fructe de pădure
(fragi, mure, cireşe, scoruşe, coarne, măceşe, alune etc.) şi ciuperci
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comestibile ce pot fi valorificate direct sau dirijate spre diverse ramuri
ale industriei alimentare. Chiar şi vegetaţia lemnoasă a zăvoaielor de
luncă îşi poate găsi utilizare prin cooperativele meşteşugăreşti.
Plantele medicinale sunt într-un număr destul de mare. Dintre cele
mai importante, care pot face obiectul unei exploatări organizate
intensive şi chiar culturi pentru industria farmaceutică, menţionăm:
coada şoricelului, muşeţelul, patlagina, mierea ursului, urzica moartă,
valeriana, săpunăriţa, vâscul, podbalul, cimbrul, mătrăguna, cucuta,
păpădia, menta, mânăriţa, rodul pământului, iarba fiarelor, socul, teiul,
păducelul, măcieşul, salcâmul, cireşul pădureţ, cornul, cruşinul,
mesteacănul etc.
Plantele melifere de bază: teiul, salcâmul, cireşul, floarea soarelui,
trifoiul, plus numeroase alte plante cu flori, din pajişti, culturi, vii, livezi şi
păduri, folosite astăzi de apicultori izolaţi, pot constitui sursa unei
apiculturi organizate, cu venituri importante pe plan local şi regional.
Valorificarea terenurilor afectate de alunecări
Pentru stabilizarea şi utilizarea raţională a terenurilor cu alunecări
declanşate, în diferitele lor stadii de evoluţie, se vor lua măsuri
corespunzătoare cu cauzele principale şi secundare care au contribuit la
dezvoltarea lor. În prima etapă se va urmări fixarea cornişei şi uscarea
corpului de alunecare. În etapa a II-a se trece la o utilizare complexă a
întregului microlandşaft al alunecării, cu destinaţii multiple: pentru
aricultură, păşune şi fâneaţă, livadă şi podgorie, pădure etc., în funcţie şi
de zonalitatea fizico-geografică.
Alte măsuri secundare de utilizare raţională a terenurilor supuse
alunecărilor sunt:
- evitarea supraîncărcării cu construcţii grele a căror fundaţie este
instalată superficial; săparea debleurilor şi a altor lucrări de artă pentru
şosele şi căi ferate; înlăturarea pe cât posibil sau reducerea circulaţiei de
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tonaj greu etc.; se taie arborii prea grei care nu au o rădăcină pivotantă
care să străbată întregul deluviu de alunecare;
- evitarea îngheţului, dezgheţului şi crăparea solului prin acoperirea
cu ierburi şi plantaţii adecvate regiunii.
Valorificarea cursurilor de ape şi a lacurilor
Având în vedere suprafaţa acoperită de ape din comună se
propune înfiinţarea de amenajării piscicole, prin atragerea de investitori
privaţi interesaţi de această activitate.
Pentru îmbunătăţirea şi rentabilizarea situaţiei considerăm că este
necesar a se realiza următoarele:
 popularea cu peşte fitofag a lacurilor în cantităţi suficiente, astfel
încât să conducă la dispariţia în timp a vagetaţiei subacvatice şi
totodată să asigure condiţii de practicare a pescuitului sportiv. În
acest fel s-ar obţine venituri pentru activitatea de întreţinere şi
exploatare a lacurilor;
 interzicerea îmbăierii în bazinele şi lacurile de producţie, înclusiv
adăparea animalelor de orice fel;
 îmbunătăţirea activităţii de întreţinere a lacurilor prin asigurarea
dotărilor minime necesare, redistribuirea personalului şi a unui
control riguros şi permanent;
 realizarea unor sisteme multiple de avertizare-interzicere;
 îndepărtarea gunoaielor şi plutitorilor prin extragerea acestora din
apă, încărcarea şi transportul lor la platformele de gunoi;
 asigurarea primenirii apei în lacuri, corespunzător necesităţilor şi
programelor de exploatare.
3.11.

Reglementări urbanistice

Aplicarea prevederilor Planului Urbanistic General se face pe baza
reglementărilor - partea grafică (planşa 3 ), precum şi a Regulamentului
local de urbanism (volumul 2).
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Prevederile din piesele desenate cât şi cele ale Regulamentului se
aplică atât la teritoriul intravilan al satelor, cât şi la cel extravilan, în
limitele teritoriului administrativ.
Pentru zonele funcţionale, prevederile Regulamentului se grupează
în 3 capitole, cuprinzând reglementări specifice :
Capitolul I - Generalităţi
 Tipurile de zone şi subzone funcţionale
 Funcţiunea dominantă a zonei
 Funcţiunile complementare admise ale zonei
Capitolul II - Utilizarea funcţională
 Utilizarea funcţională
 Utilizări permise cu condiţii
Capitolul III - Condiţii de amplasare şi conformare a construcţiilor
 Reguli de amplasare şi retrageri minime obligatorii
 Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.
 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară
 Reguli cu privire la forma şi dimensiunile terenului şi
construcţiilor
 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaţii verzi şi
împrejmuiri
• Soluţia generală de organizare şi dezvoltare:
- Soluţia de urbanism prevede organizarea şi dezvoltarea localităţii
suprapus pe intravilanul existent, cu extinderea acestora în zonele
optime pentru construire şi cu menţinerea structurii actuale;
• Organizarea căilor de comunicaţie:
Trama actuală satisface accesele, dar acestea trebuie îmbunătăţite
calitativ;
• Destinaţia terenurilor, zonele funcţionale:
- Cea mai mare parte a terenurilor din intravilan vor continua să fie
suportul pentru construirea de locuinţe şi asigurarea produselor agricole
necesare consumului în gospodării;
- Zona de dotări socio-culturale este constituită din obiectivele
existente care satisfac pentru moment necesităţile localităţilor. Datorită
129

P.U.G. Com.CORDUN, jud. NEAMŢ, VOL. I. MEMORIU GENERAL

dispersiei acestora sau numărului redus (în funcţie de localitate) nu se
poate conta pe zone centrale în adevăratul sens. Se propune realizarea
de studii de reabilitare şi de conformare în vederea transformării lor în
zone centrale.
- Zona de unităţi industriale şi agricole se va dezvolta pe
amplasamentul actual al obiectivelor existente, precum şi în cadrul
platformei agro-industriale propuse. Obiectivele de industrie mică
compatibile cu celelalte zone funcţionale vor putea fi amplasate şi în
cadrul acestora (în principal în zona de locuinţe). Orice nouă activitate de
natură productivă va fi analizată pe baza unui studiu de impact, în
principal urmărindu-se reducerea la minim a efectelor asupra mediului.
- Pentru echipările tehnico-edilitare se prevăd culoare de protecţie.
• Protejarea unor suprafeţe din extravilan:
- evitarea tăierilor necontrolate a pădurilor care au şi rol de
protecţie a intravilanului;
- conservarea calităţii terenurilor agricole din extravilan prin
cuprinderea în sisteme ameliorative locale.
• Interdicţii definitive de construire:
- zona reţelei de medie şi înaltă tensiune;
- zonele de protecţie a cimitirelor;
- zonele de protecţie a gospodăriilor de apă şi a staţiilor de
epurare.
În vederea stabilirii regulilor corecte de construire, teritoriul
intravilan al satelor a fost împărţit în Unităţi Teritoriale de Referinţă
(denumite în Regulamentul Local de Urbanism – UTR). Împărţirea
teritoriului în UTR-uri s-a făcut pe baza planşei nr. 3- Reglementări
urbanistice (unităţi teritoriale de referinţă); UTR se defineşte ca o
reprezentare convenţională a unui teritoriu având o funcţiune
predominantă sau / şi omogenitate funcţională, pentru care se pot
stabili reguli de construire general valabile. UTR-ul este delimitat prin
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limite fizice, existente în teren (străzi, limite de proprietate, ape, etc.)
Având în vedere dimensiunile reduse, în general, ale localităţilor rurale,
implicit a satelor comunei CORDUN şi faptul că funcţiunea de locuire
este predominantă, numărul de UTR-uri este redus (vezi volumul II Regulament Local de Urbanism, în cadrul caruia, fiecare UTR este
prezentat cu permisiuni şi restricţii).
3.12.

Obiective de utilitate publică

Principatele obiective publice de pe teritoriul comunei CORDUN
sunt prezentate clasificat în tabelul de mai jos:
CATEGORII DE INTERES
NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL
INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII

DOMENII

Cordun
Primaria si Consiliul Local al comunei
Cordun
Politia
Camin Cultural, biblioteca
Oficiul Postal
Dispensar uman
Biserica Ortodoxa
Scoala cu clasele I-VIII
Gradinita
Biserica ortodoxa
Punct de informare pentru populatie propus
2Cabinete Stomatologice
Simioneşti
Camin Cultural
Oficiul Postal
Scoala cu clasele I-IV
Gradinita
Biserica ortodoxa
131

-

-

X

-

-

X
X
X
X
X
X
X
X

-

-

X

-

-

X

-

-

X
X
X
X
X

P.U.G. Com.CORDUN, jud. NEAMŢ, VOL. I. MEMORIU GENERAL

CATEGORII DE INTERES
NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL

DOMENII

Pildeşti
Camin Cultural
Scoala cu clasele I-VIII
Gradinita
Oficiul Postal
Gradinita particulara

X
X
X
X
X
GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Cimitir Cordun
X
Cimitir Pildesti
X
Cimitir Simionesti
X
CĂI DE COMUNICAŢIE
DN2
X
DJ 207
X
DJ 207B
X
DC 51
X
DC 54
X
Străzi în intravilan
X
INFRASTRUCTURĂ MAJORĂ
Reţea de transport gaze
X
Reţea de alimentare cu apă
X
Reţea de canalizare – propusă
X
Reţea de transport energie electrică X
existentă
Staţie de transformare de 110/20kv –
X
existentă
Reţea de telecomunicaţii – existentă
X
SALVAREA, PROTEJAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTELOR
NATURALE
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CATEGORII DE INTERES
NAŢIONAL JUDEŢEAN LOCAL
SISTEME DE PROTECŢIE A MEDIULUI
Zone de protecţie sanitară
X
DOMENII

Pentru ridicarea standardalui de viaţă şi civilizaţie a locuitorilor din
comună şi pentru mărirea gradului de atracţie a localităţii, sunt necesare
următoarele direcţii de acţiune:
 Modernizarea reţelei stradale principale intravilane prin
refacerea şanţurilor, podeţelor, trotuarelor şi prin plantarea
de perdele vegetale şi specii arboricole;
 Punerea la punct a sistemului de colectare a deşeurilor
menajere;
 Proiectarea reţelei de canalizare şi în perspectivă ulterioară,
de epurare a apelor uzate;
 Amenajarea de parcuri, terenuri de joacă pentru copii şi
terenuri de sport;
 Dezvoltarea serviciilor de gospodărie comunală;
 Dezvoltarea prestărilor de servicii şi a reţelei comerciale;
 Organizarea pieţelor agroalimentare şi de mărfuri
nealimentare.
Terenuri proprietate publică
Terenuri proprietate publică de interes naţional;
Terenuri proprietate publică de interes judeţean;
Terenuri proprietate publică de interes local;
Terenuri proprietate privată
Terenuri proprietate privată ale unităţilor administrativ teritoriale
de interes local;
Terenuri proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.
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În vederea realizării obiectivelor propuse pot avea loc schimburi de
teren, concesionări şi chiar expropieri pentru cauză de utilitate publică
conform legislaţiei în vigoare
4. CONCLUZII - MĂSURI ÎN CONTINUARE
Localităţile comunei CORDUN se vor dezvolta în principal pe seama
funcţiei agricole şi industriale.
Se estimează o creştere semnificativă a populaţiei însă nu se
preconizează presiuni mari în ceea ce priveşte necesarul de teren pentru
locuinţe şi anexe gospodăreşti, aceste probleme fiind în cea mai mare
parte rezolvate prin extinderile de intravilan efectuate şi prin
valorificarea superioară a resurselor interne de teren.
Realizarea obiectivelor propuse prin programul propriu al
Consiliului Local va trebui susţinuta de fondurile bugetului local, dar şi de
către bugetul centralizat al statului sau prin atragerea de finaţări
nerambursabile prin programele ( ISPA, RICOP, FRDS, etc), în special
pentru lucrările de infrastructură a drumurilor de interes naţional,
alimentări cu apă, alimentare cu gaze naturale şi gospodărirea apelor,
etc.
Prioritare pe termen scurt sunt următoarele acţiuni:
- realizarea proiectului şi execuţia reţelei de canalizare şi staţiei de
epurare.
- realizarea rampelor de transfer şi înfiinţarea unui serviciu de
transport a deşeurilor către depozitul ecologic;
Şansele de dezvoltare ale localităţilor mai sunt legate de realizarea
în perspectivă a lucrărilor majore de echipare tehnico-edilitară.
Extinderile de intravilan s-au făcut la solicitarea organelor locale,
motivat de cererile venite din partea populaţiei. Pe de altă parte aceste
extinderi vor acoperi cererile pe termen mediu şi lung.
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De asemenea dezvoltarea comunei se va sprijini in viitor pe faptul
ca exista facilitati pentru investitorii majori industriali, din acest motiv se
vor avea in vedere realizarea de PUZ – uri coerente in zonele din nord
estul comunei unde exista premisele dezvoltarii industriei.
Pentru continuarea şi aprofundarea propunerilor reglementate
prin PUG în perioada următoare sunt necesare de elaborat:
- Planuri urbanistice zonale pentru zonele prevăzute în PUG, studii
de fezabilitate, etc;
- Hotărâri ale Consiliului Local privind regimul terenurilor.
Pe baza analizelor efectuate şi a propunerilor de amenajare
teritorială şi dezvoltare a comunei CORDUN se desprind urmatoarele
concluzii :
 Resursele materiale locale şi forţa umană, utilizate într-un
sistem diversificat, pot asigura relansarea economico-socială
a comunei.
 Echiparea edilitară implică dezvoltări, cu precădere
alimentare cu apă în sistem centralizat, canalizare şi
telecomunicaţii.
 Prezenta reactualizare PUG urmează să fie supusă
dezbaterilor publice în cadrul comunităţii comunei.
 După obţinerea avizelor legale din partea factorilor interesaţi,
PUG, inclusiv Regulamentul Local de Urbanism se supun
aprobării Consiliului Local al comunei CORDUN.
 Odată cu aprobarea, PUG, inclusiv RLU capătă valoare
juridică, constituindu-se în instrumentul de lucru al
administraţiei publice locale în:
 fundamentarea solicitării unor fonduri de la bugetul statului
pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică
(modernizări căi de comunicaţie, dezvoltare alimentare cu
apă, instituţii publice)
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 emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de
construire, în conformitate cu prevederile PUG ;
 rezolvarea unor probleme curente ale serviciilor de
specialitate (înstrăinări, parcelări etc);
 clarificarea unor litigii ce pot apare între persoane fizice, între
persoane fizice şi juridice, precum şi în alte situaţii.
 respingerea unor solicitări de construire, neconforme cu
prevederile PUG.

Întocmit,
Arh. HEN IUSTIN
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