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1. INTRODUCERE
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1.1 DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI
BAZA PROIECTĂRII
Prezentul proiect a fost întocmit la comanda beneficiarului - Consiliul Local
Comuna Bistreţ - ce are în planul de investiţii pe anul 2010 întocmirea Planului urbanistic
pentru localităţile componente ale comunei: Bistreţ, Bistreţu Nou, Plosca şi Brânduşa.
TITLUL LUCRĂRII: ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna
Bistreţ - Judeţul Dolj
BENEFICIARUL LUCRĂRII: Consiliul Local - Comuna Bistreţ - Judeţul Dolj
PROIECTANT: TOPGES S.R.L.
1.2 OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC GENERAL
Întocmirea Planurilor Urbanistice Generale pentru localităţile componente ale
comunei Bistreţ, respectiv pentru:
Sat Bistreţ

─ sat reşedinţă de comună

Sat Bistreţu Nou

─ sat component al comunei

Sat Plosca

─ sat component al comunei

Sat Brînduşa

─ sat component al comunei

1.3 SURSE DOCUMENTARE
¾ LISTA STUDIILOR ŞI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR
SAU CONCOMITENT P.U.G.-ului
• Plan Urbanistic General etapa 1 – al comunei Bistreţ proiect nr.7447/1991, elaborat de
I.P.J. Dolj şi avizat de Consiliul Judeţean Dolj;
• Planuri topografice – scara 1:5000 şi 1:25000 asigurate de Consiliul Judetean Dolj,
aduse la zi dupa orto fotoplanuri;
• Planul urbanistic general al comunei Bistreţ, proiect numărul 8139 din 12/1999
elaborat de S.C. PROIECT CRAIOVA S.A.
• Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de Consiliul
Local;
• Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
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publice;
• Date statistice furnizate de Directia Judeteana de Statistică - Dolj.
¾ SURSE DE INFORMAŢII UTILIZATE, DATE STATISTICE
• Monumente, situri şi ansambluri arheologice – judeţul Dolj - listă aprobată de
Ministerul Culturii şi publicată în Monitorul Oficial;
• Modul de folosinţă al teritoriului pe deţinători transmis de Primaria Bistreţ şi O.C.P.I.
Dolj;
• Informaţii obţinute de proiectant de la Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – Consiliul Judeţean Dolj, Muzeul de Istorie al
Olteniei şi alte foruri teritoriale interesate;
• Date culese de proiectant în teren precum şi din discuţiile purtate cu membrii
Consiliului Local şi primarul comunei Bistreţ.
¾ METODOLOGIA UTILIZATĂ
Metodologia

folosită

este

în

conformitate

cu

"GHIDUL

PRIVIND

METODOLOGIA DE ELABORARE ŞI CONŢINUTUL - CADRU AL PLANULUI
URBANISTIC GENERAL" aprobată cu ORDINUL M.L.P.A.T. numărul 13/N/10 martie
1999. Proiectul are la bază:
• Codul Civil;
• Legea numărul 2/1968 privind împărţirea administrativă a R.S.R.;
• Legea numărul 84/2004 privind reorganizarea unor unităţi teritorial administrative;
• Legea numărul 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată în Monitorul Oficial al României, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu
modificările şi completările ulterioare;
• Legea numărul 261/2009 privind modificarea şi completarea Legii numărul 50/1991
privind autorizarea executări lucrărilor de construcţii;
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea numărul 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acestuia;
• Regulamentul general de urbanism aprobat prin H.G.R. numărul 525/1996, republicată
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în Monitorul Oficial nr. 856 din 27 noiembrie 2002;
• Ghidul cuprinzând precizări, detalieri şi exemplificări pentru elaborarea şi aprobarea
Regulamentului Local de Urbanism de către Consiliile Locale, aprobat cu Ordinul
M.L.P.A.T. numărul 80/N/18 noiembrie 1996;
• Ghidul privind metodologia de elaboare şi conţinutul - cadru al planului urbanistic
general, aprobat cu ordinul M.L.P.A.T. numărul 13/N/10 martie 1999;
• Legea fondului funciar numărul 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al
României, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea administraţiei publice locale numărul 69/1991, republicată;
• Legea numărul 54/1998 privind circulaţia juridică a terenurilor;
• Legea numărul 82/1998 privind regimul drumurilor cu completările şi modificările
ulterioare, conform căreia drumurile naţionale îşi păstrează categoria funcţională din
care fac parte, fiind considerate fără întrerupere în transversarea localităţilor (urbane şi
rurale), servind şi ca străzi;
• Legea îmbunătăţirilor funciare numărul 84/1996;
• Legea Îmbunătăţirilor Funciare numărul 138/2004 privind scoaterea terenurilor din
circuitul agricol;
• Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare numărul 7/1996;
• Legea nr. 33/1994 – Legea privind Exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 139 din 02 iunie 1994;
• Legea numărul 43/1997 republicată în anul 1998 privind regimul juridic al drumurilor;
• Ordinul numărul 158/1996 al Ministerului Transporturilor privind emiterea acordului
Ministerului Transporturilor la documentaţii tehnice;
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor, publicat în Monitorul
Oficial al României nr. 138 bis din 06 aprilie 1998;
• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, publicat în Monitorul Oficial al
României nr. 138 bis din 06 aprilie 1998;
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• Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor tehnice
privind amplasarea lucrărilor edilitare, a stâlpilor pentru instalaţii şi a pomilor în
localităţile urbane şi rurale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 138 bis din
06 aprilie 1998;
• Hotărârea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 800/02 septembrie 2005;
• Ordinul Ministerului Sănătăţii numărul 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă
şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, publicat în Monitorul Oficial
al României, nr. 140 din 03 iulie 1997 cu modificările ulterioare;
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind Protecţia mediului publicată
în Monitorul Oficial al României, nr. 1196 din 30 decembrie 2005;
• Ordinul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de
mediu, cu completările şi modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al
României, nr. 52 din 30 ianuarie 2003 cu modificările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 394 din 10 mai 2005;
• Legea apelor numărul 107/1996;
• Legea numărul 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 373 din 10 iulie 2001, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 289/2006 pentru Modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind
Amenajarea Teritoriului şi Urbanismul, publicată în Monitorul Oficial al României, nr.
606 din 13 iulie 2006;
• Legea numărul 242/2009 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului numărul 27/2009
pentru modificarea şi completarea Legii numărul 350/2001;
• Legea numărul 215/2001 – Legea Administraţiei Publice Locale, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 204 din 23 aprilie 2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
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• Legea numărul 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
• Hotărârea Guvernului nr. 1519/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind
dobândirea dreptului de semnătură pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului şi
de urbanism şi a Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului
Urbaniştilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 961 din 20
noiembrie 2004
• Legea nr. 219/ 1998 privind regimul concesiunilor.
• Legile de aprobare a Planului de Amenajare a Teritoriului National (PATN):
· Sectiunea I - Cai de comunicatie: Legea nr. 71/ 1996 ( actualizare Proiect lege /
2004).
· Sectiunea II - Apa: Legea nr.171/ 1997.
· Sectiunea III - Zone protejate: Legea nr.5/ 2000.
· Sectiunea IV - Reteaua de localitati: Legea nr. 351/ 2001.
· Sectiunea V - Zone de risc natural: Legea nr. 575/ 2001.
• ORDINUL MLPAT nr. 21/N/2000, pentru aprobarea “Ghidului privind elaborarea
si aprobarea regulamentelor locale de urbanism”
• Legea Gazelor numărul 351/2004: art.21, art.23 alin.2, art.96;
• Legea numărul 265/2006 privind protecţia mediului;
• Legea nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect,
republicata.
• H.G. 267/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii
184/2001.
• Ordonanta de Urgenta nr. 7 / 02. 02. 2011 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului.
• Ordinul nr. 2701 din 30. 12. 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de
amenajarea teritoriului si de urbanism.
Baza topografică, constând în planuri cadastrale GIS la scara 1:5000 a fost asigurată
de Consiliul Judeţean Dolj.
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2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE
2.1 EVOLUŢIE
Comuna Bistreţ este o aşezare veche, pescuitul fiind una din cele mai vechi ocupaţii
ale locuitorilor de pe aceste meleaguri. Prima atestare documentară scrisă semnaleaza
existenţa unei biserici in Bistreţ (care datează din anul 1722).
De-a lungul timpului populaţia comunei Bistret a participat la cele mai importante
evenimente istorice, care au marcat istoria României: războiul de independenţă din 18771878, primul război mondial şi al doilea război mondial.
Localitatea Bistreţ şi-a extins vatra chiar pe marginea terasei inferioare a Dunării.
Nu numai curţile şi grădinile, dar şi gospodăriile s-au aşezat în întregime în lunca,
utilizând porţiunile uşor înălţate de sub fruntea terasei. Înainte de îndiguire, această parte a
satului era mereu supusă inundaţiilor.
Din primul document scris datat la 3 octombrie 1385, in timpul domniei lui Dan I,
aflăm că acesta întăreşte domnia sa (mânăstirii Tismana) cu satul Vadul Cumanilor cu
jumătate Toporna şi "balta Bistreţ", de la Toplata până la Barjogârla, mai sus de Covaciţa
cu satul Harsomuniti şi Tismena pe amândouă părţile.
Prin hirisovul din 18 septembrie 1531, Vlad Înecatul a dat poruncă mânăstirii
Tismana "să facă sat la Vadul Bistreţului" cu vecini ce se vor aduna în acea selişte.
Existenţa celor două sate de la balta Bistreţ, este clarificată definitiv în documentele din 21
octombrie (1554-1557) rămase de la Pătraşcu cel Bun în care aceste sate sunt numite
"Bistreţul şi Călugăreni", denumiri ce nu se vor mai schimba în viitor. Astfel pe harta lui
Schwart (1722) pe moşia Bistreţ figurează satele "Călugăreni şi Bistriţa, de asemenea, în
concepţia lui Virmond" (1728) sunt trecute satele "Bistrezzul del monastero Tismana" (95
familii) şi Călugăreni del monastero Tismana" (11 familii).
Începând cu secolul al XIX - lea, Călugărenii dispar definitiv din numeroasele
denumiri care s-au păstrat, numele lui fiind preluat de balta pe al cărei mal s-a aflat timp
de 5 secole.
Din prima jumătate a secolului trecut, s-a păstrat "Cartea de alegere a moşiei
Bistreţu de către moşiile învecinate", întocmită de inginerul I. Vâlceanu, la 20 februarie
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1835, fiind cerută de mânăstirea Tismana în conformitate cu prevederile Regulamentul
Organic.
2.2 ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL
Comuna Bistret este situată în partea de sud a judeţului Dolj, în zona de confluenţă
a râului Desnăţui cu balta Bistreţ (balta Dunării).
În prezent comuna Bistreţ are în componenţa patru sate:
•

Bistreţ – sat reşedinţă de comună

•

Bistreţu Nou - sat component

•

Plosca - sat component

•

Brînduşa - sat component.
Oraşele cele mai apropiate de localitatea reşedinţă de comună (Bistreţ) sunt: Băileşti

– 25 km prin Catane-Covei, Segarcea – cca. 30 km prin Bârca – Brînduşa. Comuna Bistret
este situata faţă de oraşul Bechet la 50 km, fata de oraşul Calafat la 55 km şi faţă de
Municipiul Craiova, centru administrativ şi politic cu rang judetean, la o distanţă de cca.
75 km.
Relief
Întreg teritoriul administrativ al comunei Bistreţ se încadrează în “Câmpia
Băileştiului” subunitatea centrală a câmpiei Olteniei.
Formele de relief caracteristice întâlnite sunt: lunca Dunării şi lunca Desnăţuiului,
terasele inferioare şi medii ale Dunării care se racordează în partea de est a teritoriului
administrativ cu terasele similare ale râului Desnăţui.
Altitudinea maximă a reliefului este de 35-40 m şi se întâlneşte în partea de nord a
comunei (terasa Băileşti), iar altitudinea minimă este de sub 5 m şi se întâlneşte în zonele
de luncă.
În luncă, dar şi pe terasă, se întâlneşte o foarte mare varietate de soluri, multe dintre
ele soluri tinere, puţin evoluate, cu o structură instabilă. Pe terasă predomină
cernoziomurile şi cernoziomurile gleizate, soluri fertile, dar supuse proceselor de gleizare.
În luncă predomină solurile aluviale, lacovisolurile şi aluviunile crude. Se întâlnesc
numeroase areale - în depresiuni - de mlaştină.
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Această formă de relief este favorabilă dezvoltării agriculturii şi oferă condiţii
tropice pentru culturi legumicole. Fluviul Dunărea străbate partea sudică a comunei
Bistreţ. La nord es afla pădurea Branişte, la est se afla pârâul Desnăţui iar la vest se afla
lacul Călugăreni.
Datorită diferenţei mici de altitudine dintre luncă şi terasa inferioară a Dunării (sub
10m), care aproape se confundă cu zona comunei, au aparut unistem de bălţi în partea de
sud a comunei: balta Bistreţ, amenajată piscicol în sistemul Cârna – Bistreţ.
Comuna Bistreţ dispune de un relief adecvat practicării agroturismul (dealuri,
Dunărea, parcuri naturale şi zone protejate cu flora şi faună unice) si pescuitului sportiv.
Apele
Pe suprafaţa teritoriului comunei Bistreţ nu există alte ape curgătoare naturale, doar
o reţea de canale de desecare, menită să colecteze excesul de apă freatică şi să îl dirijeze
către Lacul Bistreţ sau către Dunăre, peste digul de protecţie.
Reţeaua hidrografică permanentă a teritoriului este formată din: fluviul Dunărea care străbate partea de sud la cca. 4 km sud de localitatea reşedinţă de comună, râul
Desnăţui – care străbate partea de est a comunei (la est de localitatea Plosca) şi se varsă în
balta Bistreţ.
Teritoriul comunei Bistreţ se înscrie în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, în
zona cu resurse de apă subterane cu vulnerabilitate ridicată şi cu resurse specifice mai
mari decât resursa medie pe ţară.
Pe teritoriul comunei Bistreţ, fluviul Dunărea şi râul Desnăţui sunt îndiguite.
În zona de luncă a Dunării se află numeroase bălţi (cea mai importantă fiind balta
Bistreţ) care până în anul 1989 au fost în parte asanate, terenul fiind redat agriculturii.
Pe teritoriul comunei se găseşte: Lacul Bistreţ si Lacul Călugăreni. Lacul Bistreţ
este cel mai mare din judeţ avand o suprafaţă de 18,67 km² şi un volum de 28 mil. m³ .
Balta Călugăreni este administrată de Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor
Sportivi din România, precum şi Asociaţia Pescarilor din Oltenia, o parte din ea este
concesionată societăţii comerciale Corbux.
Apa freatică este la mică adâncime, şi anume la 5-6 m.

TOPGES S.R.L. Craiova, Calea Bucuresti, Nr.10, Bl. M7-M8, Et.3, cod: 200674 Reg. Com. J 16/421/2004 ; Cod Unic: RO 16201124;
Tel: 0251/415511; 0351/802080; Fax: 0351/802081; Mobil office: 0728/148970; e-mail: office@topges.ro; web: www.topges.ro

Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Bistreţ Judeţul Dolj

Digurile şi drenajele au dus la înlocuirea multor suprafeţe acoperite de apă cu
suprafeţe cultivate, dar menţinerea lor ca atare constituie un motiv de luptă continuă cu
infiltrările şi mlaştinările, cu creşterile de nivel ale fluviului Dunărea. Pentru evitarea
acestora este necesar fie întreţinerea canalelor de descărcare, fie reamenajarea acestor bălţi
în teritoriul comunei ca baze piscicole, care ar constitui o sursă de venit importantă pentru
populaţia comunei.
Trebuie menţionat că nivelul apelor Dunării influenţează direct nivelul apelor din
bălţi şi a pânzei freatice din zonă.
Clima
Întreg teritoriul administrativ al comunei se încadrează într-o zonă cu climat
temperat-continental, cu o temperatură medie anuală de peste 11°C, o temperatură
maximă absolută de peste 40°C şi o temperatură minimă absolută de -31°C.
Temperatura medie a lunii cele mai reci (ianuarie) este de 2°C, iar temperatura
medie a lunii cele mai calde (iulie) este de 23°C şi precipitaţiile medii anuale sunt de 500
mm/an.
Se remarcă efectele de föhn care iau naştere în timpul invaziilor de aer vestice şi
sud-vestice resimţite mai ales de-a lungul Dunării şi în zonele de luncă şi terasele
inferioare. Primăvara este mai timpurie, marcată fiind de creşteri rapide de temperatură (în
medie cu aproximativ 0,5°C) între februarie şi martie şi cu 6,5°-7°C între lunile martie şi
aprilie.
Primul îngheţ apare la sfârşitul lunii octombrie, iar ultimul la începutul lunii aprilie
rezultând un interval de peste 200 zile/an fără îngheţ.
Atât în anotimpul rece, cât şi în cel cald, curenţii dominanţi de aer care suportă şi
influenţa dirijării generale în lungul Dunării sunt cei formaţi pe direcţia vest şi nord-vest.
Caracterul predominant al vânturilor dinspre vest cu intensitate mare în sezonul cald,
explică nu numai existenţa dunelor dar şi mobilitatea nisipurilor în sectorul CalafatBăileşti-Bistreţ.
Ca vânturi predominante amintim austrul, care este un vânt uscat şi care bate cu
precădere în timpul verii dinspre vest şi sud-vest şi vânturi din direcţia est şi sud-est.
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Solurile
Din punct de vedere geologic se întâlnesc în zonă depozite exclusiv cuaternare, de
acumulare fluviatilă, formate din pietrişuri şi nisipuri, nisipuri care antrenate de vânt au
condus la formarea dunelor de nisip pe direcţia nord-vest-sud-est.
În comuna Bistreţ se găsesc mai multe tipuri de sol, predominant fiind cernoziomul
care se găseşte în proporţie de 46% pe întreg teritoriul. Cel mai întâlnit tip de sol de pe
teritoriul României este caracterizat prin culoare închisă, neagră sau castanie, format sub o
vegetaţie ierboasă, în condiţiile unei clime continentale. Un alt tip de sol ce ocupă
aproximativ 13% din teritoriul comunei este solul aluvial, care reprezintă depozite
rezultate în urma activităţilor de eroziune, transport şi acumulare exercitată de către râuri.
Pe suprafeţe mai mici se găsesc şi alte tipuri de sol, cum ar fi lăcoviştii - 7,35%, soluri
gleici-10% şi psamosoluri în proporţie de 22%.
Lunca este supusă direct acţinunii fluviului, ceea ce arată că solurile ca şi vegetaţia
se prezintă într-o mare varietate. Mai ales în luncă, dar şi pe terasă, se întâlneşte o foarte
mare varietate de soluri, multe dintre ele soluri tinere, puţin evoluate, cu o structură
instabilă. Pe terasă predomină cernoziomurile şi cernoziomurile gleizate, soluri fertile, dar
supuse proceselor de gleizare. În luncă predomină solurile aluviale, lacovisolurile şi
aluviunile crude. Se întâlnesc numeroase areale - în depresiuni - de mlaştină. Această
formă de relief este favorabilă dezvoltării agriculturi şi oferă condiţii tropice pentru culturi
legumicole.
Flora şi fauna
În comuna Bistreţ predomină silvostepa cu ierburi xerofite, pâlcuri de stejar
brumăriu (Quercus pedunculiflora) şi păduri de luncă (grupări forestiere în care predomină
specii de Salix, Populus şi Quercus robur).
Pe suprafeţe întinse de culturi trăiesc rozătoare mici (iepurele de câmp, soarecele de
câmp, popândăul) răpitoare mici (dihor, nevăstuică) şi răpitoare mari (vulpea) răspândite
în diferite zone. Păsările de baltă care populează bălţile din Lunca Dunării sunt: pescăruşi,
stârci, corcodei, raţa sălbatică, găinuşa de baltă, barza, lăcusta marocană, cârcăiacul etc.
Din clasa păsărilor regăsim: prepeliţa, potârnichea, presura, prigoria, lăstunul, iar ca
păsări ale zăvoaielor găsim: privighetoarea, mierla, piţigoiul, pitulicea fluierătoare.
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Marile transformări suferite în ultima vreme în Lunca Dunării cum ar fi: îndiguirile,
desecările şi irigaţiile au schimbat în totalitate aspectul acesteia şi au redus considerabil
suprafeţele ocupate de apă, astfel că numai fluviul Dunărea şi câteva lacuri au rămas ca
mediu piscicol. Dintre speciile de peşti cele mai frecvente amintim: crap, somn, salău,
ştiuca, caraş.
Acumularea agro–piscicolă Dunăreni–Bistreţ situată în sudul judeţului Dolj, la
cca. 4 km distanţă de Dunăre, cu o suprafaţă totală de 1,936 ha a atras atenţia
ornitologilor, mai ales după lucrările de îndiguire şi sistematizare a Luncii Dunării, care au
modificat profund vechile ecosisteme din zona inundabilă a Luncii Dunării.
În interiorul a două din cele şase bazine există două insule care deşi restrânse ca
întindere sunt acoperite de macrofite acvatice (Salix sp. Carex sp. Cyperus sp.),
constituind habitate ideale pentru adăpostul şi reproducerea unor specii acvatice. Condiţii
asemănătoare sunt oferite şi de vegetaţia palustră care mărgineşte bazinele vestice, în care
se găseşte puietul de peşte.
Bogăţia şi accesibilitatea surselor de hrană atrag după sine diverse ornitocenoze, cu
regim trofic zoofag (predominant ihtiofag), omnivor sau vegetarian.
Datorită bogăţiei şi varietăţii de specii de păsări acumularea agro-piscicolă
Dunăreni–Bistreţ a fost propusă şi acceptată ca Arie Specială de Protecţie Avifaunistică, în
cadrul Reţelei Ecologice Europene – Natura 2000.
Resurse
Bogaţia resurselor naturale cum ar fi fluviul Dunărea, ariile protejate, reprezintă în
condiţiile unei amenajări corespunzătoare, un potenţial relevant în dezvoltarea turismului
de nişe (eco-turism, turism sportiv pentru pescuit).
Resursele pe care se bazează poţentialul economic al comunei sunt numai resurse
proprii (terenuri arabile, păşuni, fâneţe, păduri, produse animaliere, vegetale şi exploatările
piscicole).
Riscuri naturale
Riscul de periculozitate mare îl reprezintă creşterea nivelului Dunării, aşa cum s-a
întâmplat la inundaţiile din primăvara anului 2006, când conform unei note a guvernului
României reiese că în Comuna Bistreţ au fost avariate 315 case dintre care 63 au căzut,
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415 gospodării au fost afectate, 2485 de hectare de terenuri agricole şi 1115 de hectare de
păşuni au fost inundate.
2.3 RELAŢII ÎN TERITORIU
2.3.1 ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL JUDEŢULUI
Comuna Bistreţ este situată în partea de sud a judeţului Dolj, la sud-est de oraşul
Băileşti, de-a lungul DN 55A Calafat – Bechet ce asigură legătura între cele trei sate ale
comunei şi de traseul DC 2A ce asigură legătura cu satul Brânduşa.
Teritoriul administrativ al comunei Bistreţ se învecinează la nord cu comunele
Afumaţi şi Urzicuţa, la est se învecinează cu comunele Goicea şi Cârna, la sud se
învecinează cu fluviul Dunărea, iar la vest se învecinează cu comunele Negoi şi Catane.
Comuna Bistreţ este formată din patru sate situate astfel: Bistreţ, Bistreţu Nou şi
Plosca în partea centrală a teritoriului administrativ al comunei, iar satul Brînduşa în
partea de nord-est a acestuia.
Comuna Bistreţ se află la o distanţă de 25 km faţă de oraşul Băileşti prin Catane Covei, la cca. 30 km faţă de orasul Segarcea prin Bârca - Brînduşa, la 50 km faţă de oraşul
Bechet, la 55 km faţă de oraşul Calafat şi faţă de Municipiul Craiova, centru administrativ
şi politic la o distanţă de cca. 75 km.
Reţeaua de căi de comunicaţie rutieră permite în orice moment legături directe şi cu
oraşul Băileşti şi municipiul Craiova aflat la cca. 75 km.
2.3.2 DATE ŞI RELAŢII EXTRASE DIN P.A.T.N,

P.A.T.J. ŞI P.A.T.I.

REFERITOARE LA ZONA ÎN CARE SE SITUEAZĂ COMUNA BISTRET
Căi de comunicaţie şi transport în comun
Reţeaua de căi rutiere ce trece prin comună este următoarea:
- DN 55A Calafat – Bechet
- DC 2A Bistreţ – Goicea.
Zone naturale protejate
Pădurea de arborete de stejar brumăriu Branişte–Bistreţ este declarată prin H.C.J.
26/1994 ca arie forestieră protejată, având o suprafaţă de 200 ha.
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În urma adresei nr. 4011/31 mai 2010 emisă de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dolj, ariile naturale protejate aflate pe teritoriul comunei Bistreţ sunt: Coridorul
Jiului (cod ROSCI0045) şi Bistreţ (cod ROSPA0010).
Coridorul Jiului (cod ROSCI0045) este specificat în programul Natura 2000
desemnat de legislaţia naţională în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1964 din 13
decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în
România.
Suprafaţa totală a sitului ROSCI0045 este de 71394 ha, cuprinde judeţele Dolj şi
Gorj iar coordonatele sitului sunt: Latitudine 44°19'9" şi Longitudine 23°43'3".
42% din totalul sitului comunitar ROSCI0045 Coridorul Jiului se află pe teritoriul
administrativ al comunei Bistreţ.
ROSCI0045 Coridorul Jiului protejează un număr de 14 habitate şi 12 specii de
vertebrate de interes european listate în Directiva Habitate.
IDENTIFICAREA
SITULUI

1

1.1

Tip

1.2 Codul
sitului

I

ROSCI0045

1.3 Data
completării

1.4 Data
actualizării

Data propunerii
ca sit SCI

2.3
Lungimea
sitului (km)

2.4 Altitudine
(m)

Data
confirmării ca
sit SCI

Data
confirmării ca
sit SPA:

Data
desemnării
ca sit SAC

200612

1.5 Legături cu alte situri Natura 2000
I

ROSPA0010 Bistreţ

I

ROSPA0023 Confluenţa Jiu-Dunăre

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura 2000

1.7 NUMELE SITULUI: Coridorul Jiului
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.2 Suprafaţa
sitului (ha)

2.1 Coordonatele sitului
Latitudine

Longitudine

N 44°19'9''

E 23°43'3''

Min. Max. Med.
71.394

6

332

68

2.6 Regiunea biogeografică
Alpină Continentală Panoramică Stepică Pontică

X

2.5 Regiunile admistrative
NUTS

% Numele judeţului

RO042

9 Gorj

RO041

91 Dolj
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3.1. Tipuri de habitate prezente în sit şi evaluarea sitului în ceea ce le priveşte
Cod
3130

%

Reprez

Supr.
Rel

Conserv.

Global

0,5

B

C

B

B

Denumire habitat
Ape stătătoare oligotrofe până la mezotrofe cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau
Isoëto-Nanojuncetea

3270

Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie de Chenopodion rubri şi Bidention

0,1

B

C

B

B

6260*

Pajişti panoramice şi vest-pontice pe nisipuri

0,1

B

B

B

B

6440

Pajişti aluviale din Cnidion dubii

1

B

B

B

B

6510

Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis Sanguisorba offcinalis)

1

B

C

B

B

1530*

Pajişti şi mlaştini sărăturate panoramice şi ponto-sarmatice

3

B

B

B

B

9130

Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum

1,7

B

C

B

B

9170

Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

0,4

B

B

B

B

91E0*

Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alnion incanae, Salicion albae)

0,1

A

B

B

A

91I0*

Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.

1

A

B

B

B

91M0

Păduri balcano-panoramice de cer şi gorun

91Y0

Păduri dacice de stejar şi carpen

92A0

6,8

A

B

B

B

3

A

C

A

A

Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba

3,7

A

B

B

B

91F0

Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus exlsior sau Fraxinus
angustifolia, din lungul marilor râuri(Ulmenion minoris)

0,5

A

B

B

B

3.2.c.

Specii de manifere enumerate în anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE

Cod

Specie

Populaţie: Rezidenţă

Reproducere

Iernat

Pasaj

Sit Pop.

Conserv.

Izolare

Global

1335

Spermophilus citellus

P

C

B

C

B

1355

Lutra lutra

P

C

B

C

B

3.2.d.

Specii de amfibieni şi reptile anumerate în anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE

Cod

Specie

Populaţie: Rezidenţă

Reproducere

Iernat

Pasaj

Sit Pop.

Conserv.

Izolare

Global

1188

Bombina bombina

P

B

B

C

B

1220

Emys orbicularis

P

C

B

C

B

3.2.e.

Specii de peşti enumerate în anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE

Cod

Specie

1146

Sabanejewia aurata

1149

Cobitis taenia

Populaţie: Rezidenţă

Reproducere

Iernat

Pasaj

Sit Pop.

Conserv.

Izolare

Global

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

2491

Alosa pontica

C

B

B

B

1124

Gobio albipinnatus

P

C

B

C

B

1130

Aspius aspius
Rhodeus sericeus
amarus

P

B

B

C

B

P

C

B

C

B

P

C

B

C

B

1157

Misgurnus fossilis
Gymnocephalus
schraetzer

P

C

B

B

B

1159

Zingel zingel

P

B

B

C

B

1160

Zingel streber

P

B

B

C

B

2522

Pelecus cultratus

P

C

B

C

B

Sit Pop.

Conserv

Izolare

Global

C

B

B

B

1134
1145

2555
3.2.f.

R

Gymnocephalus baloni

P?

Specii de nevertebrate enumerate în anexa II a Directivei Consilului 92/43/CEE

Cod

Specie

4013

Carabus hungaricus

Populaţie:

Rezidenţă
R

Reproducere

Iernat

Pasaj
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1042

Leucorrhnia pectoralis

P

A

B

C

B

1044

Coenagrion mercuriale

R

B

B

C

B

4045

Coenagrion ornatum

R

B

B

C

B

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod

%

CLC

Clase de habitate

N06

4

511,512

Râuri, lacuri

N06

12

511,512

Râuri, lacuri

N07

11

411,412

Mlaştini, turbării

N12

14

211-213

Culturi (teren arabil)

N14

15

231

N15

2

242,243

N16

38

311

Păduri de foioase

N26

4

324

Habitate de păduri (păduri în traziţie)

Păşuni
Alte terenuri arabile

Alte caracteristici ale sitului
Teritoriul, situat de-a lungul cursului mijlociu şi inferior al Jiului, include unul dintre cele mai rare şi mai reprezentative eşantioane relictate de luncă
europeană puţin alterată în dispariţie vertiginoasă. Amplasat între 23°30'02'' şi 24°14'05'' longitudine estică şi între 43°42'01'' şi 44°54'55'' latitudine
nordică, cu lungimea pe direcţia NNV-SSE de circa 129 km, acest areal traversează 4, respectiv 27% din cele 15 ecoregiuni (Podişul Getic, Câmpiile
Gavanu-Burdea, Silvostepa Câmpiei Române, Lunca Dunării) ale regiunii biogeografice continentale din România, pe o diferenţă de nivel de 355m,
dispusă între 50 şi 405 m alt. Din suprafaţa totală de 147.540 ha, 34979 ha (24%) revin fondului forestier, din care pădurile deţin 33543 ha (23%) şi
concentrează un complex de ecosisteme preponderent naturale, cu o diversitate considerabilă şi o abundenţă locală de 764-5.000 ori superioară valorilor
medii specifice pădurii româneşti, ceea ce-i conferă o personalitate biogeografică de excepţie.
4.2.
Calitate şi importanţa
Cercetările în derulare relevă apartenenţa arealului la teritoriile prioritare pentru conservarea biodiversităţii continentale cu o valoare foarte înaltă a
acestuia. Astfel, deşi ocupă abia 0,5% din suprafaţa pădurilor ţării şi 0,6% din suprafaţa naţională, totuşi concentrează 9 (91E0*, 91F0, 91I0*,
91M0,91Y0, 9130, 91V0, 9170, 92A0), respectiv 32% din cele 28 tipuri de habitate naturale forestiere protejate de legislaţia română şi comunitară, din
care 2 (91E0*, 91I0*), respectiv 33%, din cele 6 prioritar protejate, dispuse în 4, respectiv 36%, din cele 11 etaje fitoclimatice ale ţării (Etajul deluros de
cvercete-gorunete, cerete, gârniţete, amestecuri dintre acestea-şi şleauri de deal; Etajul deluros de cvecete cu stejar-şi cu cer, gârniţa, gorun, amestecuri ale
acestora; Câmpie forestieră Silvostepă); 56 (26%) din cele 212 tipuri de staţiune forestieră identificate în România; 22 (44%) din cele 50 formaţii
forestiere, cu 97 (32&) din cele 306 tipuri de pădure evidenţiate în ţară. Valea Jiului este unul din principalele culoare transbaltice de migraţie a păsărilor
(drumul centro-european-bulgar) urmat de un număr impresionant de păsări. Împreună cu cele sedentare, în Coridorul Jiului au fost identificate 135 (33%)
din cele 406 specii avifaunistice semnalate în România, din care 114 (84%) protejate prin legi române şi comunitare. Catonarea unor contingente relevante
din intervalul viu al ţării, din care multe elemente submediteraneene rare, altele endemice, parte protejate, conferă teritoriului o specificitate remarcabilă,
evidenţiată prin: - concentrarea unor asociaţii vegetale de mare valoare bioistorică ce reflectă interferenţa elementelor termofile sudice cu cele centraleuropene; - conservarea unor fragmente relictare nealterate ale structurilor forestiere arhetipale situate la margine de areale biogeografice sau chiar
disjunct (insulele de fag de la Dâlga, Ţuglui, Bucovăt) sau insularizate antropic (stejarul brumăriu din Pădurea Braniştea - Bistreţului etc.; - adăpostirea
unor populaţii durabile de specii animale şi vegetale a căror conservare necesită, conform legii, desemnarea ariilor speciale de conservare, ariilor de
protecţie specială avifaunistică şi o protecţie strictă etc. Valorificarea durabilă a acestui patrimoniu natural de excepţie justifică şi impune: - utilizarea
pădurii naturale ca etalon de gestiune pentru sivicultura practicată apropiată de natură - conservarea vieţii sălbatice, a unor habitate naturale relictare şi a
unui rezervor local de gene valoroase; - gestionarea responsabilă a întregului patrimoniu natural local, în general şi a celui forestier, în special; menţinerea unor unităţi peisagistice silvestre, rare şi însolite, cu mare forţă de seducţie; - oficializarea unui parc natural care, prin funcţiile sale multiple, va
asigura baza pentru reconversia forţei de muncă locale şi locuri de muncă într-un domeniu de mare interes naţional şi internaţional; - asigurarea unui spaţiu
natural de educaţie şi instruire ecologică-promovarea ecoturismului, sursa de valută nepoluantă, prin perpetuarea activităţiilor tradiţionale locale; optimizarea deciziei, protecţia mediului, protecţia vieţii şi sănătăţii şi creşterea calităţii vieţii.
4.3.

Vulnerabilitate:

Amplasarea teritoriului în trei judeţe şi în apropierea municipiului Craiova impune elaborarea unui plan judicios de amenajarea teritoriului (P.A.T.) în baza
căruia să poată fi actualizat, decenal, planul de urbanism general (P.U.G.) al tuturor localităţilor aferente. P.U.G., odată actualizat, permite elaborarea
planului urbanistic zonal (P.U.Z.), din care derivă planul urbanistic de detaliu (P.U.D.). Elaborarea P.A.T., reclamă armonizarea tuturor intereselor
prezente şi viitoare din acest spatiu extrem de mozaicat, în care ponderea fondului forestier (34%) şi a pădurii (33%) nu pot să scadă, la fel ca şi a altor
categorii funciare care focalizează habitate naturale protejate prin legi române şi comunitare. În acest fel, poluarea, urbanizarea, agriculturalizarea şi alte
impacturi antropice ecodistructive pot fi conciliate cu imperativele majore ale dezvoltării durabile şi ale conservării biodiversităţii în fruntea cărora e însuşi
omul.
4.4.

Desemnarea sitului (vezi observaţiile privind datele cantitative mai jos);

Situl nu a fost desemnat prin legislaţia naţională zonă protejată.
4.5.

Tip de proprietate:

Conglomerat de proprietăţi private şi proprietăţi de stat.
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4.6.

Documentaţie:

Documentaţie Generală:
Există informaţii despre câteva zone din situl propus
Documentaţie specifică:
Documentaţie habitate:
<Iurie Maxim - MMGA:{Grup Natura 2000 com. pers. (3130,6440,6510)};{Negrean G. com. pers. (1530, 3270)};{reîncadrare 6120 (6260)};{fără sursă
(91I0, 91M0)}>;<Gr.Bot-IS - Oprea Adrian: {Cercetări în teren, 2003, Adrian Oprea (1530)}>;<APM-DJ - Stefănescu Izabela: {Inginer Alchiu
Caraghiaur, Direcţia Silvică Craiova, custode arie protejată (91F0)};{Amenajamente silvice (91F0, 92A0)}>;<WWF - Florentina Florescu: {cercetare în
teren ForestAlpNatura2000Ro (91F0)}>;<ICAS - Stoiculescu Cristian: {Amenajamente silvice (9130, 9170, 91E0, 91I0, 91M0, 91Y0, 92A0)}>;<RNP-DJ
- Caraghiaur Alchiu: {Amenajamente silvice (92A0)}>;<INCDD - NICHERSU IULIAN: {Protection of wetlands of the Danube - a pilot project for Cama
Dinu islets area, Final Report, MMGA Romania, 25 november 2004 (3150, 3270, 6440)};<Pensio - Doniţa Nicolae: {Amenajamente silvice (91F0,
92A0)}>
Documentaţie specii:
<Grup Natura 2000: {Otel, V., com. Pers. (1149, 2491)}; {fara sursa (1145, 1146, 2555)}>; <INCDD - Grigoraş Ion: {Bănărescu P., 1964, PiscesOsteichthyes.Fauna R.P.R., vol. 13, Edit. Academiei, Bucureşti. 961 p. (1124, 2555)}>; <Antipa - Alexandru Iftime: {Banarescu, P., 2005: Piesces. In:
Botnariuc, N., Tatole, V. (ed.): Cartea Roşie a vertebratelotr României, ed. Curtea Veche, Bucureşti. (1157)}; {Cogălniceanu, D., Aioanei, F., Matei, B.,
2000. Amfibienii din România - determinator. Ed. Ars Docendi, Bucureşti. (1188)}; {Fuhn, I., Vancea, S., 1961. Fauna R.P.R. - vol. XIV, fasc. II: Reptilia.
ed. Acad. rom., Bucureşti. (1220)}; {Bănărescu p., 1964, Piesces-Osteichthyes. fauna R.P.R., vol. 13, Edit. Academiei, Bucureşti. 961 p. (1130, 1134,
1145, 1159, 1160, 2522)};{fără sursa (1335, 1355)}>; <ISE - Niţu Eugen: {Însemnări de teren, M. Al. ienistea (4013)}>; <Antipa - Tatole Victoria:
{Cardei, F. Bulimar, F., 1965 - fauna RPR Odonata, Vol. VII, Fasc. 5(1042, 1044, 4045)}>
Structura baza de date SQL Server: Sorin Andrei - Rosa, Grigoraş Ion - INCDD
Interfaţa web http://n2000.biodiversity.ro: Grigoraş Ion - INCDD, Sorin Andrei - ROSA, Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Administratori de bază de date şi drepturi utilizatori: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), Grigoraş Ion - INCDD
Interfaţa ArcIMS http://maps.biodiversity.ro/natura2000: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Interfaţa generare export din SQL Server în format Access 2.0: Grigoraş Ion - INCDD, varianta 10 iunie 2007
Aplicaţie generare baza de date standard DG Mediu şi generare fişe: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Aplicaţie generare de hărţi: Grigoraş Ion - INCDD (varianta decembrie 2006), Lucian Canacheu - APNR (varianta iunie 2007)
Prima generare fişă: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), 28 noiembrie 2006
Generare fişă prezentă: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), 13 iunie 2007
Generare liste de referinţă: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), 28 noiembrie 2006
Responsabili specii şi habitate, secţiunile 3.1 şi 3.2, inclusiv verificare înregistrări terţi în secţiunile 3.1 şi 3.2: Alexandru Iftime - Antipa (mamifere, peşti,
amfibieni şi reptile), Oprea Adrian - AGBR (plante, habitate de pajişte, habitate de dune), Simona Mihăilescu - ICBIOL (habitate de stâncării şi habitate
acvatice), Tania Zaharia - INCDGA (habitate costiere), Tatole Victoria - Antipa (nevertebrate), Iovu Biris - ICAS (habitate forestiere), Gheorghe Coldea
- IBiolCJ (turbării), Nitu Vasile - ISER (peşteri)
Validare înregistrări specii şi habitate, secţiunile 3.1 şi 3.2: Torok Zslot - INCDD (amfibieni şi reptile), Rakosy Laszlo (nevertebrate), Sârbu Ion - AGBR
(plante, habitate de pajişte, habitate de dune, turbării), Gheorghe Coldea - IBiolCJ (plante), Nitu Vasile - ISER (nevertebrate), Dumitru Murariu - Antipa
(mamifere), Vasile Otel - INCDD (peşti), Nicolae Doniţa (habitate forestiere), Skolka Marius - UOC (habitate costiere)
Baza de date standard DG Mediu şi fişa standard prezintă numai înregistrări care au primit statutul acceptat atât de către verificatori, cât şi de către
validatori, pentru siturile care au fost validate de către grupul de lucru Natura 2000 compus din persoanele şi instituţiile mai sus enumerate.
Grupul de lucru Natura 2000 a operat completări, ajustări şi modificări în cadrul unor înregistrări ale unor terţe persoane în vederea asigurării coerenţei
bazei de date.
În secţiune prezentă "4.6 Documentaţie" sunt enumerate toate persoanele care au semnalat prezenţa unui habitat sau specie validata în cadrul sitului
validat, sau în cadrul unui alt sit invalidat dar cuprins în întregime în interiorul sitului validat.
Determinare relaţii cu alte situri Natura 2000, secţiune 1.5: Ramona Curelea - MMGA, Laurian Gheorghe - MMGA
Determinare relaţii între situri şi arii protejate, secţiunile 5.1 şi 5.2: Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD), John Smaranda - MMGA
Determinare tip sit, secţiunea 1.1: Ramona Curelea - MMGA, Laurian Gheorghe - MMGA
Aplicaţie pentru determinarea câmpurilor din secţiunile "2. Localizarea sitului", "4.1 Caracteristici generale ale sitului" si "5.3 Relaţiile sitului descris cu
siturile Corine biotop": Grigoraş Ion - INCDD
Generare secţiunea "4.6 Documentaţie": Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Generare secţiunea "8. Fotografii": Iurie Maxim - MMGA (ETC/BD)
Responsabili completare secţiunile "4.2 Calitate şi importanţa", "4.3 Vulnerabilitate", "4.4 Desemnarea sitului", "4.5 Tip proprietate" şi subsecţiunile
"Documnetaţie Generală" din cadrul secţiunii 4.6 şi "4.1 Alte caracteristici ale sitului": Agenţiile Locale pentru Protecţia Mediului - APM, înregistrări
neverificate de grupul de lucru Natura 2000.
Secţiunea "3.3 Alte specii" completată de diferite persoane, înregistrări neverificate de grupul de lucru Natura 2000
Asamblare limite pSCI-uri pe baza limitelor încarcate prin interfaţa web de către utilizatori: Grigoraş Ion - INCDD, Lupu Gabriel - INCDD, Iurie Maxim
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- MMGA (ETC/BD), noiembrie 2006
Ajustare limite pSCI-uri în relaţie cu alte situri Natura 2000: Lucian Canacheu, martie 2007
Ajustare limite pSciu-uri în relaţie cu ariile protejate: John Smaranda, iulie 2007
Modificarea limitelor siturilor pSCI, faţă de limitele încarcate prin interfaţa web: Lucian Canacheu - APNR, Silviu Megan - MMGA, iulie 2007

4.7 Istoric (se va completa de către Comisie)
Data

Câmpul modificat

Descriere

5. STATUTUL DE PROTECŢIE AL SITULUI ŞI LEGĂTURA CU SITURILE CORINE BIOTOPE
5.1 Clasificare la nivel naţional şi regional
Cod

Categorie IUCN
Categoria IV
IUCN

RO04

%
0.06

5.2 Relaţiile sitului cu alte arii protejate
─ desemnate la nivel naţional şi regional
Cod

Categorie
Rezervaţie
naturală
Rezervaţie
naturală
Rezervaţie
naturală

Ro04
Ro04
Ro04

Tip

%

Codul naţional şi numele ariei naturale protejate

+

0,05

2.391. - Locul fosilifer Dranic

*

0,01

2.399. - Cleanov

+

0,00

2.448. - Locul fosilifer Garbovu

5.3. Relaţiile sitului descris cu siturile Corine biotop
Cod

Suprapunere

%

Nume

J071GJ

+

5,12

PEŞTEANA - JIU

J074DJ

*

2,44

BRATOVOEŞTI

6. ACTIVITĂŢILE ANTROPICE ŞI EFECTELE LOR ÎN SIT ŞI ÎN VECINĂTATE
6.1.Activităţi antropice, consecinţele lor generale şi suprafaţa din sit afectată
─ Activităţi şi consecinţe în interiorul sitului
Cod

Activitate

Intensitate

%

Infl.

100

Cultivare

C

50

0

140

Păşunatul

B

30

0

500

Reţele de comunicare

C

30

0

941

Inundaţii

B

20

-

300

Extragere de nisip şi pietriş

C

0

-

440

Stocuri de materiale

C

0

0

511

Linii electrice

C

0

0

502

Drumuri, drumuri auto

C

0

-

161

Plantare de pădure

C

0

+

230

Vânătoare

C

0

0
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120

Fertilizarea

C

50

0

170

Creşterea animalelor

C

20

0

701

Poluarea apei

B

20

-

243

Braconaj, otrăvire, capcane
Zone urbanizate, habitate
uman

C

0

-

B

0

-

400
512

Conducte

C

0

0

503

Linii de cale ferată, TGV

C

0

-

160

Managementul forestier
general

C

0

+

220

Pescuitul sportiv

C

0

-

500

Reţele de comunicare

C

0

0

Intensitate

%

Infl.

─ Activităţi şi consecinţe în jurul sitului
Cod

Activitate

100

Cultivare

C

60

0

140

Păşunatul

C

20

0

161

Plantare de pădure

C

0

+

171

Furajare stocuri de animale

C

0

0

230

Vânătoare

C

0

0

300

Extragere de nisip şi pietriş

C

0

0

419

Alte zone
industriale/comerciale

C

0

-

500

Reţele de comunicare

C

30

0

511

Linii electrice

C

0

0

703

Poluarea solului

C

0

-

850

Modificarea funcţiilor
hidrografice

C

0

0

120

Fertilizarea

C

60

0

160

Managementul forestier
general

C

0

+

170

Creşterea animalelor

C

20

0

220

Pescuitul sportiv

C

0

0

243

Braconaj, otrăvire, capcane

C

0

-

400

Zone urbanizate, habitate
umană

C

0

-

430

Structuri agricole

C

30

0

502

Drumuri, drumuri auto

C

0

0

512

Conducte
Schimbări provocate de
oameni în sistemele hidraulice
(zone umede şi mediul marin)

C

0

0

C

0

-

790

6.2. Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Pentru administrarea sitului nu există structuri legal constituite.
Planuri de management ale sitului:
Nu există plan de management al sitului.
7.HARTA SITULUI
Harta fizică, Scara, Proiecţie : Harta digitală a României (raster şi vector), 1:50000, Stereo 1970
Specificaţi dacă limitele sunt disponibile în format digital:

Da, în format digital ESRI .shp, în proiecţie naţională Stereo 1970
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Specificaţi dacă se include fotografii aeriene:

Nu se include aerofotograme

8. FOTOGRAFII
Denumitrea fişierului

Persoana care a furnizat fişierul

ROSCI0045_71_coridorul jiului.jpg

Juveloiu Elisabeta - APM-GJ

Bistreţ (cod ROSPA0010) este specificat în programul Natura 2000 desemnat de
legislaţia naţională în conformitate cu prevederile Hotărâri nr. 1284 din 24 octombrie 2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a Reţelei
Ecologice Europene Natura 2000 în România.
Suprafaţa sitului ROSPA0010 Bistreţ este de 1915,6 ha iar coordonatele sunt:
Latitudine 43°52'34" şi Longitudine 23°34'40".
6% din totalul sitului comunitar ROSPA0010 Bistreţ se află pe teritoriul
administrativ al comunei Bistreţ.
ROSPA0010 Bistreţ găzduieşte un număr de 24 de specii de păsări listate în
Directiva Păsări şi alte 72 de specii migratoare listate în anexele Convenţiei asupra
speciilor migratoare Bonn.
Situl este important pentru speciile de raţe şi gâşte şi în perioada de migraţie, egrete,
cormorani etc.
În perioada de migraţie situl găzduieşte mai mult de 20000 de exemplare de păsări
de baltă.
1

1.1

IDENTIFICAREA
SITULUI

Tip
I

1.2 Codul sitului
ROSPA0010

1.3 Data
completării

1.4 Data
actualizării

Data
propunerii ca
sit SCI

2.3
Lungimea
sitului (km)

2.4
Altitudine
(m)

Data
confirmării
ca sit SCI

Data
confirmării
ca sit SPA:

Data
desemnării ca
sit SAC

200612

1.5 Legături cu alte situri Natura 2000
ROSCI0045
H
Coridorul Jiului

1.6 Responsabili
Grupul de lucru Natura 2000

1.7 NUMELE SITULUI: Bistreţ
2. LOCALIZAREA SITULUI
2.1 Coordonatele sitului

2.2
Suprafaţa
sitului (ha)

2.6 Regiunea biogeografică
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Latitudine

Longitudine

N 43°52'34''

E 23°34'40''

Min. Max. Med.

1915.6

9

44

Alpină Continentală Panoramică Stepică Pontică

27

X

2.5 Regiunile admistrative
NUTS

% Numele judeţului

RO041

100 Dolj

3.2.a.

Specii de păsări enumerate în anexa I a Directivei Consilului 92/43/CEE

Cod

Specie

A229

Alcedo atthis

Populaţie

Rezidenţa

Cuibărit

Iernat

12P

A042

Anser erythropus

A 029

Aedea purpurea

4i

A024

Ardeola ralloides

50 p

A060

Aythya nyroca

25-34 p

A021

Botaurus stellaris

20 p

A396

Branta ruficollis

A031

Ciconia ciconia

A030

Cioconia nigra

A081

Circus aeruginosus

A082

Circus cyaneus

A038

Cygnus cygnus

Pasaj

Sit Pop.

Conserv.

Izolare

Global

D

C

C

C

C

4i

A

B

B

A

D

B

C

B

16 p

D

B

C

B

15 i

C

B

C

B

C

B

C

B

20 i

D

B

C

B

180 i

D

B

C

B

48 i

D

B

C

B

4i

D

B

C

B

1i

D

B

C

B

C

B

C

B

D

B

C

B

D

B

C

B

75 i

6p
1i
12-24 p

20 i

A027

Egretta alba

11 p

A026

Egretta garzetta

75 p

A131

Himantopus himantropus

78-90 i

D

B

C

B

A022

Ixbrychus minutus

20 i

D

B

C

B

A068

Mergus albellus

A020

Pelecanus crispus

A019

Pelecanus onocrotalus

A 393

Phalacrocorax pygmeus

26 i

3i

15 i

C

B

C

B

31-59 i

C

B

C

B

50-150 i

C

B

C

B

1000 i

C

A

C

A

A034

Platalea

120-166 p

400-450 i

D

B

C

B

A032

Plegadis falcinellus

34-41 p

180-211 i

C

B

C

B

A132

Recurvirostra avosetta

44-77 i

D

B

C

B

3.3. Alte specii importante de floră şi faună
Cat.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Specia
Accipiter nisus
Acrocephalus palustris
Acrocephalus scirpaceus
Alauda arvensis
Anas acuta
Anas crecca
Anser albifrans
Anser erythropus
Ardea purpurea
Asio otus
Aythya nyroca
Branta ruficollis
Calidris alba
Calidris ferruginea
Calidris temminckii
Carduelis carduelis
Charadrius dubius
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Cucuclus canorus
Cygnus olor
Egretta alba

Populaţie
D
D
D
D
D
D
C
A
D
D
C
D
C
C
C
D
C
D
D
D
D
D

Motiv
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Cat.
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Specia
Acrocephalus arundinaceus
Acrocephalus schoenobaenus
Actitis hypoleucos
Alcedo atthis
Anas clypeata
Anas platyrhynchos
Anser anser
Ardea cinerea
Ardeola ralloides
Aythya ferina
Botaurus stellaris
Buteo buteo
Calidris alpina
Calidris minuta
Carduelis cannabina
Carduelis chloris
Charadrius hiaticula
Ciconia nigra
Circus cyaneus
Cygnus cygnus
Delichon urbica
Egretta garzetta

Populaţie
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C
D
C
C
D
C
D
D
C
D
D

Motiv
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Erithacus rubecula
Fringilla coelebs
Gallinago gallinago
Hirundo rustica
Larus cachinnans
Larus fuscus
Limicola falcinellus
Locustella luscinioides
Mercus albellus
Miliaria calandra
Motacilla flava
Numenius arquata
Pelecanus crispus
Phalacrocorax carbo
Phoenicurus ochruros
Plegadis falcinellus
Podiceps cristatus
Rallus aquaticus
Remiz pendulinus
Saxicola rubetra
Strunus vulgaris
Tringa erythropus
Tringa ochropus
Tringa totanus
Turdus philomelos
Vanellus vanellus

D
D
C
C
D
D
C
D
C
D
D
C
C
C
D
C
D
D
D
D
D
C
D
C
D
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Falco tinnunculus
Fulica atra
Himantopus himantopus
Ixobrychus minutus
Larus canus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Luscinia megarhynchos
Merops apiaster
Motacilla alba
Muscicapa striata
Oriolus oriolus
Pelecanus onocrotalus
Phalacrocorax pygmeus
Platalea leucorodia
Pluvialis squatarola
Podiceps nigricollis
Recurvirostra avosetta
Riparia riparia
Saxicola torquata
Tachybaptus ruficollis
Tringa nebularia
Tringa stagnatilis
Turdus merula
Upupa epops

D
D
D
D
D
C
C
D
D
D
D
D
C
C
D
C
D
D
D
D
D
D
D
D
D

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

4. DESCRIEREA SITULUI
4.1. Caracteristici generale ale sitului
Cod

%

CLC

N06

90

511,512

Râuri, lacuri

Clase de habitate

N07

8

411,412

Mlaştini, turbării

N14

2

231

Păşuni

Alte caracteristici ale sitului
Situat în sudul Olteniei şi al judeţului Dolj situl propus are în componenţa sa la cca. 4 km distanţă de Dunăre complexul piscicol Dunăreni- Bistreţ, cu o
întindere de 2030 ha rezultat în urma sistematizării complexului lagunar Bistreţ-Cârna-Nasta-Nedeia, care deţinea o suprafaţă de 22000 ha şi o mare
bogaţie floristică şi faunistică. Bazinele piscicole de la Dunăreni-Bistreţ rezultate în urma lucrărilor de sistematizare a complexului lagunar Bistreţ-CârnaNasta-Nedeia, prezintă din punct de vedere nornitologic un deosebit interes ştiinţific, deoarece atrag o mare diversitate avifaunistică. Deşi nu pot înlocui pe
deplin ecosistemele umede şi acvatice natural dispărute, aceste habitate remaniate îndeplinesc totuşi unele condiţii favorizante mai ales pentru speciile de
păsări acvatice zoofage în general şi ihtiofage în special. Situarea pe o rută de migraţie importantă, oferta trofică variată şi însemnată precum şi reducerea
suprafeţelor ecosistemelor acvatice natural, fac din bazinele piscicole de la Dunăreni-Bistreţ importante locuri de staţionare temporal sau ocazională a
specilor de păsări migratoare sau sedentare, dependente de mediul acvatic. Valoarea bazinelor piscicole ca loc de cuibărit este moderată astfel încât aceste
suplinesc doar parţial marile balţi existente aici înainte de amenajările piscicole. Insuficienţa locurilor adecvate pentru cuibărit compensate însă cu bogaţia
resurselor trofice, au determinat folosirea la maxim a spaţiului verde existent (insule de stuf şi sălcii din interiorul lacului, vegetaţie riverană), prin
cuibărirea etajată şi în colonii mixte.
4.2.

Calitate şi importanţă

Acest sit găzduieşte efectivele importante ale unor specii de păsări protejate. Conform datelor avem următoarele categorii:
a) Număr de specii din anexa 1 a Directivei Păsări: 24
b) Număr de alte specii migratoare, listate în anexele Convenţiei asupra speciilor migratoare (Bonn): 72
c) Număr de specii periclitate la nivel global: 7
Situl este important pentru populaţiile cuibătoare ale specilor următoare:
Platalea leucorodia
Ardeola ralloides
Egretta garzetta
Aytya nyroca
Circus aeruginosuis
Situl este important în perioada de migraţie pentru toate speciile de baltă.
Situl este important pentru iernat pentru raţe şi gâşte.
În perioada de migraţie situl găzduieşte mai mult de 20.000 de exemplare de păsări de balta, fiind posibil candidat ca sit RAMSAR.

4.3.
Vulnerabilitate:
Situat în zona inundabilă a Dunării situl este inundat ori de câte ori debitul Dunării este foarte mare. În interiorul sitului se remarcă activităţiile de
piscicultură şi pescuit, cu impact negativ direct şi indirect asupra populaţiilor de păsări acvatice din zonă.
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4.4.

Desemnarea sitului (vezi observaţiile privind datele cantitative mai jos);

Situl nu a fost desemnat prin legislaţia naţională zonă protejată.
4.5.

Tip de proprietate:

75 % proprietate privată şi 25 % proprietate de stat.
4.6.

Documentaţie:

Documentaţie Generală:
Oltenia Studii şi Comunicări-Ştiintifice Naturii, edit. Morin- Craiova 2001
4.7 Istoric (se va completa de către Comisie)
Data

Câmpul modificat

Descriere

5. STATUTUL DE PROTECŢIE AL SITULUI ŞI LEGĂTURA CU SITURILE CORINE BIOTOPE
5.1 Clasificare la nivel naţional şi regional

6. ACTIVITĂŢILE ANTROPICE ŞI EFECTELE LOR ÎN SIT ŞI ÎN VECINĂTATE
6.1.Activităţi antropice, consecinţele lor generale şi suprafaţa din sit afectată
─ Activităţi şi consecinţe în interiorul sitului
Cod

Activitate

Intensitate

%

Infl.

100

Cultivare

C

10

0

210

Pescuitul profesionist (industrial)

B

20

-

500

Reţele de comunicare

C

5

+

511

Linii electrice

C

5

+

870

Diguri, îndiguiri, plaje artificiale

C

20

0

120

Fertilizarea

C

10

0

220

Pescuitul sportiv

B

20

-

502

Drumuri, drumuri auto

C

10

0

520

Navigatie

C

5

0

941

Inundaţii

B

90

+

─ Activităţi şi consecinte în jurul sitului
Activitate

Intensitate

%

Infl.

100

Cod

Cultivare

C

30

0

120

Fertilizarea

C

30

0

500

Reţele de comunicare

C

10

+

511

Linii electrice

C

5

+

941

Inundaţii

B

20

+

110

Utilizarea pesticidelor

C

5

-
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140

Păşunatul

C

20

0

502

Drumuri, drumuri auto

C

10

0

709

Alte forme de poluare

C

35

-

6.2. Managementul sitului
Organismul responsabil pentru managementul sitului:
Pentru administrarea sitului nu există structuri legal constituite.
Planuri de management ale sitului:
Nu există plan de management al sitului.
7.HARTA SITULUI
Harta fizică, Scara, Proiecţie : Harta digitală a României (raster şi vector), 1:50000, Stereo 1970
Specificaţi dacă limitele sunt disponibile în format digital:
Specificaţi dacă se include fotografii aeriene:

Da, în format digital ESRI .shp, în proiecţie naţională Stereo 1970

Nu se include aerofotograme

Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 este o reţea de arii naturale protejate
formată din arii speciale de conservare (SAC) constituite conform Directivei Habitate şi
arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei Păsări.
Scopul Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 este să oprească declinul
biodiversităţii prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi
habitate de interes European.
Existenţa unor astfel de situri Natura 2000 pe teritoriul unei localităţi este un motiv
de mândrie locală în primul rând, dar poate aduce şi beneficii economice prin dezvoltarea
turismului ecologic în zonă, agroturismul bazat pe tradiţie şi produse ecologice, poate
duce la crearea unui brand.
Comunitatea locală poate să creeze multiple nişe astfel încât fiecare familie
angrenată să facă parte dintr-un mecanism turistic bine pus la punct şi promovat la nivel
naţional şi internaţional bazat pe servicii, tradiţie şi cadrul natural al zonei respective.
Zone construite protejate
Adresa nr. 622 din 07 iunie 2010 transmisa de Direcţia Judeţeană pentru Cultură,
Culte şi Patrimoniu Naţional Dolj, inventariaza urmatoarele situri arheologice si
monumente istorice pe teritoriul administartiv al comunei Bistret:
- situl arheologic “Castrul roman” din satul Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj, datare epoca
daco-romană, Cod LMI 2004 DJ-I-s-B-07908.01;
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- situl arheologic “Castrul de piatră” din satul Plosca, com. Bistreţ, jud. Dolj, datare epoca
daco-romană, Cod LMI 2004 DJ-I-s-B-07908.02;
- Biserica “Sf. Nicolae şi Sfinţii Arhangheli” din satul Bistreţ, com. Bistreţ, jud Dolj,
datare 1826, Cod LMI 2004 DJ-II-m-B-08193;
- Biserica “Izvorul Tămăduirii” din satul Bistreţu Nou, com. Bistreţ, jud. Dolj, datare sec.
XIX., Cod LMI 2004 DJ-II-m-B-08194
Imobilele menţionate în lista de mai sus sunt clasate ca monument istoric în Lista
monumentelor istorice, actualizată – anexa la Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr.
2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată şi a Listei
monumentelor istorice dispărute – publicat în Monitorul Oficial nr. 646/2004, completat
cu Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2182/2005 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice 2004 – modificări şi completări – şi a Listei monumentelor istorice
2004 (monumente dispărute) – modificări şi completări – publicat în Monitorul Oficial nr.
996/2005, astfel:
• Poziţia nr. 76, codul de monument istoric DJ-I-s-B-07908.01 Castrul roman de la
Plosca – satul PLOSCA; comuna BISTREŢ, punctul “Pichetul grănicerilor” şi
punctul “Grindul Cetatea”, la 500 m. NORD de sat, datare: epoca daco-romană;
• Pozitia nr. 77, codul de monument istoric DJ-I-s-B-07908.02 Castrul de piatră din
Plosca, satul PLOSCA, com. BISTREŢ, jud. Dolj, punctul “Pichetul grănicerilor”
şi punctul “Grindul Cetatea”, la 500 m. NORD de sat, datare: epoca daco-romană;
Descrierea corectă este cea din RAN, “Castrele”, pentru că e vorba de o cetate de
pământ şi un castru de piatră, ambele romane, ale căror locaţii se suprapun, în parte.
Toponimul “Grindul Cetatea” este necunoscut de către localnici, iar “Pichetul
Grănicerilor” nu corespunde locaţiei siturilor, acesta aflându-se la aproximativ 1,5 km spre
sud-est de punctul arheologic.
Amplasamentul din LMI şi din RAN nu este corectă, siturile aflându-se la
aproximativ 8,2 km sud de satul Plosca şi nu la “500 m nord de sat”.
Amplasamentul siturilor cu codul RAN 70931.01m, aici în discuţie, este acelaşi cu
amplasamentul din LMI DJ-I-s-B-07908.01 şi DJ-I-s-B-07908.02.
Situl este acoperit de o pădure.
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• Pozitia nr. 385, codul de monument istoric DJ-II-m-B-08193 Biserica “Sf. Nicolae
şi Sf. Arhangheli” satul BISTREŢ, com. BISTREŢ, datare 1826;
•

Pozitia nr. 386, codul de monument istoric DJ-II-m-B-08194 Biserica “Izvorul
Tămăduirii” satul BISTREŢU NOU, com. BISTREŢ, datare: sec.XIX;
Regimul juridic al monumentelor istorice este reglementat prin prevederile legii nr.

422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, publicată în Monitorul
Oficial nr. 938 din 20 noiembrie 2006, republicată în temeiul art. V din Legea nr.
259/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice, publicată, în Monitorul Oficial, partea I, nr. 573 din 03 iulie 2006.
În RAN mai apar două situri arheologice, şi anume:
- Situl arheologic Ferma 2 care se află la aproximativ 4 km sud-est de satul
Plosca, pe malul lacului Bistreţ şi la aproximativ 1 km est de situl “Cabana de
Metal”. Situl apare numai în RAN, cu codul 70931.03. Este acoperit de păşune.
- Situl arheologic “Cabana de Metal” se află la aproximativ 3 km sud de satul
Plosca, pe malul lacului Bistreţ. Situl apare numai în RAN, cu codul 70931.02.
Este acoperit de păşune.
Fata de monumentele istorice precizate, situate in intravilanul localitatilor Bistret si
Bistretu Nou se instituie o zona de protectie de 200,00m, zona in care pentru obtinerea
autorizatiei de construire pentru obiectivele situate in aceasta zona este necesar avizul
Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Dolj.
Fata de siturile arheologice

precizate, situate in extravilan, in teritoriul

administartiv al comunei Bistret se instituie o zona de protectie de 500,00m, zona in care
pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivele situate in aceasta zona este
necesar avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Dolj.
Zone cu potenţial arheologic:
• Grindul Cărămizării – Castru Roman care datează din secolul III;
• Grindul Ciumaţi – Brânză este o aşezare preistorică din anii 2000-1000 I.Hr.
• Grindul Gârla Băi – Castru Roman secolul III
• Grindul Purcea – cultura Coţofeni secolul VIII – XIII
• Grindul Fierăstrău’ lu’ Stan Fudulu’ – secolul VII – XII.
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Reţeaua de localităţi
Reţeaua de localităţi a comunei Bistreţ cuprinde satul reşedinţă de comună, Bistreţ
şi un număr de 3 sate aparţinătoare: Bistreţu Nou, Plosca şi Brînduşa. Aceasta situaţie
înscrie comuna sub media pe judeţ de 6,2 sate/comună.
După numărul de locuitori comuna intră în categoria comunelor mijlocii având un
sat cu populaţie peste 2500 locuitori (Bistreţ), două sate mijlocii cu o populaţie de sub
1000 de locuitori (Bistreţu Nou şi Plosca) şi un sat foarte mic cu o populaţie sub 500 de
locuitori (Brînduşa).
O trăsătură caracteristică a localităţilor comunei este amplasarea acestora sub forma
asezarilor de tip adunat.
La nivelul comunei satul Bistreţ are rol polarizator datorită dotărilor publice de
interes local care asigura serviciile de bază (comerţ, învăţământ), servicii administrative
(administratie, financiar, prelucrarea informaţiilor).
2.3.3 ÎNCADRAREA ÎN TERITORIUL ADMINISTRATIV AL COMUNEI
Conform Legii numărul 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului,
comuna Bistreţ are patru localităţi componente care sunt situate în teritoriul administrativ
astfel:
- satul Bistreţ este situat în partea centrală a teritoriului, în lungul DN 55A.
- satul Bistreţu Nou este situat în partea de vest a teritoriului, în lungul DN 55A.
- satul Plosca este situat în zona de est a teritoriului, în lungul DN 55A.
- satul Brînduşa este situat în partea de nord-est a teritoriului, în lungul DC 2A.
Conform planului şi registrului cadastral al comunei, suprafaţa teritoriului
administrativ al comunei este 12 241 ha defalcată pe categorii de folosinta după cum
urmează:
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Teren neproductiv, Drumuri,
90
182
Constructii,
437
Luciu de apă, 1711
Vii, 162
Livezi, 579
Pădure, 834

Arabil, 7349

Păşuni, 897

Suprafaţa terenului agricol este de 8987 ha.
Organizarea circulaţiei şi a transportului în teritoriul administrativ cuprinde traseele
de drumuri: naţional şi comunal - ce asigură legătura între localităţile comunei la nivelul
teritoriului administrativ al comunei şi de asemenea cu localităţile judeţului. Pentru o mai
bună comunicare între localităţile din judeţul Dolj, infractuctura de transport ar trebui
dezvoltată, cu accent pe transportul interurban care sa sigure confortul călătorilor.
Relaţiile satului Bistreţ în teritoriu:
- cu celelalte localităţi din comună, asupra carora exercită influenţe caracteristice
centrului de comună, prin polarizarea tuturor activităţilor administrative, prin concentrarea
tuturor obiectivelor publice de interes comunal: primăria, poliţia şi principalele activităţi
social-culturale: dispensarul, căminul cultural.

Aceste obiective de interes public

deservesc locuitorii din toate satele comunei;
- relaţiile cu municipiul Craiova şi oraşul Băileşti sunt constituite în principal din
deplasările pentru muncă, pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum şi
pentru comercializarea în pieţe a produselor agro-animaliere obţinute în gospodăriile
individuale.
Relaţiile satului Plosca în teritoriu:
Localitatea Plosca este al doilea sat ca dimensiune şi importanţă în comuna Bistreţ.
Este situat în partea de est a satului Bistreţ.
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- relaţii cu satul Bistreţ: relaţii normale cu centrul de comună unde se găsesc toate
instituţiile administraţiei locale;
- relaţiile cu celelalte sate ale comunei Bistreţ sunt mai puţin importante, având în vedere
că acestea sunt mici şi nu au dotări de interes comunal;
- relaţiile cu municipiul Craiova şi oraşul Băileşti sunt constituite în principal din
deplasările pentru muncă, pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum şi
pentru comercializarea în pieţe de produse agroanimaliere obţinute în gospodăriile
individuale.
Relaţiile satului Bistreţu Nou în teritoriu:
Localitatea Bistreţu Nou este situată în partea de vest a teritoriului administrativ al
comunei. Este al treilea sat ca dimensiune şi importanţă în comuna Bistreţ.
- satul Bistretu Nou este situat de-a lungul drumului naţional 55A şi este relativ dezvoltat
din punct de vedere al dotărilor;
- relaţiile cu municipiul Craiova şi oraşul Băileşti sunt constituite, în principal, din
deplasările pentru muncă, pentru aprovizionarea cu produse comerciale de larg consum şi
pentru comercializarea în pieţe de produse agroanimaliere obţinute în gospodăriile
individuale.
Relaţiile satului Brînduşa în teritoriu:
Localitatea Brînduşa se află în partea de nord-est al teritoriului administrativ al
comunei.
- satul Brandusa este cel mai slab dezvoltat şi cel mai puţin populat sat din comuna Bistreţ.
2.4 POTENTIALUL ECONOMIC
Potenţialul economic al comunei este determinat de situarea în teritoriu, condiţiile
pedo-climatice ca şi de principalele activităţi economice ce se desfăşoară pe teritoriul
administrativ al comunei.
Activitatea economică de bază a locuitorilor din comuna Bistreţ este agricultura,
reprezentată de ramurile sale principale: cultura plantelor şi creşterea animalelor.
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Terenurile arabile se pretează culturilor cerealiere, legumicole şi a plantelor tehnice:
rapiţa şi soia.
Toate activităţiile se desfăşoară cu predilecţie în gospodăriile individuale.
Comerţul, piscicultura şi prestările de servicii sunt alte domenii în care îşi
desfăşoară activitatea o bună parte din locuitorii comunei Bistreţ.
Cele mai importante unitati economice la nivelul comunei Bistret sunt: S.A.
Branişte, S.C. Agroservice S.A., S.C. Steodan S.R.L., S.C. Raluca&Claudiu, S.C. Spard,
S.C. Agrisole, S.C. Agrinatura, S.C. Agripaula, S.C. Alcaruma, S.C. San Giulio, S.C.
Automatica S.R.L., S.C. Cerealcom S.A. Bistreţ, având ca domeniu de activitate cultura
plantelor.
Comuna Bistreţ dispune de un relief adecvat practicării agroturismul (dealuri,
Dunărea, parcuri naturale şi zone protejate cu floră şi faună unice) si pescuitului sportiv.
În comuna Bistreţ nu este nici o unitate de cazare turistică. Pentru a crea
oportunitati in dezvoltarea turismului în această regiune e necesar sa se realizeze unitati de
cazare turistice.
Comuna Bistreţ are relaţiile economice în special cu comunele Negoi şi Goicea cu
care se învecinează.
2.4.1 ACTIVITATI AGRICOLE
Pentru o analiză corectă a locului pe care îl ocupă economia comunei Bistreţ în
ansamblul judeţului Dolj, trebuie amintit faptul că, pe ansamblu, judeţul beneficiază de un
potenţial natural şi economic favorabil practicarii agriculturii.
Teritoriul comunei Bistreţ se înscrie în zona cu profil predominant agricol care
determina caracteristicile activităţilor economice existente în comună.
Agricultura constituie principala ramură economică a comunei, alături de creşterea
animalelor şi pescuitul, deoarece la nivelul comunei Bistret este inventariata o suprafaţă
mare de terenului agricol. Economia agricolă se desfasoara la nivelul sectorul particular.
Deoarece terenurile utilizate pentru producţia agricolă sunt fragmentate datorita
detinatorilor care au fost pusi in posesie, fiind de dimensiuni mici, nu permit o exploatare
eficientă din punct de vedere agricol.
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Prin Legea Fondului Funciar numărul 18/1991, cetăţenii au fost puşi în posesie cu
terenuri agricole, astfel ca sectorul particular a devenit determinant în desfăşurarea
activităţilor agricole. Activitatea agricolă în sectorul particular se desfăşoară, în principal,
în cadrul asociaţiilor familiare (fără personalitate juridică).
Principalele culturi agricole sunt cele de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă şi
orz.
Având în vedere cadrul natural, in agricultura comunei Bistret un loc aparte, îl
ocupa creşterea animalelor mari şi mijlocii (bovine, ovine şi păsări de curte).
În urma adresei nr.472 din 15.06.2010 emisă de ANIF RA Sucursala teritorială
Dunăre –Olt, pe teritoriul administrativ al comunei Bistreţ sunt amplasate următoarele
obiective hidrotehnice si staţii de pompare pentru irigatii si desecari:
Staţii de irigaţii :
- SPP1M - Staţie de punere sub presiune Mălăeni
- SPP2+3M - Staţie de punere sub presiune Mălăeni
- SPP4M - Staţie de punere sub presiune Mălăeni
- SPP8 - Staţie de punere sub presiune Desnăţui
- SPP8-1 - Staţie de punere sub presiune Desnăţui
Staţii de desecare :
- SRP1M - Staţie de repompare pentru desecare Mălăeni
- SRP2M - Staţie de repompare pentru desecare Mălăeni
- SRP3M - Staţie de repompare pentru desecare Mălăeni
- SRP4M - Staţie de repompare pentru desecare Mălăeni
- SRP5 - Staţie de repompare pentru alimentare piscicultură
- SP/S1a -Staţie de pompare pentru desecare
- SP/S2a -Staţie de pompare pentru desecare
- SP/S2b -Staţie de pompare pentru desecare
- SP/S3 -Staţie de pompare pentru desecare
- SP/S14 -Staţie de pompare pentru desecare
- SP/S15 -Staţie de pompare pentru desecare
- SPD4 -Staţie de pompare pentru desecare
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- SPD5 -Staţie de pompare pentru desecare
Dig apărare Dunăre, dig compartimentare şi dig agropiscicol
Cantoane apărare : Canton 1Mălăeni, Canton 2 Ocniţa, Canton 8 dig agropiscicol,
Canton 4 Bistreţ
Agricultura comunei Bistreţ prezintă următoarele puncte slabe:
– rentabilitate scăzută a agriculturii din cauza fărâmiţării terenurilor, unităţilor
productive mici, mecanizării reduse, forţei de muncă îmbătrânite, infrastructurii slab
dezvoltate, insuficienţei irigării terenurilor agricole;
– lipsa sistemelor de colectare a produselor agricole, a pieţelor « en-gros »;
– produse agricole neetichetate şi necertificate;
– necunoaşterea reglementărilor europene în materie de probleme agricole în mediul
rural.
O situatie favorabila pentru agricultură şi zootehnie este exodul populatie de la oras
la sat, ca urmare a concedierilor masive din industrie. Mulţi dintre cei rămaşi fără un loc
de muncă s-au orientat către agricultură.
Potentialul economic

al comunei Bistreţ impune dezvoltarea urmatoarelor

domeniile: agricultură, zootehnie, industrie, comerţ şi silvicultură.
Consilul Local va trebui să contribuie la revitalizarea vieţii economice a comunei,
acest lucru trebuind să fie prioritatea numărul unu in asigurarea bunastarii locuitorilor
comunei.
Investiţiile la nivelul comunei trebuie făcute după anumite criterii economice astfel
încât să aduca urmatoarele beneficii:
– siguranţa şi securitatea locuitorilor comunei împotriva calamităţilor;
– raportul valoarea investiţiei / efecte economico-financiare produse;
– raportul valoarea investiţiei / numărul beneficiarilor.
Alaturi de cresterea potentialul economic la nivelul comunei, trebuie avuta in
vedere creşterea atractivităţii turistice a comunei care beneficiaza de un cadru natural
deosebit.
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Condiţii favorabile pentru producţia agricolă:
• existenţa forţei de muncă calificată în agricultură;
• populaţia comunei deţine: 1047 capete de caprine, 1430 capete de porcine, 436
capete de bovine, 406 capete de cabaline, 1050 familii de albine, 3173 capete de
ovine, 37167 de păsări la sfârşitul anului 2010;
• suprafaţa teritoriului administrativ a comunei Bistreţ este de 12241 ha si cuprinde
urmatoarele categorii de folosinta: teren arabil 7349 ha, păşune 897 ha, pădure
834 ha, livezi 579 ha, vii 162 ha, ape 1711 ha, neproductiv 90 ha, drumuri 182
ha, construcţii 437 ha.
Suprafeţele unităţilor agricole ce au fost cuprinse în bilanţul teritorial existent la
data elaborării P.U.G. – etapa I – 1998 se regăsesc actualizate în bilanţul teritorial al
situaţiei existente, inclus în prezenta documentaţie.
Se precizează faptul că sectorul zootehnic al fostului C.A.P. a fost desfiinţat, iar
terenul aferent se află în proprietatea Consilului Local.
2.4.2 ACTIVITĂŢI DE TIP INDUSTRIAL
La nivelul comunei Bistret unitatile economice de tip industrial sunt reprezentate de
unitati de morarit si unitati de depozitare produse agricole. Tipurile de activitati specifice
sectorului terţiar sunt insuficient dezvoltate, atât ca pondere cât şi ca diversitate.
Dezvoltarea sectorului tertiar impune investiţii pentru reamenajarea intreprinderilor
actuale şi a bazinelor piscicole, care vor constitui o sursă de venit importantă pentru
populaţie.
Principalele unităţi industriale existente
SAT BISTREŢ
MOARA – “Le Moulin Production” S.A.
• proprietate particular;
• suprafaţă incintă: 3124 m² ≈ 0,31 ha;
• valţuri - grâu, porumb;
• număr salariaţi: 5.
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SAT BISTREŢU NOU
COMCEREAL
- suprafaţă incintă: 4,31 ha;
- număr salariaţi: 3;
- incinta cuprinde: magazii, pătule, silozuri, buncăre, tractoare (0), remorci (7),
IFRON (1).
ANEXA UTILAJE COMCEREAL
o suprafaţă incintă inclusă la COMCEREAL
o incinta cuprinde: sediu, magazine, atelier, depozit carburanţi subteran şi suprateran;
o număr salariaţi: 7.
SAT PLOSCA
MOARA
 proprietate particulară în conservare;
 suprafaţă incintă: 0,50 ha.
2.5 POPULATIA – ELEMENTE DEMOGRAFICE SI SOCIALE
2.5.1 EVOLUTIA POPULATIEI
În comuna Bistreţ s-au înregistrat 4336 locuitori la recensământul din anul 2009,
datele fiind furnizate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj.
Conform Legii numărul 2/1968 privind împărţirea administrativă a R.S.R., comuna
Bistreţ are în componenţa sa patru sate componente: Bistreţ, Bistreţu Nou, Plosca şi
Brînduşa.
Evoluţia în timp a populaţiei la recensămintele din anii 1977, 1992 şi 2002 şi la
sfârşitul anilor 2007, 2008 şi 2009 la nivel de comună pe cele 4 sate componente este
prezentată în tabelul următor.
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RECENSĂMINTE 1977, 1992 şi 2002
SITUAŢIA POPULAŢIEI ÎN ANII 2007, 2008, 2009 ŞI 2010
4000
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1977

3521

1232

416

1308

1992

2609

948

971

191

1999

2550

890

920

2002

2580

926

924

186

2008

2416

883

852

139

2009

2434

897

862

143

2010

2593

927

926

186

Sursa: Date preluate din P.U.G. Bistreţ proiect nr: 8139 din 1999 şi din informaţiile furnizate de
Direcţia Judeţeană de Statistică.

Se observă că la nivel de comună în ultimii 10 ani, numărul de locuitori a scăzut cu
cca. 2,18% în anul 2002 faţă de recensământul din anul 1992 şi cu cca. 3,82% în anul
2009 faţă de datele înregistrate la recensământul din anul 1999 şi în mod diferenţiat pe
cele patru sate componente.
Numărul de gospodării de pe teritoriul comunei Bistreţ este prezentat în tabelul următor:

Localitatea

Număr gospodării

Bistreţ

1079

Bistreţu Nou

371

Plosca

398

Brînduşa

111

TOTAL

1959
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2.5.2 STRUCTURA POPULATIEI PE PRINCIPALELE GRUPE DE VARSTA
Întru cât în evidenţele curente statistice, structura populaţiei pe grupe de vârstă se
urmăreşte, în teritoriu, numai la nivel de judeţ şi pe categorii de localitate (urban/rural) se
va prezenta această structură a populaţiei la nivel de comună la sfârşitul anului 2010 în
tabelul următor:
Comuna Bistreţ
3000
2403

2500
2000

1561
1500
1000
668
500
14.42

51.88

33.7

0
0‐14 ani

15‐59 ani

60 ani şi peste
număr locuitori
procent

Din datele prezentate se observă ponderea mare a populaţiei apte pentru muncă (1559 ani) şi mai puţin a persoanelor tinere (0-14 ani).
Numărul de locuitori a cunoscut o scădere, scădere ce se rasfrange şi asupra
sporului natural care înregistrează valori negative.
2.5.3 RESURSELE DE MUNCA SI POPULATIA OCUPATA
Volumul forţelor de muncă este reprezentat într-o localitate de ponderea grupei de
vârstă de 15-59 ani, care în cadrul comunei Bistreţ înregistrează o valoare de 51,88 %.
Populaţia tânără (0-14 ani) este mai mică decât populaţia în vârstă (peste 60 ani),
ceea ce înseamnă că populaţia aptă de muncă în comuna Bistreţ este spre îmbătrânire.
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De obicei, se consideră că grupa tinerilor este dominantă atunci când vârstele sub 20
ani deţin peste 35% din totalul populaţiei. Dacă vârsta de până la 20 ani reprezintă 30%
din totalul populaţiei, se consideră că populaţia are tendinţă de îmbătrânire. Pentru
comuna Bistreţ populaţia tânără de până la 20 ani reprezintă peste 17,92% din totalul
populaţiei, deci se poate spune ca populaţia din comuna Bistreţ are tendinţa de
îmbătrânire.
Comuna Bistreţ poate fi situată în grupa localităţilor în care apare «îmbătrânirea
evidentă».
Populaţia comunei Bistreţ are o perspectivă bună din punct de vedere al asigurării
mâinii de lucru pe termen mediu (10 ani) şi termen lung (20 ani).
Populaţia bătrână fiind dominantă ridică probleme de investiţii pentru ocrotirea
sănătăţii, pentru ocrotirea socială, pentru asigurarea bătrâneţii etc.
Prin centralizarea datelor privind salariaţii din unităţile economice şi socialculturale proprii, la nivel de comună rezultă următoarea structură a populaţiei ocupate:

Structura populației ocupate
Număr persoane

Procent

782

86.89

Sectorul primar

115
3

0.33

Sectorul secundar

12.78

Sectorul terțial

Se observă că ponderea cea mai mare este deţinută de sectorul primar, fapt ce
demonstrează ca ocupaţia de bază a populaţiei din comună este agricultura.
Detalierea relaţiei populaţie - locuinţă - loc de muncă este următoarea:
– Activităţiile în sectorul primar se desfăşoară în teritoriul administrativ al comunei.
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– Activităţiile în sectorul secundar se desfăşoară, în special, în unităţiile din cadrul
comunei.
– Activităţiile din sectorul terţial se desfăşoară în teritoriile intravilanelor celor
patru localităţi.
În sectorul terţial (servicii) s-au inclus toţi salariaţii care lucrează în învăţământ,
sănătate, comerţ, transporturi, telecomunicaţii, administraţie publică etc.
În tabelul următor se prezintă în mod orientativ numărul de salariaţi pe ramuri ale
economiei comunicate de organele locale.

Specif.

Agric.

Comuna
Bistreţ

782

Ind. Com.

3

32

Transp. Activ. Ad-ţie
tel.
Finan. Publ.

11

2

Înv. Sănăt.

8

12

Altele

Total

-

900

Disfuncţionalităţi în sistemul demografic:
– între recensământul din anul 1992 şi cel efectuat în anul 2002 s-a observat o
scădere de 103 de persoane;
– între recensământul din anul 2002 şi informaţiile furnizate de primaria Bistreţ la
sfârşitul anului 2009 s-a observat că numărul locuitorilor a scăzut;
– dezechilibrul în mişcarea naturală a populaţiei prin scăderea ratei anuale a
natalităţii şi creşterea ratei mortalităţii determina un spor natural negativ;
– existenţa valorilor negative pentru soldul mişcării migratorii, până în anul 1992
după care au devenit pozitive, prin revenirea în localităţile de domiciliu, a persoanelor
disponibilizate.
- fata de inregistrarile de la nivelul anului 2009 , in anul 2010 se observa o crestere
a populatiei cu 296 locuitori si fapt confera premize optimiste privind prognoza populatiei
pe urmatorii 10 ani.
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2.6 CIRCULATIA SI TRANSPORTUL
Pe teritoriul comunei Bistret sunt reprezentate doar căile de transport rutiere.
2.6.1 CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORTUL IN COMUN
Din punct de vedere al accesibilităţii comuna Bistreţ se află la o distanţă de 25 km
faţă de oraşul Băileşti, la cca. 30 km faţă de oraşul Segarcea, la 50 km faţă de oraşul
Bechet, la 55 km faţă de oraşul Calafat şi la o distanţă de cca. 75 km faţă de municipiul
Craiova.
Reţeaua de căi rutiere din comună analizată în contextul legăturilor de transport
judeţean, este formată din:
- DN 55A Calafat – Poiana Mare – Rast – Negoi – Bistreţ – Dunăreni – Măceşul
de Jos – Gighera – Ostroveni – Bechet;
- DC 2A Bistreţ – Goicea.
Transportul interurban de călători este asigurat pe caile de transport rutier existente.
Comuna Bistreţ este legată de reşedinţa judeţului, municipiul Craiova, printr-o rută
zilnică a firmei de transport: Asociaţia 477B. Pe teritoriul comunei sunt înregistrate 3
societăţi comerciale în domeniul transportului; Adolfo Trans S.R.L. efectuează o singură
cursă, şi anume Pleniţa – Craiova. Celelalte firme de transport efectuează curse zilnice
Bistreţ – Craiova, Bistreţ – Băileşti şi Bucureşti – Bechet – Calafat ce trece prin comuna
Bistreţ, în total pe teritoriul comunei fiind 6 microbuze.
Transportul de mărfuri se realizează prin intermediul traseului DN 55A, ca şi pe DC
2A ce asigură legătura între localităţiile comunei şi celelalte localităţi din comunele
învecinate.
Calitatea infrastructurii şi a sistemului rutier pe aceste drumuri este foarte bună
pentru drumul naţional, bună pentru drumul comunal şi parţial bună pentru unele
drumurile vicinale.

În satele Bistreţ şi Plosca drumurile principale care sunt

perpendiculare pe drumul naţional 55A sunt asfaltate.
• În satul Bistreţ = 5 km drum asfaltat;
• În satul Plosca = 2 km drum asfaltat;
În acelaşi timp, podurile existente nu au fost modernizate, stare acestora impunand
lucrari de consolidare.
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Staţiile de călători au fost refăcute, starea tehnică a acestora permiţând derularea în
condiţii corespunzătoare a transportului de călători. În comuna Bistreţ se află 6 staţii de
călători: o staţie în satul Bistreţu Nou, 3 staţii în satul Bistreţ şi 2 staţii în satul Plosca.
2.7 INTRAVILAN EXISTENT - ZONE FUNCTIONALE - BILANT TERITORIAL
Suprafaţa intravilanului localităţilor componente ale comunei Bistreţ aprobată prin
Planul Urbanistic General al comunei Bistreţ, conform proiect

numărul 8139/1999

realizat de S.C. PROIECT CRAIOVA S.A. este diferită de suprafaţa intravilanului
existent inventariat în anul 2010. Aceasta diferenţa se justifică prin traspunerea limitei
intravilanului existent pe suport topografic stereo-actualizat, fata de ridicarile topo
utilizate in format scanat. Aceasta situatie este evidenţiata în tabelul de mai jos :

Denumire sat

Suprafaţă intravilan

Suprafaţă intravilan existent

Pr.nr.8139/1999

suport topo-stereo

Bistreţ

214,25

252,90

Bistreţu Nou

85,49

88,93

Plosca

89,16

93,80

Brînduşa

41,52

43,23

430,42

478,86

Total

Intravilanul propus al satelor aparţinătoare comunei Bistreţ, prin definiţie, cuprinde
totalitatea suprafeţelor ocupate, în prezent, de construcţii (inclusiv de curţi şi grădini)
precum şi suprafeţele necesare dezvoltării localităţiilor pe durata valabilităţii P.U.G.-ului.
De comun acord cu administraţia locală, actualul P.U.G. trasează noul intravilan,
prin respectarea legislaţiei în vigoare, raspunzand necesităţilor apărute ca urmare a
solicitărilor locuitorilor comunei.
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Intravilanul trebuie acceptat ca o limită convenţională informativă, în cadrul căruia
circulaţia terenurilor urmează să se supună legislaţiei în vigoare.
Zonele funcţionale existente în prezent îşi vor păstra caracterul, iar unele vor
cunoaşte o dezvoltare accentuată, ca urmare a opţiunilor populaţiei şi intenţiilor
administraţiei locale de diminuare si înlăturare a disfuncţionalităţilor existente la nivelul
întregii comune, la nivelul locuirii, activităţilor economice, de agrement şi gradul de
dotare socio-cultural.
Zona de locuit, principala consumatoare de teren din cadrul intravilanului cuprinde
în principal terenuri destinate gospodăriilor individuale.
Se recomandă folosirea eficientă a terenurilor libere existente în zona de locuit
deoarece densitatea mică a locuitorilor demonstrează că sunt posibilităţi de ocupare
rationala a terenurilor libere.
Zona instituţiilor publice va trebui completată cu obiective noi amplasate la nivelul
zonei centrale. Obiectivele nominalizate pentru etapele viitoare au in vedere funcţiunile
cu precădere cele deficitare.
Pentru siturile arheologice si monumentele istorice care sunt amplasate in teritoriul
administrativ al comunei Bistret se va respecta legislaţia specifică (Legea numărul
422/2001 – Lege privind protecţia monumentelor istorice, prin care se impune o zonă de
protecţie de 200 m, pentru obiectivele situate in intravilan, respectiv 500,0 pentru
obiectivele situate in extravilan ).
Pentru zonele unităţilor agricole, precum şi pentru cele industriale dacă va fi cazul,
se vor crea rezerve de terenuri pe care să poată fi amplasate asemenea unităţi.
La nivelul situatiei existente, suprafeţele de teren, pe zone functionale, in teritoriul
intravilan al satelor componente, ale comunei Bistreţ, sunt cuprinse in următoarele
bilanturi teritoriale:
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BILANŢ TERITORIAL - SITUAŢIA EXISTENTĂ
INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR COMUNEI BISTREŢ
ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ
SUPRAFATA (ha)
ZONE
FUNCŢIONALE
ZONA
INSTITUŢII
PUBLICE ŞI
SERVICII
ZONA
LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA
TERENURI
LIBERE
UNITĂŢI
INDUSTRIALE
ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI
AGRIGOLE
CĂI DE
COMUNICAŢIE ŞI
TRANSPORT
SPAŢII VERZI,
AGREMENT,
PROTECŢIE,
ETC.
CONSTRUCŢII
TEHNICOEDILITARE
GOSPODĂRIE
COMUNALĂ CIMITIRE
DESTINAŢIE
SPECIALĂ

TOTAL

LOCALITA
TEA
REŞEDINŢĂ
DE
COMUNĂ

Satul
BISTREŢU
NOU

BR NDUŞ
A

3,30

1,25

152,71

Satul

%DIN
TOTAL
INTRAVI
LAN

Satul
PLOSCA

TRUPURI
IZOLATE

TOTAL
ha

0,52

1,06

-

6,13

1,28

60,33

28,55

54,19

-

295,78

61,77

30,54

8,35

7,96

15,45

-

62,30

13,01

1,29

-

-

9,11

-

10,40

2,17

34,14

5,30

-

-

-

39,44

8,24

25,85

11,97

5,44

11,21

-

54,47

11,37

1,07

-

0,23

0,88

-

2,18

0,45

0,29

-

-

-

-

0,29

0,06

3,16

1,53

0,53

1,90

-

7,12

1,49

0,55

0,20

-

-

-

0,75

0,16

252,90

88,93

43,23

93,80

-

478,86

100,00
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BILANŢ TERITORIAL - SITUATIA EXISTENTA
COMUNA BISTREŢ - SATUL BISTREŢ

ZONE FUNCŢIONALE
ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII
ZONA DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA TERENURI LIBERE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRICOLE
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI DE
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, ETC.
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ -cimitire
DESTINAŢIE SPECIALĂ

TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
SUPRAFAŢĂ
%
(ha)
3,30
1,31
152,71

60,38

30,54

12,08

1,29

0,51

34,14

13,50

25,85

10,22

1,07
0,29
3,16
0,55

0,42
0,11
1,25
0,22

252,90

100

După cum se poate constata, terenurile aferente zonei de locuit ocupă cea mai
mare parte din intravilan, respectiv 60,38 %, în contrast cu celelalte zone, care sunt
destinate dotărilor de diferite tipuri, fapt care reflecta gradul scăzut de dotare al localităţii.
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BILANŢ TERITORIAL - SITUATIA EXISTENTA
COMUNA BISTREŢ - SATUL BISTREŢU NOU

ZONE FUNCŢIONALE
ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII
ZONA DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA TERENURI LIBERE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRICOLE
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI DE
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, ETC.
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ -cimitire
DESTINAŢIE SPECIALĂ
TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
SUPRAFAŢĂ
%
(ha)
1,25
1,41
60,33

67,83

8,35

9,39

-

-

5,30

5,96

11,97

13,46

1,53
0,20
88,93

1,72
0,23
100

În intravilanul satului Bistreţu Nou, terenurile aferente zonei de locuit , ocupă cea
mai mare parte din intravilan, respectiv 67,83%.
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BILANŢ TERITORIAL - SITUATIA EXISTENTA
COMUNA BISTREŢ - SATUL PLOSCA

ZONE FUNCŢIONALE
ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII
ZONA DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA TERENURI LIBERE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRICOLE
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI DE
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, ETC.
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ -cimitire
DESTINAŢIE SPECIALĂ
TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
SUPRAFAŢĂ
(ha)
1,06

1,13

54,19

57,77

15,45

16,47

9,11

9,71

-

-

11,21

11,95

0,88
1,90
93,80

0,94
2,03
100

%

În intravilanul satului Plosca, terenurile aferente zonei de locuit ocupă cea mai mare
parte din intravilan, respectiv 57,77%.
Zonele care sunt destinate dotărilor de diferite tipuri, ocupă suprafeţe mici
reflectând gradul scăzut de dotare al localităţii.
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BILANŢ TERITORIAL - SITUATIA EXISTENTA
COMUNA BISTREŢ - SATUL BRÎNDUŞA
ZONE FUNCŢIONALE
ZONA INSTITUŢII PUBLICE ŞI SERVICII
ZONA DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA TERENURI LIBERE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRICOLE
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI DE
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT, AGREMENT, ETC.
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ -cimitire
DESTINAŢIE SPECIALĂ
TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
SUPRAFAŢĂ
(ha)
0,52

1,21

28,55

66,04

7,96

18,41

-

-

-

-

5,44

12,58

0,23
0,53
43,23

0,53
1,23
100

%

Satul Brînduşa nu este echipat în ceea ce priveşte zona dotărilor. Satul Brînduşa este
cel mai slab dezvoltat sat al comunei în comparaţie cu celelalte localităţi ale comunei.
Terenurile aferente zonei de locuit ocupă cea mai mare parte din intravilan, respectiv
66,04%.
ASPECTE CARACTERISTICE ALE PRINCIPALELOR ZONE FUNCŢIONALE
ZONA CENTRALĂ ŞI ALTE FUNCŢIUNI DE INTERES PUBLIC
Zona centrală include în principal instituţiile importante existente, amplasate cu
precădere în centrul localităţii Bistret, zona accesibila din toate direcţiile.
Structura pe localităţi a sistemului de instituţii publice este următoarea:
Satul reşedinţă de comună Bistreţ
Primăria comunei.
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Sediul primăriei este compus din o clădire modernizată, P+1 - în stare bună, care
dispune de centrală termică, mobilier nou şi alimentare cu apă.
Parterul cu suprafaţă utilă de 149 mp este compus din 7 încăperi, 2 holuri, 2 grupuri
sociale şi un spălător.
Etajul cu suprafaţa utilă de 70 mp este compus din 4 încăperi şi 2 holuri.
Suprafaţa terenului este de 1498 mp şi se află în proprietatea Consilului Local.
Numărul salariaţilor este de 22 din care 9 sunt femei şi 13 sunt bărbaţi.
Din numărul total de salariaţi, 6 salariaţi fac naveta zilnic de la comunele Rast,
Catane şi Bârca.
Poliţia. Are sediul în satul reşedinţă de comună.
Imobilul în care funcţionează este o construcţie parter, cu o suprafaţă construită de
200 mp - în stare bună - realizat după un proiect tip pentru această funcţiune.
Terenul aferent sediului poliţiei este de 750 mp si aparţine Ministerului de Interne.
Pompierii nu sunt reprezentaţi la nivelul localităţii de reşedinţă şi nici la nivelul
comunei, pentru interventii se apeleaza la comunele limitrofe unde există formaţiuni
militare de pompieri.
În incinta grădiniţei din satul Bistreţ se află sediul Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă.
DOTĂRI DE ÎNVĂŢĂMÂNT:
1. Şcoală de arte şi meserii clasele I-X – funcţionează într-o clădire P+1 - în stare
bună. Dispune de apă curentă şi încălzire pe lemne.
La parter funcţionează 4 săli de clasă, un secretariat, o cancelarie, o sală de consiliu,
biroul director, 2 holuri şi o debara.
Dispune de o suprafaţă utilă de 392 mp.
La etaj funcţionează 4 săli de clasă, o bibliotecă, un laborator, 2 încăperi şi un hol.
Suprafaţa utilă este de 396 mp.
În şcoală învaţă 250 elevi şi predau 4 învăţători şi 35 de profesori.
2. Şcoala generală V-VIII – funcţionează într-o clădire parter – necesită reabilitare.
Dispune de apă curentă şi încălzire pe sobe şi totalizează 6 săli de clasă, o
bibliotecă, o cancelarie, o magazie şi 3 holuri, terenul pe care este situată şcoala
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totalizează 9443 mp.
În şcoală învaţă 100 elevi ce sunt pregătiţi de corpul profesoral de la Şcoala de Arte
şi Meserii clasele I-X.
Învăţământ preşcolar
Satul Bistreţ dispune de un sediu de grădiniţă, S+P+1 – în stare bună – cu apă
curentă şi încălzire pe lemne.
Etajul este alcătuit din 4 încăperi, un hol şi o suprafaţă utilă de 123 mp dar acesta nu
se foloseşte deoarece este închiriat, astfel gradiniţa îşi desfăşoară activitatea la parter în 3
săli de clasă şi 2 săli de mese.
Grădiniţa dispune de 3 grupe, unde sunt înscrişi 67 de preşcolari şi pregătirea le este
dată de 3 educatoare.
Suprafaţa utilă a parterului este de 114 mp, iar suprafaţa terenului este de 1400 mp.
SĂNĂTATE
În localitatea Bistreţ există un dispensar uman ce îşi împarte spaţiul de lucru cu
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Populaţiei şi care funcţionează într-un imobil, în
regim parter, aflându-se în stare bună şi cuprinzand o sală de sedinţe, 2 holuri, o sală de
aşteptare şi 9 încăperi.
Dispensarul uman cuprinde:
- două cabinete ale medicilor de familie cu suprafaţa construită de 351 mp şi
dispune de o suprafaţă a terenului de 2049 mp.
Sunt cabinete individuale ale medicilor de familie şi au capital privat, unde există
doi medici de familie şi trei asistenţi medicali.
Cabinetele nu sunt echipate corespunzător, în situaţii de urgenţă bolnavii apelează la
serviciile medicale din municipiul Craiova.
- un cabinet stomatologic echipat cu un scaun.
Serviciile medicale stomatologice sunt oferite de 2 asistenţi şi un medic, toţi făcând
naveta de la Dăbuleni.
În aceiaşi curte mai există o farmacie cu capital privat a cărei construcţie este în
stare bună, o farmacie veterinară şi un dispensar veterinar.
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In restul de incaperilor proprietate a Consilului Local, îşi desfăşoară activitatea
Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Populaţiei.
CULTURĂ
În satul Bistreţ există un cămin cultural ce dispune de 4 încăperi şi o baie, având o
capacitate de 150 de locuri. Căminul cultural care funcţionează într-o clădire parter cu o
suprafaţă construită de 299 mp şi suprafaţa terenului de 3009 mp aflându-se în
proprietatea Consilului Local. În căminul cultural funcţionează şi o bibliotecă ce deţine un
număr de 7841 de volume. Ştirile locale sunt prezentate în ziarul local ce se distribuie
gratuit în 500 de exemplare. În cadrul căminului cultural se organizează o serie
manifestări cultural-artistice (serbări şcolare, spectacole de divertisment pentru copii şi
tineri etc.).
În Bistreţ functioneaza

ansamblul folcloric de dansuri populare şi cântece

„Bistriceanca” .
Dintre evenimentele locale desfasurate la nivelul comunei Bistret menţionăm:
- Zilele comunei Bistreţ care se sărbătoresc de Sf. Dumitru, în data de 26
octombrie;
- Hramul Bisericii „Sf. Nicolae” in data 6 decembrie;
- târgul săptămânal organizat în fiecare zi de joi .
DEPARTAMENTUL CULTELOR
În satul Bistreţ funcţionează 2 bisericii de cult ortodox: Biserica cu hramul „Sf.
Arhangheli” şi Biserica cu hramul „Sf. Nicolae” , obiective incluse in lista monumentelor
istorice, datand din 1826-1832 cu pictura din anul 1837.
În intravilanul satului Bistret există un cimitir având în total suprafaţa de 31600mp.
SERVICII - COMERŢ
Pe teritoriul satului Bistreţ funcţionează 9 magazine săteşti, un sediu de poştă, un
sediu C.E.C. Bank, 2 societăţi agricole, o moară particulară şi un punct de alimentare cu
carburanţi atât pentru autoturisme, cât şi pentru utilaje agricole.
SPORT, ODIHNA, AGREMENT
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In satul Bistreţ există un teren de sport cu o suprafaţă de joc de 8615 mp şi un
parculeţ cu o suprafaţă de 998 mp.

UNITĂŢI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Dolj are în administrare un imobil
situat în satul Bistreţu cu suprafaţa incintei de 2033 mp.
Satul Bistreţu Nou
DOTĂRI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Şcoala primară clasele I-IV – totalizează 3 săli de clasă şi o cancelarie totalizand o
suprafaţă construită de 317 mp. Şcoala primară clasele I-IV funcţionează într-o clădire
parter – în stare bună. Şcoala beneficiază de alimentare cu apă şi încălzire centrala pe
lemne. În şcoală învaţă 65 de elevi, iar corpul didactic cuprinde 4 învăţători.
Învăţământ preşcolar
Satul Bistreţu Nou dispune de o gradinita care functioneaza intr-o încăpere situata
in incinta şcolii primare.
Gradinita are o grupă la care sunt înscrişi 30 de preşcolari.
Terenul aferent este de 6991 mp şi este proprietatea Consilului Local.
SĂNĂTATE
Satul Bistreţu Nou este dependent de serviciile medicale existente în resedinta de
comuna.
CULTURĂ
În satul Bistreţu Nou nu funcţionează instituţii publice pentru cultură.
DEPARTAMENTUL CULTELOR
Pe teritoriul satului Bistreţu Nou se află o biserică de cult ortodox: biserica cu
hramul „Izvorul Tămăduirii” ce datează din secolul al XIX, obiectiv inscris pe lista
monumentelor istorice.
Biserica asigură locuitorilor din satul Bistretu Nou toate servicii religioase necesare.
Satul Bistreţu Nou mai dispune de un cimitir, cu o suprafaţă de 12267 mp.
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SERVICII - COMERŢ
În satul Bistreţu Nou funcţionează un sediu de poştă, 5 mazagine săteşti, un sediu
A.N.I.F şi o societate agricolă.
Satul Plosca
DOTĂRI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Şcoală primară clasele I-IV – care totalizeaza 6 săli de clasă şi două cancelarii
funcţionează într-o clădire parter - în stare foarte bună. Şcoala beneficiază de alimentare
cu apă şi încălzire pe sobă. În şcoală învaţă 50 de elevi.
În incinta şcolii mai functioneaza şi o clasă de la ciclul gimnazial.
Învăţământ preşcolar – se desfăşoară într-o clădire nouă şi totalizează 4 săli de
clasă, o sală de mese şi o singură grupă cu o educatoare. Grădiniţa beneficiază de
alimentare cu apă şi încălzire pe lemne.
La grădiniţă sunt înscrişi 25 de preşcolari.
SĂNĂTATE
Satul Plosca dispune de un dispensar uman care are 4 încăperi.
Serviciile medicale sunt oferite de un medic şi un asistent.
CULTURĂ
În satul Plosca există un cămin cultural cu o capacitate de 300 de persoane.
Suprafaţa construită este de 466 mp şi suprafaţa de teren aferentă este de 4784 mp.
Căminul cultural este concesionat agenţiilor economici şi necesită modernizare şi
dotare.
DEPARTAMENTUL CULTELOR
Pe teritoriu satului Plosca se află o biserică de cult ortodox.
Suprafaţa incintei bisericii este de 1219 mp şi terenul este proprietate parohială.
Pe teritoriul satului Plosca există un cimitir cu suprafaţa de 16517 mp, proprietate
parohială.
SERVICII – COMERŢ
Pe teritoriul satului Plosca funcţionează 3 magazine, un sediu poştă, o brutărie şi o
moară.
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SPORT, ODIHNA, AGREMENT
Satul Plosca dispune de un teren de sport, proprietate a Consilului Local care are o
suprafaţă de 8780 mp.
Satul Brînduşa
DOTĂRI DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Satul Brînduşa deţine o unitate de învăţământ, in prezent nefunctionala.
Şcoala primară clasele I-IV – este o construcţie parter aflată în conservare, cu stare
constructive proasta.
Suprafaţa incintei este de 5124 mp şi este proprietatea Consilului Local.
Elevii din satul Brînduşa, învaţă la scoala din în satul Bistreţ, transportul fiindu-le
asigurat de autobuze. Preşcolarii din satul Brînduşa învaţă în gradinita din satul Plosca.
SĂNĂTATE
Satul Brînduşa este dependent de serviciile existente în alte localităţi, deoarece nu
are unitati medicale de tip: cabinet medical, cabinet stomatologic şi punct farmaceutic.
CULTURĂ
În satul Brînduşa nu funcţionează instituţii publice pentru cultură.
DEPARTAMENTUL CULTELOR
În satul Brînduşa funcţionează o biserică de cult ortodox ce este proprietate
parohială. Suprafaţa incintei este de 4425 mp.
Satul Brînduşa dispune de un cimitir, proprietate parohială, suprafaţa incintei fiind
de 5333 mp.
SERVICII – COMERŢ
Satul Brînduşa este dispune de dotari si servicii publice. Nu exista unităţi de prestări
servicii, comert, etc.
SPORT, ODIHNA, AGREMENT
Satul Brînduşa dispune de un parc sătesc cu o suprafaţă de 2342 mp şi un părculeţ
cu o suprafaţă de 2585 mp, toate fiind proprietatea Consilului Local.
Deşi reţeaua de dotări din cele patru sate componente ale comunei Bistreţ este în
mare parte satisfăcătoare atât în privinţa diversităţii, cât şi a stării fizice a dotărilor, sunt
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totusi necesare lucrări de întreţinere şi reparaţii la obiectivele social- culturale, cu
precădere la bisericile aflate pe lista monumentelor istorice.

2.8 ZONE CU RISCURI NATURALE
Zona de sud a localitatilor Bistret si Plosca prezinta risc de inundatii, datorita
creşterii nivelului Dunării, aşa cum s-a întâmplat la inundaţiile din primăvara anului 2006,
când digul de apărare al Dunarii, din zona Ghidici-Rast-Bistreţ a cedat pe o porţiune de 1
km sub presiunea viiturilor aduse de Dunăre.
La evenimentele din 2006, potrivit unei note de fundamentare a guvernului din luna
mai 2006, in comuna Bistreţ au fost avariate 315 case (din care 63 au căzut iar 415
gospodări au fost afectate), 2485 de ha de terenuri agricole şi 1115 ha de păşuni au fost
inundate. Aceste zone au fost inventariate şi delimitate pe baza cercetării în teren, a
studiilor geotehnice privind construibilitatea terenurilor, a informaţiilor de la localnici
privind

evoluţia fenomenelor, ritmicitatea şi amploarea lor. S-a impus interdictie

definitiva de construire in zonele inundabile.
2.9 ECHIPAREA EDILITARA
2.9.1 CAI DE COMUNICATII SI TRANSPORT IN COMUN
Din punct de vedere al accesibilităţii, comuna Bistreţ are o bună accesibilitate fata
de: oraşul Băileşti, care se află la o distanţă de 25 km, oraşul Segarcea, care se află la o
distanţă de cca. 30 km, oraşul Bechet care se află la o distanţă de 50 km şi Municipiul
Craiova - centru administrativ şi politic - situat la o distanţă de cca. 75 km.
Reţeaua de căi rutiere din comună analizată în contextul legăturilor de transport
judeţean, este formată din:
- DN 55A Calafat – Poiana Mare – Rast – Negoi – Bistreţ – Dunăreni – Măceşul
de Jos – Gighera – Ostroveni – Bechet;
- DC 2A Bistreţ – Goicea.
În interiorul intravilanelor localităţilor componente, tramele stradale reflectă
dezvoltarea în timp a acestora; astfel circulaţia se face inelar, drumul naţional fiind tangent
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acestor inele în trei din cele patru localităţi componente: Bistreţ, Bistreţu Nou şi Plosca.
Există de asemenea o serie de drumuri interioare locale ce asigură legături in interiorul
localitatilor între zonele de locuit şi zonele economice.
Cu exceptia drumului naţional DN 55A ce asigură legătura reşedinţei de comună cu
localităţile Bistreţu Nou şi Plosca care este asfaltat, si a drumului comunal DC 2A Bistreţ
– Goicea care este cilindrat, restul circulaţiilor interioare în cadrul localităţilor cât şi în
afara acestora necesită modernizări: corectări de trasee, panta, curbe, îmbrăcăminţi,
elemente geometrice.
Reţeaua stradală are o lungime de 11 km de drum asfaltat şi 34 km de drum
comunal neasfaltat, din care 50% este pietruit şi 50% este de pământ.
Deşi comuna Bistreţ deţine o retea de 11 km de drum asfaltat este nevoie de
asfaltarea şi utilarea întregii reţele stradale de pe teritoriul comunei, pentru a asigura o mai
bună circulatie rutiera internă, dar şi cu localităţiile din apropiere.
Având în vedere durata de serviciu depăşită, calitatea infrastructurii sistemului
rutier pentru aceste drumuri este necorespunzătoare în zonele nemodernizate, in mod
special la nivelul drumului national DN 55A.
Drumurile publice, în totalitate, în traversarea localităţilor impun viteze de circulaţie
conform normelor rutiere deoarece căile de circulaţie sunt modernizate.
Starea tehnică a staţiilor de călători este bună.
2.9.2 GOSPODARIA COMPLEXA A APELOR
Pe teritoriul comunei Bistreţ nu există alte ape curgătoare naturale, doar o reţea de
canale de desecare, menite să colecteze excesul de apă freatică şi să îl dirijeze către Lacul
Bistreţ sau către Dunăre, peste digul de protecţie.
Reţeaua hidrografică permanentă a teritoriului este formată din: fluviul Dunărea care străbate partea de sud la cca. 4 km sud de localitatea reşedinţă de comună, râul
Desnăţui – care străbate partea de est a comunei (la est de localitatea Plosca) şi se varsă în
balta Bistreţ.
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Teritoriul comunei Bistreţ se înscrie în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea, în
zona cu resurse de apă subterane cu vulnerabilitate ridicată şi cu resurse specifice mai
mari decât resursa medie pe ţară.
Teritoriul comunei dispune de resurse subterane de apă, acestea fiind folosite în
momentul de faţă ca apă potabilă.
In ceea ce priveşte dotarea edilitară a comunei, în localitatea Bistreţ există un sistem
centralizat de alimentare cu apă conform proiect nr. 7/2006.
ALIMENTARE CU APA
a) Pentru localitatea Bistreţ există un sistem centralizat de alimentare cu apă.
Gospodăria de apă şi puţurile forate sunt amplasate pe un teren liber aflat în administrarea
Consiliului Local al localităţii Bistreţ.
Reţelele de distribuţie sunt amplasate la limita părţii carosabile a străzilor şi a uliţelor
localităţii.
Amplasamentele corespund Planului Urbanistic General.
Sistemul centralizat de apă al comunei Bistreţ este compus din următoarele lucrări:
-captarea apei din puţuri de adâncime
-rezervor de înmagazinare
-staţie de clorare cu clor gazos
- staţie de pompare şi hidrofor
- reţea stradală de distribuţie
Forajele pentru captarea apei s-au executat cu un sistem hidraulic, ca să se poată
introduce coloana filtrantă, in jurul căreia s-a pus stratul filtrant.
Pentru măsurarea debitelor receptate, în cabinele puţurilor s-a pus un contor de apă
Dn 50mm.
Puţurile au o adâncime aproximativă de 150m.
Gospodaria de apă aflată pe un teren liber este imprejmuită şi este compusă din:
- rezervor de înmagazinare de 200mc din beton semiîngropat, are o formă circulară,
cu radierul şi pereţii din beton armat monolit, iar planşeul este realizat din elemente
prefabricate;
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- staţia de clorare este amplasata alăturat staţiei de hidrofor şi este o clădire cu regim
de înălţime

parter, care conţine: sistemul magnetic de reţinere a impurităţilor, filtru

mecanic rapid cu nisip, filtru organic cu carbon activ, instalaţia de dozare a hipocloritului
de sodiu şi buteliile de hipoclorit de sodiu.
Staţia de clorare realizează:
-filtrarea mecanică reţinând suspensiile mecanice şi coloidare
-filtrarea organică a apei prin realizarea substanţelor organice şi
îndepărtând mirosul şi gustul neplăcut
-stabilizarea apei prin distrugerea bacteriilor, mirosurilor şi paraziţilor
-dedurizarea apei şi reţinerea ionilor de amoniu atât de fier cât şi de
mangan
-staţia de pompare hidrofor este dotată cu:
-2 electropompe pentru consum menajer (1+1) montate într-o cuvă din beton
armat impreună cu electropompa de incendiu şi recipientul de hidrofor. În staţia de
hidrofor este o cameră pentru muncitorii din gospodăria de apă, iar încălzirea acestei
încăperi se va face cu sobe cu combustibil solid.
Reţeaua de distribuţie a apei este ramificată şi este realizată

din tuburi de

polietilenă de înaltă densitate şi durabilitate mare în timp având diametre cuprinse între
110x9mm la 160x9,1mm. Reţeaua de distribuţie s-a realizat în conformitate cu trama
stradală din Planul Urbanistic General. Alimentarea cu apă, în prezent, este asigurată în
satul Bistreţ pe o lungime de 13,5 km.
Reţeaua a fost dotată cu hidranţi de incendiu exteriori având Dn 65mm, amplasaţi la
distanţa de 500m, precum şi cişmele stradale amplasate la distanţa de 200m.
Împrejmuirea gospodăriei de apa este realizată cu plasă de sârma pe stâlpi din
ţeavă de oţel pentru a creea zona de protecţie sanitară cu regim sever.
În localitatea Bistreţu Nou există în curs de execuţie reţeaua de alimentare cu apă pe
o distanţă de 3,05 km (proiect numărul 28/2009 şi o reţea de canalizare (proiect numărul
29/2009)
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În satul Bistreţu Nou reţeaua de distribuţie apă este de 3050 m şi are o capacitate de
stocare a apei de 120 m³, un debit de apă potabilă zilnic mediu de 168 m³/zi, un debit orar
maxim de 22,14 m³/h şi un debit anual estimat pentru consum de 61320 m³/an.
Gospodăria de apă va ocupa suprafaţa de 2327,5 m², iar staţia de tratare a apei va
avea debitul de 4 l/s.
In localitatea Bistreţu Nou este în curs de execuţie un sistem centralizat de
alimentare cu apă conform proiect nr. 28/2009
Lucrările exterioare ce se execută sunt urmatoarele:
-

conducta de transport

-

gospodaria de apă

Capacităţile fizice principale ale sistemului sunt:
- reţeaua de distribuţie apă 3.050 m
- capacitate de stocare a apei 120 mc
- debit de apă potabilă
• debit zilnic mediu 168mc/zi
• debit orar maxim 22.14 mc/h
- debitul anual estimat pentru consum 61320 mc/an
Componentele şi caracteristicile principale ale sistemului vor fi :
1. Conducta de transport (reţeaua de distribuţie) din tub PEHD 80 PN6, SDR17.6 ce
ocupă o suprafaţă temporară de 3.050 ml din care :
- Dn 140 = 165.00 m
- Dn 110 = 1851.00 m
- Dn 90 = 1034.00 m
Pe care se vor amplasa :
- cişmele stradale în număr de 16
- hidranţi de incendiu Dn 80 în număr de 5
- cămine de vană de linie şi racord în număr de 6
- cămine de aerisire în număr de 7
- cămine de golire în număr de 5
2. Gospodărirea de apă ce ocupă o suprafaţă de 2327.5 mp din care fac parte :
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I ) PUŢ FORAT – H=150,0 m având în dotare următoarele utilaje :
- electropompă submersibilă : Qp = 3,5 l/s ; H = 131, mH2O ;
Pinst = 7,5 kW
- contor apa Dn 50 mm, cu filtru încorporat Qmin ÷ Qmax = 0,2 ÷ 20 mc/h
II ) CONDUCTA DE ADUCŢIUNE DIN PEHD 100 PN10 Dn 110, SDR27.6mm
lungime 20,0 m
III ) REZERVOARE APĂ astfel :
- 2 rezervoare din PAFS cu un volum total V = 120 mc :
- 1 buc. x 60 mc = 60 mc -- D 3.000 x 8970mm
IV ) STAŢIE DE TRATARE cu debitul Q= 4 l/s compusă din :
- debitmetru cu impuls şi pompă dozatoare Dositec, Q=2.5l/h pentru dozare
hipoclorit de sodiu pentru precipitare elemente oxidante sşi distrugerea amoniului
- Bazin de Reacţie 50 mc
- Grup de pompare Q=20mc/h; H=4Mca
- Filtrare sedimente (elemente oxídate) cu autopurjare TAF 500
- Filtrare cu cărbune granular activat
- Filtrare cu răşină schimbătoare de ioni ( În acest filtru se poate introduce o răşină
schimbătoare de ioni pentru denitrificare)
- Container structură metalică ( 6 x 2,4 x 2,7 mm)
- Instalatie clorinare (pe distribuţie) cu pompă Dositec A
V ) Grup de pompare 2A + 1R în modul container echipat cu :
- 2 pompe active şi una de rezervă
Qgrup = 5,60 l/s ; Hgrup = 60 Mca
- Recipient cu membrană de butil cauciuc 500 l = 1 buc
Pentru localitatea Plosca se propune realizarea unui sistem centralizat de alimentare
cu apă (conform planşelor desenate) compus din următoarele lucrări:
- captarea apei din puţuri de adâncime
- rezervor de înmagazinare
- staţie de clorare cu clor gazos
- staţie de pompare şi hidrofor
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- reţea stradală de distribuţie
Pentru valorificarea raţională şi durabilă a resurselor de apă, obiectivele majore de
gospodărire complexă a apelor sunt urmatoarele:
-

eliminarea surselor de poluare a apelor de suprafaţă;

-

protecţia viitoarelor captări de apă subterană pentru alimentarea populaţiei;

-

realizarea lucrărilor de îndiguiri pentru zonele de inundaţii cu risc de a fi inundate
de apele mari.

2.9.3 CANALIZARE
Locuitorii comunei Bistreţ nu dispun în prezent de reţea de canalizare, locuitorii
folosind sistemul local (haznale).
Canalizarea pluvială se asigură prin colectarea apelor meteorice la şanţuri deschise,
existente pe ambele părţi ale drumurilor.
Pentru evacuarea apelor uzate menajere provenite de la gospodăriile individuale şi
societăţile comerciale din localitatile Bistret si plosca se propune realizarea unei reţele de
canalizare compusă din reţele din tuburi din PVC cu D=200mm - 400mm şi staţie de
epurare cu evacuare într-un canal de deversare (emisar) conform planşelor desenate.
Referitor la canalizarea menajeră se propun:
-colectoare principale
-colectoare secundare
-staţie de epurare
-canal evacuare ape epurate SE – emisar natural
-staţie de pompare
-canalizare- reţea pompare
Apele de ploaie sunt dirijate prin şanţuri şi rigole la câmpurile din zonă.
În satul Bistreţu Nou se află în derulare proiectul de canalizare nr. 29/2009, iar
canalizarea va avea o lungime de 3 km. În localitatea Bistreţu Nou este în curs de realizare
şi un sistem centralizat de canalizare apă uzată menajeră cu staţie de epurare.
Lucrările exterioare :
- colectoare şi conducte de canalizare
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- staţia de epurare, amplasată în funcţie de configuraţia terenului astfel încât să se
asigure curgerea gravitaţională a apelor uzate .
Capacităţile fizice principale ale sistemului sunt:
- reţeaua de canalizare menajeră 3088 m
- debite totale de apă menajeră:
• debit zilnic maxim 167.30 m3/zi
• debit orar maxim 4.82l/s l/s
- volum anual de apa epurata 47011.60 m3/a
Componentele şi caracteristicile principale ale sistemului vor fi :
1.Subtraversare drum naţional DN55A
2.Reţeaua de canalizare :
- lungime totală de 3.088 m
- este realizată din tuburi PVC-KG cu diametre cuprinse între Ø200 mm250mm îmbinate cu mufe etanşe şi garnituri de cauciuc .
- scurgerea apei uzate se va face gravitaţional către un colector principal ce
duce la staţia de epurare, având un diametru de Ø250 mm.
- subtraversarea drumului naţional DN55A care preia apele uzate de pe partea
stângă a drumului către localitatea Rast .
- căminele de vizitare in număr de 65 buc
- se va amplasa de o parte şi de alta a drumului naţional DN55A între
acostamentul drumului naţional şi şanţul de scurgere
2. Staţia de epurare :
- capacitate Qmax = 150 mc /zi
- amplasată în intravilanul satului Bistreţu Nou
- deversarea apelor uzate se va efectua într-un canal de desecare paralel cu
satul situat pe partea de nord al acestuia
- este montată pe platformă betonată de 12 x 7m
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2.9.4 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Comuna Bistreţ împreună cu satele: Bistreţ, Bistreţu Nou, Plosca şi Brînduşa sunt
racordate la sistemul energetic naţional prin prin derivaţia Plosca- Bistreţ din staţia
110/20V Băileşti.
Din această derivaţie sunt alimentate prin racorduri electrice aeriene de 20 KV
următoarele posturi de transformare pe localităţi:
- Bistreţ: Solar – 63KVA, T1 – 63KVA, Baza recepţie 250KVA, T2 – 160KVA, T3 –
100KVA, T4 – 100KVA, Piscicola 63KVA, Moara – 250 KVA, SMA – 63KVA.
- Plosca: T1-63KVA, CAP- 100KVA, SMA – 63KVA.
- Brînduşa: T1 – 63KVA.
Posturile de transformare existente sunt construite aerian pe unul sau doi stâlpi din
beton armat cu conductori funie

din OL-AL. În prezent puterea instalată a

transformatoarelor satisface consumul actual.
Reţelele de distribuţie de joasă tensiune sunt construite aerian pe stâlpi din beton
armat cu conductori funie din aluminiu neizolat şi conductori torsadaţi cu secţiune de 35÷
70mm². Iluminatul stradal este executat cu corpuri de iluminat cu vapori de mercur, sodiu
şi incandescenţă. Pe teritoriul comunei Bistreţ, reţeaua de iluminat public are o lungime de
43 km.
În paralel cu programele de modernizare a distribuţiei infrastructurii de distribuţie a
energiei electrice mai sunt necesare acţiuni legate de:
 extinderea reţelelor electrice în zonele noi de intravilan sau în zonele în care
gospodăriile existente sunt încă neracordate la sistemul energetic;
 modernizarea şi extinderea reţelelor de iluminat stradal în toate localităţile.
2.9.5 TELECOMUNICAŢII
În comuna Bistreţ, în satele Bistreţu Nou, Bistreţ şi Plosca, reţeaua de telefonie fixă
e deservită de Romtelecom. Telefonia mobilă este deservită de toate cele 3 reţele mobile:
Vodafone, Orange şi Cosmote.
În prezent în localitatea Bistreţ există reţea aeriană de telecomunicaţii. În localităţile
Bistreţ, Bistreţu Nou şi Plosca sunt reţele subterane de telecomunicaţii fibră optica.
Primaria comunei Bistre

dispune de o centrală analogică cu 5 posturi.
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2.9.6 ALIMENTAREA CU CALDURA
Localităţile componente ale comunei Bistret nu dispun de sisteme centralizate de
alimentare cu căldură. Locuitorii ca şi dotările existente folosesc sisteme individuale de
încălzire (sobe cu combustibil solid).
2.9.7 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
Nu au fost semnalate zăcăminte de gaze şi nu există instalaţii de alimentare a
obiectivelor existente cu gaze naturale.
Pentru prepararea hranei, locuitorii folosesc recipientele (butelii).
2.9.8 TELEVIZIUNEA SI RADIODIFUZIUNEA
Televiziunea şi radiodifuziunea sunt bine recepţionate pe teritoriul administrativ al
comunei Bistret. S-a realizat instalarea reţelei de televiziune prin cablu pentru
diversificarea şi satisfacerea cerinţelor cetăţenilor. Reţelele de cablu prezente în zona sunt:
Digi TV, Dolce TV şi Mity Sat.
Siguranţa cetăţenilor este dată de cele 18 camere de supraveghere instalate în toată
comuna Bistreţ.
2.9.9 ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Activitatea de gospodărie comunală este organizată la nivelul localitatilor comunei
Bistret. Deşeurile sunt colectate de 2 firme autorizate: ADI OLTENIA şi ECO DOLJ si
sunt depozitate la Staţiile de Transfer a deşeurilor din comuna Goicea,

conform

Proiectului A.P.S.O. în cadrul unui program PHARE - coeziune Economică şi Socială
2004.
Pe raza comunei Bistreţ există patru cimitire, câte unul în fiecare localitate, care
însumează: 3,16 ha la Bistreţ, 2.18 ha la Bistreţu Nou, 1.60 ha la Plosca şi 0,53 ha la
Brînduşa.
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2.10 PROTECTIA SI CONSERVAREA MEDIULUI – PROBLEME DE MEDIU
Conform adresei nr. 4011/31 mai 2010 emisă de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Dolj, ariile naturale protejate aflate pe teritoriul comunei Bistreţ sunt: Coridorul
Jiului (cod ROSCI0045) şi Bistreţ (cod ROSPA0010).
Coridorul Jiului (cod ROSCI0045) este specificat în programul Natura 2000
desemnat de legislaţia naţională în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 1964 din 13
decembrie 2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de
importanţă comunitară, ca parte integrantă a Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 în
România.
Suprafaţa totală a sitului ROSCI0045 este de 71394 ha, cuprinde judeţele Dolj şi
Gorj iar coordonatele sitului sunt: Latitudine 44°19'9" şi Longitudine 23°43'3".
42% din totalul sitului comunitar ROSCI0045 Coridorul Jiului se află pe teritoriul
administrativ al comunei Bistreţ. ROSCI0045 Coridorul Jiului protejează un număr de 14
habitate şi 12 specii de vertebrate de interes european listate în Directiva Habitate.
Bistreţ (cod ROSPA0010) este specificat în programul Natura 2000 desemnat de
legislaţia naţională în conformitate cu prevederile Hotărâri nr. 1284 din 24 octombrie 2007
privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a Reţelei
Ecologice Europene Natura 2000 în România.
Suprafaţa sitului ROSPA0010 Bistreţ este de 1915,6 ha iar coordonatele sunt:
Latitudine 43°52'34" şi Longitudine 23°34'40". 6% din totalul sitului comunitar
ROSPA0010 Bistreţ se află pe teritoriul administrativ al comunei Bistreţ.
ROSPA0010 Bistreţ găzduieşte un număr de 24 de specii de păsări listate în
Directiva Păsări şi alte 72 de specii migratoare listate în anexele Convenţiei asupra
speciilor migratoare Bonn.
Situl este important pentru speciile de raţe şi gâşte şi în perioada de migraţie, egrete,
cormorani etc. În perioada de migraţie situl găzduieşte mai mult de 20000 de exemplare de
păsări de baltă.
Reţeaua Ecologică Europeană Natura 2000 este o reţea de arii naturale protejate
formată din arii speciale de conservare (SAC) constituite conform Directivei Habitate şi
arii de protecţie specială avifaunistică (SPA) constituite conform Directivei Păsări.
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Scopul Reţelei Ecologice Europene Natura 2000 este să oprească declinul
biodiversităţii prin conservarea pe termen lung a celor mai valoroase şi periclitate specii şi
habitate de interes European.
Existenţa unor astfel de situri Natura 2000 pe teritoriul unei localităţi este un motiv
de mândrie locală în primul rând, dar poate aduce şi beneficii economice prin dezvoltarea
turismului ecologic în zonă, agroturismul bazat pe tradiţie şi produse ecologice, poate
duce la crearea unui brand.
Comunitatea locală poate să creeze multiple nişe astfel încât fiecare familie
angrenată să facă parte dintr-un mecanism turistic bine pus la punct şi promovat la nivel
naţional şi internaţional bazat pe servicii, tradiţie şi cadrul natural al zonei respective.
Pădurea de arborete de stejar brumăriu Branişte–Bistreţ este declarată prin H.C.J.
26/1994 ca arie forestieră protejată, având o suprafaţă de 200 ha.
2.10.1 APELE
Reţeaua hidrografică permanentă a teritoriului este formată din: fluviul Dunărea şi
râul Desnăţui care se varsă în balta Bistreţ.
Poluarea apelor de suprafaţă sau subterane este de natură antropică. Una din cauze o
constituie pierderile de ape şi substanţe ce sunt vehiculate în lipsa instalaţiilor adecvate din
gospodăriile populaţiei.
2.10.2 PANZA DE APA FREATICA
Apa freatică este la mică adâncime, şi anume la 5-6 m şi la nivelul ei se semnalează
schimbări sezoniere datorate probabil climei.
2.10.3 SUBSOLUL comunei Bistreţ oferă resurse naturale reduse, a căror exploatare nu
pune probleme majore de mediu.
2.10.4 SOLUL poate fi afectat în mod grav prin despăduririle haotice şi prin folosirea
îngrăşemintelor chimice în mod necontrolat, aşa cum se întâmplă in prezent.
Pădurile au rol de protecţie a solurilor împotriva procesului de eroziune (eoliană,
pluvială la malurile Dunării). De asemenea pădurile au funcţii sociale (de protecţie a
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aşezărilor umane, de protecţie împotriva unor noxe industriale, de protecţie a unor căi de
comunicaţie etc.).
Starea generală fito–sanitară a pădurilor se apreciază ca fiind bună, majoritatea
arboretelor fiind relativ sănătoase, cu toate că au fost semnalate şi unele atacuri ale
dăunătorilor.
In comuna Bistreţ, in zonele critice, de poluare a

solului, se inregistreaza

fenomenul de deflaţie eoliană, ca urmare a tăierilor abuzive a lizierelor de salcâmi.
Organele silvice desfăşoară pe lângă activitaţile de bază, reprezentate de
împăduriri, lucrari de creştere, întreţinere şi protecţie a pădurii, şi activităţi de producţie:
colectarea fructelor de pădure, vânatul, precum şi exploatarea masei lemnoase.
O dată cu restituirea către foştii proprietari a suprafeţelor de teren împădurite,
activităţile din sivicultură trebuie atent monitorizate.
Activitatea organelor silvice va trebui să pună un accent deosebit pe protejarea,
dezvoltarea şi valorificarea pădurii ca :
-

element constructiv al peisajului cu multiple funcţiuni de protecţie împotriva
forţelor naturale cu rol distructiv, ;

- element de protecţie a rezervelor de apă potabilă ;
-

loc de odihnă pentru o mare parte a populaţiei cu locuri foarte pitoreşti care ofera
conditii favorabile dezvoltării agroturismului.
De asemenea, printre cauzele naturale de degradare a solului trebuie menţionate:

excesul de umiditate, eroziunea, alunecările de teren, care afectează până la 1% din
teritoriul comunei.
Deşi există surse de poluare, din observaţiile permanente ale Agenţiei pentru
Protecţia Mediului Dolj rezultă că nu au fost depăşite valorile maxime admise pentru
diversele forme de poluare.
Degradarea mediului în comuna Bistreţ este generată de activităţi minore specifice
zonelor rurale iar principalele surse generatoare provin din următoarele sectoare:
- şantiere de construcţii de locuinţe;
- activitatea desfăşurată de către agenţii economici din agricultură;
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- activităţi legate de asigurarea condiţiilor de locuire (încălzire, canalizare, colectarea
deşeurilor).
2.10.5. CLIMA
Clima este în limitele climei temperat–continentale caracteristică zonei călduroase
din sudul Olteniei, cu diferenţe moderate între vară şi iarnă (cu veri călduroase şi ierni
blânde, dar umede şi cu precipitaţii suficiente).
Avându-se în vedere activitatea preponderent agrară a comunei este de la sine
înţeles că precipitaţiile şi clima joacă un rol hotărâtor în viaţa locuitorilor acestor
meleaguri.
2.10.6 ZONA PROTEJATA CU CARACTER FORESTIER
Pădurea de arborete de stejar brumăriu Braniştea-Bistreţ este situată la nord de
comuna Bistreţ, are o suprafaţă de 200 ha şi se află în administrarea ROMSILVA R.A.
Craiova - Ocolul Silvic Segarcea.
Specii de plante rare cu populaţii globale mici expuse la risc:
- Ghiocelul de toamnă prezent pe islazuri şi în pădurea “Valea Rea RadovanBistreţ”; pădure ce are o suprafaţă de 800 ha.
Specii de animale rare:
- Pelicanul creţ prezent de-a lungul Dunării, în acest caz în zona Bistreţ-Dunăreni
într-un areal de 3500 ha.
2.11

DISFUNCTIONALITATI

LA

NIVELUL

TERITORIULUI

SI

A

LOCALITATILOR
Ca în toate localităţile judeţului şi în comuna Bistreţ se manifestă dezechilibre în
activitatea economică astfel încât trebuie găsite noi modalităţi pentru valorificarea
potenţialului natural şi uman existent:
-se amplifică problemele sociale ca urmare a perturbaţiilor în ocuparea forţei de
muncă, lipsei de locuri de muncă pe teritoriul comunei;
-insuficienţa unor servicii publice;
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-existenţa unor condiţii pentru producerea de fenomene naturale periculoase,
inundaţii de tip aluvionar - torenţial, pentru care trebuie organizată urmărirea continuă a
zonelor periculoase şi intervenţia rapidă în caz de pericol;
-având în vedere starea necorespunzătoare a unui număr de locuinţe, este necesar
un program de măsuri pentru îmbunătăţirea fondului construit existent;
-asigurarea condiţiilor pentru realizarea obiectivelor de utilitate publică impune
următoarele operaţiuni:
o testarea capacităţii şi a funcţionalităţii, obiectivelor de utilitate publică;
o identificarea tipului de proprietate asupra terenurilor din intravilan;
o existenţa unor dezechilibre de dezvoltare economică între localitatea de
reşedinţă de comună şi celelalte localităţi;
o existenţa unor dezechilibre economice între cele trei sectoare de activitate:
primar, secundar şi terţial, precum şi slaba dezvoltare economică a sectorului
privat – lipsa mijloacelor mecanizate, fărâmiţarea proprietăţii;
o existenţa unor dezechilibre demografice atât între localităţi dar şi în cadrul
structurii pe localităţi între grupele de vârstă componente (îmbătrânirea
populaţiei), deficitul de forţă de muncă în raport cu necesităţile;
o pe teritoriul comunei nu există disfuncţionalităţi majore datorate utilizării
teritoriului pe categorii de folosinţă;
o pânza de apă freatică – cu folosinţe pentru alimentarea cu apă, prezintă
schimbări sezoniere de nivel, datorate probabil climei, dar şi intervenţiei
umane în bazinul hidrografic. Acest lucru poate fi stabilit doar prin studii de
specialiate;
o utilizarea totală a sistemului de irigaţii, faţă de parţial cum se foloseşte în
prezent;
o solul poate fi afectat în mod grav prin despăduririle haotice cât şi prin
folosirea îngraşămintelor chimice în mod necontrolat, aşa cum se întamplă in
prezent. De asemenea, solul poate fi afectat prin poluarea cu substanţe
nebiodegradabile provenite din deşeurile menajere depozitate în mod
necorespunzător;
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o problemă prioritară, pentru comuna Bistret, este identificarea din timp a
oricărei surse de poluare sau degradare a mediului.
La nivelul comunei Bistreţ pot fi semnalate disfuncţionalităţile generate de
recensiunea economică, de problemele generate prin restructurarea unităţilor industriale
din zonele polarizatoare de forţa de muncă.
Acest fapt este foarte grav deoarece persoanele care îşi desfăşurau activitatea în
aceste zone, revin în comuna natală, unde nu li se pot oferi locuri de muncă deoarece nu
există unităţi economice generatoare de locuri de muncă.
Astfel, apar probleme sociale rezultate din perturbarea în ocuparea forţei de muncă
disponibilă, din dezechilibrul dintre necesarul şi oferta de locuri de muncă.
Activitatea de bază a populaţiei ocupate este agricultura, care se face în mare
măsură în mod empiric, loturile agricole având suprafeţe mici.
Din punct de vedere al surselor majore de poluare, teritoriul comunei nu este
afectat, nefiind identificate asemenea surse.
Degradări majore ale mediului nu au fost identificate, dar se semnalează de către
localnici scăderea productivităţii solului datorată acţiunii combinate a precipitaţiilor şi a
îngrăşemintelor chimice folosite în mod intensiv necontrolat.
Reţeaua căilor de comunicaţie rutieră îndeosebi pentru drumurile comunale şi
vicinale este proastă.
Deficienţele grave sunt generate de insuficienţa sau absenţa totală la nivelul
localităţilor a unor dotări de necesitate zilnica sau periodică.
În toate localităţile componente ale comunei există unităţi comerciale şi de
alimentaţie publică, proprietate privată a unor intreprinzători locali, dar acestea nu pot
oferi decât un număr limitat de locuri de muncă.
In comuna Bistret functioneaza in satul Plosca un centru social pentru bătrâni, care
se inscrie in instituţiile de asistenţă socială.
Nu au fost realizate unităţi de mică industrie care să prelucreze produsele provenite
din agricultură sau zootehnie şi nici unităţi reprezentative de prestări servicii către
populaţie. Astfel de unităţi ar fi putut oferi mai multe locuri de muncă asigurând o creştere
a veniturilor comunei şi implicit a lucrătorilor din aceste unităţi.
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Se poate constata că gama şi potenţialul dotărilor şi serviciilor pe teritoriul comunei
Bistreţ sunt nesatisfăcătoare, acestea neputând asigura necesităţile populaţiei.
2.12 NECESITĂŢI ŞI OPŢIUNI ALE POPULATIEI
La stabilirea intravilanului propus pentru localitatile comunei Bistreţ s-au avut în
vedere cerinţele populaţiei, precum şi politica administraţiei publice locale.
Opţiunile populaţiei s-au orientat în special în direcţia extinderii intravilanului
pentru construcţia de locuinţe.
Administraţia publică locală a solicitat:
• extinderea intravilanului pentru locuinţe;
• amenajarea unei zone de agrement şi pescuit sportiv;
• dezvoltarea sistemului de spaţii verzi;
• lucrări de modernizare străzi;
• lucrări hidrotehnice şi antierozionale asupra râului Desnăţui şi fluviului
Dunărea;
• alimentare cu apă şi canalizare în satele comunei.
Opţiunile populaţiei şi propunerile făcute de Primărie au devenit elemente de temă
pentru planul urbanistic general.
Populaţia comunei doreşte realizarea grabnică a dotărilor de strictă necesitate la
nivelul fiecărei localităţi componente. Lipsa acestora şi a locurilor de muncă determină
tinerii şi tinerele familii să migreze spre alte comune sau oraşe, unde pot găsi loc de
muncă şi condiţii de viaţă mai bune. Datorită faptului că tinerii migrează spre alte
localităţi iar cei înaintaţi în vârstă migrează spre comună ca disponibilizaţi, şomeri sau
pensionari, media de vârstă a populaţiei este ridicată.
Acest lucru poate fi constatat şi din faptul că numărul mediu de persoane pe o
gospodărie este de cca. 2,5 persoane/gospodărie, fapt care denotă că mare parte dintre
familiile tinere cu copii nu mai locuiesc în comună.
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3. PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ
3.1 STUDII DE FUNDAMENTARE
-Plan Urbanistic General etapa 1 – al comunei Bistreţ proiect nr. 7447/1991,
elaborat de I.P.J. Dolj şi avizat de Consiliul Judeţean Dolj;
-Planuri topografice – scara 1:5000 şi 1:25000 asigurate de O.C.P.I. Dolj şi
A.N.C.P.I. Bucureşti aduse la zi dupa cele mai recente ortofoto planuri;
-Planul urbanistic general al comunei Bistreţ, proiect numărul 8139 din 12/1999
elaborat de S.C. PROIECT CRAIOVA S.A.
-Prevederi ale programului de dezvoltare a localităţilor, iniţiat şi aprobat de
Consiliul Local;
-Strategia locală privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi
publice;
-Date statistice furnizate de Directia Judeţeană de Statistică Dolj;
-Planul de Amenajare a Teritoriului judeţului Dolj, proiect numărul 130/1997
elaborat de INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE ŞI DEZVOLTARE PENTRU
URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI - URBAN PROIECT Bucureşti;
-evoluţia populaţiei active pe total şi pe principalele sectoare economice;
-structura populaţiei pe grupe de vârstă;
-evoluţia populaţiei pe zona de studiu şi categorii de unitaţi administrativ-teritoriale
1977-2002;
-structura reţelei de localităţi la nivelul judetului Dolj;
-populaţia după situaţia la recensămintele din 1977, 1992 şi 2002;
-date statistice ale zonelor de locuit.
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3.2 EVOLUTIE POSIBILA; PRIORITATI
Încadrarea în reţeaua de localităţi a judeţului Dolj, asigurarea legăturilor cu
localităţile acestuia prin intermediul căilor de comunicaţie rutieră existente, constituie
premize ale dezvoltării comunei în perspectiva relaţiilor intercomunale şi implicit
interjudeţene.
Evoluţia localităţilor de pe teritoriul comunei Bistreţ este condiţionată în mod direct
de către factorii economici. Comuna beneficiază de un cadru natural valoros la care se
adauga zone naturale protejate si zone construite protejate cu valoare istorica care ofera
oportunitati pentru dezvoltarea agro-turismului.
Din analiza datelor statistice, a prognozelor şi a concluziilor din studiile de mai sus
se poate trage concluzia că în teritoriul administrativ evoluţia populaţiei, a numărului de
gospodării nu a cunoscut un salt spectaculos, în perioada 1997-2009, acestea au cunoscut
o creştere ritmică în limitele sporului natural înregistrat pe judeţ.
Numărul locurilor de muncă din sectorul industriei existente în zonele limitrofe a
asigurat o perioadă nevoile comunei, contribuind la dezvoltarea indirectă a cadrului
construit şi implicit a nivelului de trai. În condiţiile trecerii la economia de piaţă se pot
sugera unele scenarii de evoluţie:
-o parte din activii disponibilizaţi vor putea întări sectorul terţiar-servicii;
-iniţiativa particulară va putea genera noi locuri de muncă în producţie, prestări
servicii, comerţ, etc.;
-în condiţiile reducerii numărului total de locuri de muncă se poate presupune şi o
reducere a deplasărilor pentru muncă spre localităţile învecinate;
-în condiţiile liberalizării preţurilor şi al greutăţilor de punere în concordanţă a
acestora cu bugetul familial, se poate intui şi un scenariu de constituire a unor familii cu
domiciliul stabil în localităţile de baştină unde există posibilitatea producerii unor bunuri
agricole şi animaliere de primă necesitate care vor putea fi prelucrate şi valorificate
eficient pe pieţele din jur;
Sub aspectul priorităţilor se poate menţiona:
-îmbunătăţirea aspectelor legate de circulaţia rutieră;
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-dezvoltarea echipării tehnico-edilitare, în conformitate cu cele precizate în
capitolele anterioare;
-analizarea incintelor agenţilor economici şi modernizarea unităţilor respective în
vederea asigurării unor servicii populaţiei;
-crearea unor noi locuri de muncă în sfera micilor producători şi a terţiarilor.
Acest lucru face ca sarcina revitalizării economice să revină investitorilor din zonă,
cu sprijinul direct al autorităţilor locale, prin dezvoltarea zootehniei, agroturismului şi
valorificarea potenţialului agro-piscicol.
Pe baza acestei documentaţii, precum şi a studiilor de specialitate, se stabilesc
obiectivele de utilitate publică necesare pentru a căror finalizare sau realizare se vor
solicita fonduri de la bugetul statului.
O sinteză a acestora ar putea fi următoarea:
-realizarea reţelei de alimentare cu apă pentru localitatile comunei Bistreţ;
-realizarea reţelei de canalizare pentru localitatile comunei Bistreţ;
-realizarea platformelor de depozitare a deşeurilor menajere;
-modernizarea telefoniei;
-modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat;
-modernizarea reţelei stradale şi întreţinerea celei existente;
-realizarea de construcţii corespunzătoare pentru instituţiile publice.
Prin revitalizarea economică toate aceste obiective vor adduce bugetului comunal
noi surse financiare.
3.3 OPTIMIZAREA RELAŢIILOR ÎN TERITORIU
În lipsa unor planuri de amenajare - au fost luate în consideraţie şi incluse în
prezentul proiect elementele din “Studiul de reţele de localităţi a judeţului Dolj”.
Reţeaua de localităţi a comunei Bistreţ cuprinde satul reşedinţă de comună, Bistreţ
şi un număr de 3 sate aparţinătoare, şi anume: Bistreţu Nou, Plosca şi Brînduşa, situaţie
care înscrie comuna sub media pe judeţ de 6,2 sate /comună.
Ca număr de locuitori, comuna intră în categoria comunelor mijlocii având un sat cu
populaţie peste 1000 locuitori, (Bistreţ), două sate mijlocii cu populaţie până în 1000
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locuitori (Bistreţu Nou şi Plosca) şi un sat mic, cu populaţie un pic peste 100 locuitori
(Brînduşa).
Populaţia activă este în majoritatea cazurilor ocupată în agricultură şi în mică
măsură în industrie şi construcţii.
Ca tipologie funcţională predomină funcţia agrară.
Ca tipologie morfologică, o trăsătură caracteristică a localităţilor comunei este
amplasarea acestora în zonele în care microclimatul a fost mai favorabil, iar resursele
naturale mai puţin variate.
Aceste condiţii au dus la forme specifice de aşezare, şi anume de tip adunat cum
sunt toate satele aparţinătoare comunei Bistreţ.
Suprafaţa intravilanelor este o altă trăsătură a aşezărilor dependente de condiţiile
naturale şi economice specifice zonei.
Se menţionează faptul că teritoriul administrativ al comunei nu a suferit modificări,
modul de folosinţă al acestuia fiind prezentat în cadrul capitolului "Încadrarea în teritoriul
administrativ al comunei".
Ocuparea aproape exclusiv în agricultură de-a lungul istoriei, a locuitorilor a impus
aşezărilor o talie mică sau mijlocie. Pentru o mai bună folosire a reliefului, dar şi pentru a
putea lăsa libere terenurile favorabile agriculturii – terase, bazine – locuitorii au preferat
aşezarea în lungul apelor sau a unor văi care coincide cu cea a principalelor drumuri.
Prin gradul de asigurare a dotărilor publice de interes local, satul Bistreţ are rol
polarizator pentru satele aparţinătoare asigurând serviciile de bază (comerţ, recreere,
transporturi, telecomunicaţii), servicii administrative (administrare, financiar, prelucrarea
informaţiilor). Un rol polarizator in zona au si satele Plosca şi Bistreţu Nou.
3.4 DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢILOR ECONOMICE
Evoluţia localităţilor de pe teritoriul comunei Bistreţ este condiţionată în mod direct
de factorii economici.
Comuna beneficiază de un cadru natural valoros la care se adauga zone naturale
protejate si zone construite protejate cu valoare istorica care ofera oportunitati pentru
dezvoltarea agro-turismului. Acest lucru face ca sarcina revitalizării economice să revină
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în special investitorilor din zonă, cu sprijinul direct al autorităţilor locale, în special prin
dezvoltarea zootehniei, agroturismului şi valorificarea potenţialului silvic şi agro-piscicol.
Comuna beneficiază de condiţii propice creşterii animalelor, având şi tradiţie în
această activitate.
Creşterea animalelor se poate face treptat pornind de la ferme cu un număr mic de
animale, până la ferme de creştere intensivă a animalelor, cu un număr de animale dat de
cererea pieţei de profil.
Valorificarea produselor animaliere măreşte puterea economică a intreprinzătorilor,
iar cantitatea mare de produse animaliere poate genera necesitatea prelucrării acestora
pentru valorificarea lor superioară.
Astfel pot lua naştere unităţi de industrie mică, mijlocie precum şi de prestări de
servicii cum ar fi: abatoare, carmangerii, unităţi specializate în prepararea mezelurilor,
prepararea şi ambalarea corespunzătoare a produselor lactate, prelucrarea pieilor,
confecţiilor din piele sau blană, etc.
Toate acestea duc la creşterea ofertei de locuri de muncă şi implicit la creşterea
veniturilor populaţiei şi ale comunei.
Puterea financiară a populaţiei din zonă fiind mai mare, apare implicit necesitatea
dezvoltării sectorului de construcţii, comerţului şi diversificarea gamei de prestări servicii.
Orientarea tineretului spre ramurile sectorului terţiar şi chiar quaternal (propagarea,
transmiterea, întreţinerea, actualizarea şi prelucrarea informaţiilor) este o acţiune ce
trebuie încurajată atât pentru policalificarea rezidenţilor cât şi pentru evitarea migrării spre
alte locuri de muncă.
Pentru ocuparea şi reţinerea forţei de muncă în localităţile rurale, din cadrul
teritoriului administrativ, trebuie încurajată dezvoltarea în sate a industriei mici şi
artizanale, precum şi a activităţilor legate de producerea şi valorificarea produselor agroalimentare de primă necesitate cu efecte pozitive în aprovizionarea localităţilor limitrofe
deficitare în acest domeniu.
Zona este păstrătoare de numeroase tradiţii populare, are cadru peisagistic natural
suficient de atrăgător, se află în apropierea unor zone de interes turistic, deci are pitorescul
pe care îl solicită de obicei turiştii străini.
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La aceasta se adaugă faptul că fondul construit existent are suficiente posibilităţi de
a asigura condiţii de cazare satisfăcătoare.
O altă sursă de venituri o poate constitui agroturismul, care este susţinut de un cadru
legislativ extrem de favorabil. Consilul Local doreşte amenajarea unei zone de agrement şi
pescuit sportiv în suprafaţa de 2 ha în partea de nord a bălţii Călugăreni.
Pădurile de pe suprafaţa comunei constituie şi ele o sursă de venituri, prin
valorificarea fructelor de pădure şi a ciupercilor.
Prelucrarea acestora nu presupune investiţii mari, greu de realizat. Mica industrie,
meşteşugurile şi artizanatul sunt o altă sursă de venituri, care se pot obţine cu investiţii
minime.
Numărul de locuri de muncă necesar se poate evalua la un necesar de minim 200,
dar un număr mai mare este benefic deoarece zona ar atrage forţa de muncă disponibilă în
comunele limitrofe. În etapa imediat următoare ar fi necesare locuri de muncă pentru cei
aflaţi în şomaj şi disponibilizaţi.
Se recomandă ca la nivelul localităţilor să existe rezerve de teren necesare pentru
realizarea dotărilor de utilitate publică.
3.5 EVOLUTIA POPULATIEI
Evoluţia populaţiei din comuna Bistreţ s-a înscris în evoluţia generală de la nivelul
întregului judeţ şi a întregii ţări.
Dar în ultimii 22 ani s-au petrecut schimbări însemnate atât în dinamismul imprimat
din exteriorul creşterii populaţiei cât şi componentele mişcării naturale a populaţiei
(reducerea accentuată a natalităţii cu efecte directe asupra sporului natural şi a fluctuaţiilor
sporului migratoriu).
Se poate aprecia, într-o variantă optimistă, că prin ridicarea nivelului de trai ca
urmare pe de o parte a asigurării unui confort sporit de locuire (prin stimularea realizării
de gospodării individuale), împreună cu îmbunătăţirea dotărilor tehnico-edilitare, iar pe de
altă parte antrenarea populaţiei (în special celei tinere) în activităţile din domeniul privat
care să asigure venituri mai mari la nivelul familiei, se va ajunge la o creştere treptată a
populaţiei.
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Pentru evaluarea evoluţiei populaţiei se are în vedere ca model de bază creşterea
tendenţială, dat fiind faptul că sporul migratoriu fluctuează aleator de la un an la altul
datorită restructurărilor din economie.
Din datele statistice se constată tendinţa de creştere a sporului natural, datorită
numărului de disponibilizaţi care se stabilesc în localităţile comunei.
Reducerea ofertei de locuri de muncă din zonele dezvoltate economic de pe
teritoriul judeţului, face ca sporul migratoriu să tindă actualmente la cifre pozitive.
Prognoza populaţiei pe următorii 10–15 ani a fost determinată având în vedere
următoarele elemente:
-diversificarea profilului economic al comunei;
-dezvoltarea unor servicii de agroturism, comuna beneficiind de potenţialul natural
şi economic necesar, precum şi apropierea de zonele de interes turistic;
-posibilitatea apariţiei unor unităţi de valorificare industrială a produselor agrozootehnice şi a fructelor de pădure.
Ca urmare a acestor elemente uşor de prevăzut chiar în actualele condiţii de
tranziţie se constată că sporul natural rămâne oarecum constant, astfel se estimează că
populaţia atinge următoarele cifre:
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Evoluția populației 2002‐2020
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Evoluţia populaţiei active într-o perioadă de restructurări economice la nivel
naţional, raportată la nivelul unei unităţi administrative mici, cum este comuna Bistreţ,
este dificil de realizat deoarece o mare parte din populaţia activă este dependentă prin
locul de muncă de unităţi aflate în afara comunei studiate, precum şi de alţi factori
neprevăzuţi care pot fi eventual analizaţi printr-un studiu de specialitate.
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Din această cauză marja de eroare a estimărilor nu este pe deplin controlabilă.
Se speră că lipsa acută de locuri de muncă se va diminua treptat prin revitalizarea
activitaţii economice.
O parte din forţa de muncă disponibilă va fi redistribuită spre activităţi agricole şi în
special spre zootehnie.
În ocuparea forţei de muncă un rol hotărâtor trebuie să îl aibă economia din sectorul
privat care prin iniţiativele în agricultură, zootehnie, prelucrarea produselor agricole,
servicii către populaţie si agroturism ar putea îmbunătăţi situaţia.
Avand in vedere potentialul economic al comunei se estimeaza urmatoarea crestere
a populatie, prognoza justificata de cresterea populatiei din anul 20010 fata de anul 2009.
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3.6 ORGANIZAREA CIRCULATIEI SI A TRANSPORTURILOR
În condiţiile în care doar o parte din căile rutiere ale comunei sunt modernizate, se
impune întocmirea unor studii privind modernizarea totală a acestora.
S-au executat modernizarea drumului naţional DN 55A şi a drumului comunal DC
2A care asigură traficul spre zonele economice de influenţă, ramanand de modernizat
drumurile vicinale din teritoriu. În acelaşi timp podurile existente trebuiesc modernizate.
Astfel, s-a ţinut cont ca pentru dezvoltarea capacităţii de circulaţie a drumurilor
publice în traversarea localităţilor rurale, distanţa între garduri şi construcţiile situate de o
parte şi de alta a drumurilor să fie de minimum 26 m pentru drumurile naţionale şi de
minimum 20 m pentru drumurile comunale.
La stabilirea limitei proprietăţilor vor fi avute în vedere şi precizările din „Normele
tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor
publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte şi tuneluri rutiere” publicate în
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Monitorul Oficial nr. 15/19 ianuarie 1998, prin care la amplasarea instalaţiilor,
construcţiilor şi gardurilor, se menţionează că trebuie asigurat spaţiul necesar pentru
lărgirea părţii carosabile cu cel puţin încă o bandă.
La delimitarea parcelelor destinate amplasării unor construcţii care presupun acces
la drumul naţional, se va avea în vedere rezervarea unor suprafeţe de teren necesare
amenajării de drumuri colectoare, astfel încât să nu se creeze noi intersecţii la nivel cu
drumul naţional.
Drumurile colectoare, paralele cu drumurile naţionale, preiau traficul generat de
obiectivele construite şi debuşează în intersecţii, de preferat existente, corect amenajate
din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.
Planul urbanistic general va trata şi reducerea numărului existent de intersecţii în
aşa fel, încât în intravilan, distanţa între acestea să fie de cel puţin 10 ori viteza de
circulaţie în km/oră, exprimată în metri şi atunci când este posibil mai mare de 1500 m. În
localităţi, drumurile colectoare vor debuşa în drumul principal prin intersecţii corect
amenajate din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.
În raport cu necesităţile funcţionale ale localităţilor este necesară modernizarea
străzilor, rezervarea unor benzi de circulaţie speciale pentru transportul în comun,
separarea fluxului auto de cel pietonal, crearea de piste speciale pentru biciclişti, separate
de fluxul auto, crearea de locuri de parcare care deservesc instituţiile de utilitate publică şi
prevederea de facilităţi pietonale, respectiv trotuare din interiorul tuturor localităţilor
comunei.
Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei pietonale în zonele cu trafic intens, se
propune realizarea trotuarelor necesare.
În raport cu necesităţile funcţionale ale localităţilor este necesară modernizarea
străzilor şi a acceselor pietonale din interiorul tuturor localităţilor comunei.
Spaţiile rezervate pentru parcaje vor fi situate în zona centrală a localităţii şi în zona
activităţiilor sportive, considerându-se că aceste zone vor deveni periodic puncte de
aglomerări de trafic.
Pentru unităţiile economice spaţiile pentru parcaje vor fi asigurate în incintele
acestora, iar pentru zona de agrement propusă pe malul lacului Călugăreni se prevede
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realizarea accesului carosabil din zona centrală a satului Bistreţ, pe traseul existent prin
modernizarea drumului de exploatare existent.
Se va analiza şi trata problema scurgerii apelor pluviale şi asigurarea de şanturi sau
rigole permanente.
3.7 INTRAVILAN PROPUS - ZONIFICAREA FUNCTIONALA
BILANT TERITORIAL
Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare, zonele funcţionale vor suferi modificări în
structura şi mărimea lor.
Astfel, la stabilirea limitelor intravilanului propus, s-a avut în vedere includerea
tuturor suprafeţelor de teren ocupate de construcţii, amenajări, precum şi suprafeţele
necesare dezvoltării pe o perioada de 10 ani.
Introducerile în intravilanele propuse au fost conforme cu opţiunile locuitorilor
comunei şi cu propunerile planului urbanistic. Terenurile introduse în teritoriu intravilan şi
care în prezent sunt în folosinţă agricolă vor căpăta destinaţia de terenuri pentru
constructia de locuinţe sau pentru alte investiţii de caracter economic conform
prevederilor planului urbanistic general.
Organizarea zonelor funcţionale a avut în vedere analiza situaţiei existente
specifice, asigurarea legăturilor între diferite zone funcţionale ale localităţiilor, dezvoltarea
armonioasă în perspectivă a zonelor funcţionale în cadrul acestora.
De asemenea, s-a avut în vedere ca suprafeţele care nu îndeplinesc condiţiile de
construibilitate să fie excluse din intravilan.
Intravilanul localităţilor a mai fost extins in anumite zone, pe o adancime de 100 m
de la trama stradală a drumurilor naţionale şi a drumurilor comunale.
Fata de situatia inventarierii terenurilor din intravilan , la nivelul aP.U.G.-ului
aprobat, au apărut diferenţe de suprafaţă prin determinarea mult mai corectă a suprafeţelor
în baza unui plan reactualizat pe suport GIS.
S-au reglementat situaţiile în care obiective sau suprafeţe de teren din intravilanul
unei localităţi au fost eronat incluse în intravilanul unei localităţi limitrofe.
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BILANŢ TERITORIAL - SITUAŢIA PROPUSA
INTRAVILANUL LOCALITĂŢILOR COMUNEI BISTREŢ
ZONIFICAREA FUNCŢIONALĂ
SUPRAFATA (ha)
ZONE
FUNCŢIONALE
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INSTITUŢII
PUBLICE ŞI
SERVICII
ZONA
LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI
COMPLEMEN
TARE
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LIBERE
UNITĂŢI
INDUSTRIALE
ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI
AGRIGOLE
CĂI DE
COMUNICAŢIE
ŞI TRANSPORT
SPAŢII
VERZI,
AGREMENT,
PROTECŢIE,
ETC.
CONSTRUCŢII
TEHNICOEDILITARE
GOSPODĂRIE
COMUNALĂ CIMITIRE
DESTINAŢIE
SPECIALĂ

TOTAL
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A
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Plosca

TRUPU
RI
IZOLAT
E

TOTAL
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%DIN
TOTAL
INTRAVILAN

3,30

1,00

0,52

1,13

-

5,95

1,22

197,54

67,27

30,02

66,66

-

361,49

73,20

-

-

-

-

-

-

-

0,24

-

-

7,11

-

7,35

0,09

34,23

4,17

-

-

-

38,40

7,93

28,97

12,38

5,43

11,32

-

58,10

11,99

1,07

0,27

1,06

1,04

-

3,44

0,71

0,84

0,35

-

0,26

-

1,45

0,30

3,16

1,53

1,01

1,60

-

7,30

1,51

0,55

0,20

-

-

-

0,75

0,15

269,90

87,17

38,04

89,12

-

484,23

100,00

Suprafeţele de intravilan propuse pentru construcţii sunt, în general, cele care
actualmente sunt libere de construcţii, urmând ca pe măsura autorizării acestea să fie
scoase din circuitul agricol.
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Se propune creşterea suprafeţelor de teren alocate zonelor industriale şi de
depozitare, unităţilor agro-zootehnice, instituţiilor de interes public, locuinţelor şi
funcţiunilor complementare acestora, construcţiilor tehnico-edilitare şi de gospodărire
comunală.
În general se propune o folosire eficientă a intravilanului existent, extinderea
acestuia fiind propusă pentru reglementarea situaţiilor amintite anterior.
BILANŢ TERITORIAL - SITUATIA PROPUSA
COMUNA BISTREŢ - SATUL BISTREŢ

ZONE FUNCŢIONALE
ZONA INSTITUŢII PUBLICE
ŞI SERVICII
ZONA DE LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA TERENURI LIBERE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRICOLE
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI DE
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, ETC.
CONSTRUCŢII TEHNICOEDILITARE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ cimitire
DESTINAŢIE SPECIALĂ

TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
SUPRAFAŢĂ
%
(ha)

PROPUS
SUPRAFAŢĂ
%
(ha)

3,30

1,31

3,30

1,22

152,71

60,38

197,54

73,20

30,54

12,08

-

-

1,29

0,51

0,24

0,09

34,14

13,50

34,23

12,68

25,85

10,22

28,97

10,73

1,07

0,42

1,07

0,40

0,29

0,11

0,84

0,31

3,16

1,25

3,16

1,17

0,55

0,22

0,55

0,20

252,90

100

269,90

100

Satul Bistreţ cuprinde cele mai importante dotări ale localităţii dar şi cele de interes
comunal, toate indicate în planşa de « Reglementări ».
Modul de ocupare a terenului în zonele de locuit existente indică faptul că
organizarea acestora nu s-a facut după o parcelare prestabilită – parcelele de teren aferente
locuinţelor sunt inegale, neordonate, dar aliniate la străzile de acces.
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BILANŢ TERITORIAL - SITUATIA PROPUSA
COMUNA BISTREŢ - SATUL BISTREŢU NOU
ZONE FUNCŢIONALE
ZONA INSTITUŢII PUBLICE
ŞI SERVICII
ZONA DE LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA TERENURI LIBERE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRICOLE
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI DE
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, ETC.
CONSTRUCŢII TEHNICOEDILITARE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ cimitire
DESTINAŢIE SPECIALĂ
TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
SUPRAFAŢĂ
%
(ha)

PROPUS
SUPRAFAŢĂ
(ha)

%

1,25

1,41

1,00

1,15

60,33

67,83

67,27

77,17

8,35

9,39

-

-

-

-

-

-

5,30

5,96

4,17

4,78

11,97

13,46

12,38

14,20

-

-

0,27

0,31

-

-

0,35

0,40

1,53

1,72

1,53

1,76

0,20
88,93

0,23
100

0,20
87,17

0,23
100

Modul de ocupare a terenului în zonele de locuit existente indică faptul că
organizarea acestora s-a facut după o parcelare prestabilită – parcelele de teren aferente
locuinţelor sunt egale, ordonate, si aliniate la străzile de acces perpendiculare si paralele.
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BILANŢ TERITORIAL - SITUATIA PROPUSA
COMUNA BISTREŢ - SATUL PLOSCA
ZONE FUNCŢIONALE
ZONA INSTITUŢII PUBLICE
ŞI SERVICII
ZONA DE LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA TERENURI LIBERE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRICOLE
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI DE
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, ETC.
CONSTRUCŢII TEHNICOEDILITARE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ cimitire
DESTINAŢIE SPECIALĂ
TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
SUPRAFAŢĂ
(ha)

%

PROPUS
SUPRAFAŢĂ
(ha)

%

1,06

1,13

1,13

1,27

54,19

57,77

66,66

74,80

15,45

16,47

-

9,11

9,71

7,11

7,98

-

-

-

-

11,21

11,95

11,32

12,70

0,88

0,94

1,04

1,17

-

-

0,26

0,29

1,90

2,03

1,60

1,79

93,80

100

89,12

100

Intravilanul satului Plosca are mici modificari la alinierea distantelor fata de trama
stradala la 100 m cea ce a dus la micsorarea acestuia cu 4,68 ha din total, zona de locuinte
crescand cu 12,4 ha datorita terenurilor libere neconstruite care au iesit din intravilan
lasand locul altor terenuri la drum sa poata fi parcelate si folosite in scopul construirii de
locuinte.
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BILANŢ TERITORIAL - SITUATIA PROPUSA
COMUNA BISTREŢ - SATUL BRÂNDUŞA
ZONE FUNCŢIONALE
ZONA INSTITUŢII PUBLICE
ŞI SERVICII
ZONA DE LOCUINŢE ŞI
FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
ZONA TERENURI LIBERE
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DE
DEPOZITARE
UNITĂŢI AGRICOLE
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI DE
TRANSPORT
SPAŢII VERZI, SPORT,
AGREMENT, ETC.
CONSTRUCŢII TEHNICOEDILITARE
GOSPODĂRIRE COMUNALĂ cimitire
DESTINAŢIE SPECIALĂ
TOTAL INTRAVILAN

EXISTENT
SUPRAFAŢĂ
(ha)

%

PROPUS
SUPRAFAŢĂ
(ha)

%

0,52

1,21

0,52

1,37

28,55

66,04

30,02

78,92

7,96

18,41

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,44

12,58

5,43

14,27

0,23

0,53

1,06

2,79

-

-

-

-

0,53

1,23

1,01

2,65

43,23

100

38,04

100

După cum se poate constata, în această localitate au intervenit modificări ale
suprafeţei intravilanului propus datorate scoaterii unor suprafeţe din intravilanul existent.
3.8 MASURI IN ZONELE CU RISCURI NATURALE
Pe teritoriul întregii comune se vor identifica permanent zonele în care se produc
alunecări de terenuri sau inundări permanente sau temporare a terenurilor pentru a se
putea lua din timp măsuri pentru combaterea lor.
Pentru zonele cu riscuri naturale, inventariate şi delimitate în planuri se vor lua
următoarele măsuri:
• necesitatea efectuării lucrărilor de regularizare, consolidări de mal contra eroziunii
în zona râului Desnăţui şi a fluviului Dunărea;
• îndiguirea şi plantarea malurilor - râul Desnăţui;
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• adâncimea şi întreţinerea tuturor canalelor şi albiilor de torente care asigură
scurgerea apei de pe versanţi;
• includerea în priorităţile de intervenţie ale primăriei Bistreţ şi solicitarea de fonduri
pentru realizarea lor.
Se vor lua măsuri pentru a fi evitate acţiunile de despădurire necontrolate.
3.9 DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE
3.9.1 CAI DE COMUNICATIE SI TRANSPORT IN COMUN
Din punct de vedere al accesibilităţii comuna Bistreţ are o bună accesibilitate atât la
centrul judeţului, faţă de care se află la o distanţă de 75 km, cât şi faţă de o serie de
comune care constituie puncte de atracţie pentru locuitorii comunei Bistreţ, respectiv:
comuna Afumaţi, comuna Urzicuţa, comuna Goicea, comuna Cârna, comuna Negoi,
comuna Catane şi faţă de cel mai apropiat oraş, Băileşti.
Reţeaua de căi rutiere din comună analizată în contextul legăturilor de transport
judeţean, este formată din:
- DN 55A Calafat – Poiana Mare – Piscu Vechi – Ghindici – Rast – Negoi – Catane
– Bistreţ – Cârna – Măceşul de Jos – Gighera – Ostroveni - Bechet care pe tot
teritoriul comunei este asfaltat şi modernizat;
- DC 2A Bistreţ – Bârca care pe tot teritoriul comunei este de pământ;
- calitatea infrastructurii şi a sistemului rutier pentru aceste drumuri este
corespunzătoare.
Drumul naţional şi drumul comunal este modernizat şi de pământ, iar acestea se află
într-o stare de întreţinere corespunzătoare.
În interiorul comunei există o reţea de străzi rurale din pământ cu o stare de
întreţinere proastă.
Drumurile publice, în totalitate, în traversarea localităţilor impun viteze de circulaţie
normale conform normelor de circulaţie deoarece starea căii de circulaţie este
corespuzătoare.
Starea tehnică a staţiilor de călători este bună astfel încât transportul de călători se
face în condiţii corespunzătoare.
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3.9.2 GOSPODARIREA COMPLEXA A APELOR
Bazinul hidrografic de care dispune comuna Bistreţ este reprezentat în mod
preponderant de fluviul Dunărea dar şi de râul Desnăţui.
Teritoriul comunei dispune, de asemenea, de resurse subterane de apă, acestea fiind
folosite în momentul de faţă ca apă potabilă.
Alimentarea cu apă, în prezent, este asigurată în satul Bistreţ pe o lungime de 13,5
km, iar în satul Bistreţu Nou, alimentarea cu apă este în curs de execuţie pe o distanţă de
3,05 km conform proiectului nr. 28/2009.
Pe viitor se doreşte ca şi satul Plosca să dispună de sistem de alimentare cu apă.
Pentru valorificarea raţională şi durabilă a resurselor de apă, obiectivele majore de
gospodărire complexă a apelor constau în:
¾ eliminarea surselor de poluare a apelor de suprafaţă;
¾ protecţia viitoarelor captări de apă subterană pentru alimentarea
populaţiei;
¾ realizarea lucrărilor de îndiguiri pentru zonele de inundaţii cu risc de a fi
inundate de apele mari.
Sistemul de alimentare cu apă centralizat al satului Bistreţ se va constitui din surse
de apă subterană dimensionat în funcţie de studiile proiectelor ce vor urma a fi executate
în acest sens, iar reţelele de distribuţie trebuie să ţină seama de posibilitatea racordării
individuale a fiecărei gospodării în parte.
3.9.3 CANALIZARE
Locuitorii comunei Bistreţ nu dispun în prezent de reţea de canalizare.
Canalizarea apelor uzate se va realiza într-o primă etapă numai pentru apele uzate
menajere, urmând ca apoi şi cele pluviale să fie preluate din rigole deschise de-a lungul
drumurilor existente şi deversate în emisar.
În satul Bistreţu Nou reţeaua de canalizare menajeră va avea o lungime de 3,09 km,
un debit zilnic maxim de 167,30 m³/zi, un debit orar maxim de 4,82 l/s şi un volum anual
de apă epurată de 47011,60 m³/a.
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Staţia de epurare va fi montată pe o platformă betonată de 12x7 m şi va avea o
capacitate maximă de 150 mc/zi, iar deversarea apelor uzuale se va efectua într-un canal
de desecare paralel cu satul, situate pe partea de nord al acestuia.
Pentru Bistreţ şi Plosca se va amenaja 1 staţie de epurare comună. Staţia de epurare
va fi amplasată pe un teren al Primăriei la distanţa prevăzută de normele sanitare (peste
150m de cea mai apropriată locuinta) cu evacuare într-un canal de desecare (emisar).
Pentru această staţie este necesar si un post de transformare de 20kv care va fi amplasat in
curtea statiei.
3.9.4 ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Alimentarea cu energie electrică a tuturor localităţilor se face din sistemul energetic
naţional prin intermediul reţelei de medie tensiune de 20 kv a posturilor de transformare şi
a reţelei de joasă tensiune.
Gospodăriile din comună sunt racordate la Sistemul Energetic Naţional în proporţie
de 100%.
În paralel cu programele de modernizare a infrastructurii de distribuţie a energiei
electrice mai sunt necesare acţiuni legate de:
- extinderea reţelelor electrice în zonele noi de intravilan;
- pentru culoarele de protecţie faţă de liniile electrice aeriene din teritoriul
intravilanului s-a instituit interdicţie definitivă de construire - conform precizărilor
făcute în planşele de « Reglementări »;
- modernizarea şi extinderea reţelelor de iluminat stradal în toate localităţile.
Serviciul de iluminat public intră în sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice
pentru care autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să elaboreze strategii
locale conforme necesităţilor identificate la nivelul comunităţilor reprezentate. Cadrul
juridic privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea şi controlul
funcţionării serviciului de iluminat public în comune este stabilit prin Legea numărul
230/2006 care reglementează obţinerea unui serviciu de iluminat public unitar, modern şi
eficient în conformitate cu directivele Uniunii Europene.
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Comuna beneficiază de reţea de iluminat public care are o lungime de 43 km, starea
acesteia fiind bună.
În vederea asigurării accesului egal şi nediscriminatoriu al populaţiei din comuna
Bistreţ la un serviciu de iluminat public care să respecte standardele de calitate stabilite la
nivel naţional, Consiliul Local Bistreţ şi-a propus ca obiectiv lucrări de extindere şi
modernizare a reţelei de iluminat public în comună pentru reducerea consumului de
energie prin folosirea de corpuri de iluminat ecologice şi economice.
În acest sens în cadrul Consiliului Local Bistreţ:
- se vor adopta hotărâri referitoare la aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare,
extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat existente şi a programelor de înfiinţare a
noii reţele de iluminat public.
Totodată se vor coordona proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-economice,
studiile de fezabilitate în care se vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor precum şi
soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic;
- se vor aproba indicatorii de performanţă în baza unui studiu de specialitate, cu
respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulament - cadru al serviciului de
iluminat public şi în caietul de sarcini - care au caracter minimal şi trebuie să cuprindă:
- nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;
- indicatorii de performanţă;
- condiţii tehnice;
- infrastructura aferentă;
- raporturile operator-utilizator.
N.T.S.S.M. cu privire la instalaţiile electrice din cadrul P.U.G.-urilor
Conform Normelor specifice de protecţia muncii nr. 49/1997 emise de Ministerul
Muncii şi Protecţiei Sociale în activităţile din agricultură se vor respecta următoarele
articole de protecţia muncii pe partea de instalaţii electrice:
Art.500 În timpul lucrului în câmp nu se vor efectua opriri sub LEA şi nu se va
admite urcarea pe combină a persoanelor pentru că se intră în zona electromagnetică a
reţelei şi se produc accidente prin electrocutare.
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Art.501 La executare lucrări cu combina în zona apropiată de LEA peste 1 KV sau
traversate de LEA peste 1 KV (zona cuprinsă pe porţiunea de 50 m, măsurată faţă de
proiecţia pe orizontală a conductoarelor fazelor extreme de o parte şi alta, de-a lungul
liniei electrice) se vor lua măsurile:
a)combinele ce pot ajunge în apropierea părţilor sub tensiune se vor deplasa astfel
încât în timpul manevrelor nici o parte a acestora, să nu se apropie la distanţă, faţă de
elementele sub tensiune, mai mici decât:
- 2,5 m pentru LEA până la 35 KV;
- 4,0 m pentru LEA cu tensiunea de la 35 la 220 KV;
b)trecerea combinelor pe sub conductoarele LEA peste 1 KV este interzisă dacă
între gabaritul acestora şi conductoare nu rămâne o distanţă de cel puţin:
- 2 m pentru LEA până la 20 KV, inclusiv;
c)executarea lucrărilor mecanizate la distanţe mai mici decât cele menţionate la pct.
a) se va face numai cu scoaterea de sub tensiune a LEA şi sub supravegherea lucrărilor la
faţa locului de către un delegat special al unităţii de exploatare a LEA.
3.9.5 TELECOMUNICATII
Telefonia asigură legătura cu principalele dotări de interes public din comună.
Se poate aprecia faptul că este recepţionată şi telefonia mobilă de tip Orange,
Vodafone şi Cosmote.
Pe viitor se doreşte ca şi satul Brînduşa să dispună de reţea de telefonie
Romtelecom.
Dezvoltarea comunei determină schimbarea structurii populaţiei implicit creşterea
faţă de serviciile ROMTELECOM şi deci extinderea actualei reţele telefonice aeriene cu
noi repartitoare din care pot fi racordaţi abonaţii noi.
Datorită dezvoltării administrative şi economice a comunei, ROMTELECOM va
cuprinde în planul de dezvoltare pe următorii ani, instalarea unor comutatoare distant de
generaţie nouă conectate prin cabluri cu fibră optică (F.O.) care vor fi capabile să ofere
servicii de bandă largă potenţialilor solicitanţi de pe raza comunei.

TOPGES S.R.L. Craiova, Calea Bucuresti, Nr.10, Bl. M7-M8, Et.3, cod: 200674 Reg. Com. J 16/421/2004 ; Cod Unic: RO 16201124;
Tel: 0251/415511; 0351/802080; Fax: 0351/802081; Mobil office: 0728/148970; e-mail: office@topges.ro; web: www.topges.ro

Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Bistreţ Judeţul Dolj

Prin infrastructura ce se va construi, se va oferi în plus posibilitatea conectării
directe prin fibră optică a agenţilor economici mai importanţi la solicitarea acestora.
Se pot oferi astfel servicii de telefonie vocală clasice, suplimentare, precum şi
servicii moderne (Internet, transmisii date de mare viteză, circuite închiriate pe F.O.,
servicii X-DSL, videotelefonie, etc.).
În conformitate cu normativele în vigoare se vor respecta culoarele de protecţie faţă
de alte instalaţii existente (canalizaţii subterane, reţele aeriene, etc.).
3.9.6 ALIMENTAREA CU CALDURA
Localităţile componente ale comunei nu dispun de sisteme de alimentare cu căldură.
Locuitorii ca şi dotările existente folosesc sisteme individuale de încălzire (sobe cu
combustibil solid).
3.9.7 ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE
Nu au fost semnalate zăcăminte de gaze şi nu există instalaţii de alimentare ale
obiectivelor existente.
Pentru prepararea hranei, locuitorii folosesc recipiente (butelii) şi plite pentru gaze
naturale. Ca alternativă se vor utiliza echipamente electrice de încălzire
3.9.8 TELEVIZIUNEA SI RADIODIFUZIUNEA
Televiziunea şi radiodifuziunea sunt bine recepţionate pe teritoriul administrativ al
comunei. Reţeaua de telefonie şi cea de cablu existentă se va extinde odată cu includerea
în intravilan de noi zone de locuinţe.
Pe viitor este necesară prevederea instalării reţelei de televiziune prin fibră optică
pentru diversificarea şi satisfacerea cerinţelor cetăţeneşti.
3.9.9 ACTIVITATEA DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ
Activitatea de gospodărie comunală este organizată prin 2 firme autorizate: ADI
OLTENIA si ECO DOLJ, care colecteaza deseurile si le transporta la Staţiile de Transfer
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a deşeurilor în comuna Goicea, conform Proiectului A.P.S.O. din cadrul programului
PHARE - coeziune Economică şi Socială 2004,.
Comuna Bistreţ dispune de 4 cimitire fata de care se impune instituirea unei zone
de protecţie sanitară faţă de zona de locuit de 50 m.
3.10 REABILITAREA, PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA MEDIULUI
Din punct de vedere al resurselor majore de poluare teritoriul comunei nu este
afectat actualmente, nefiind indicate asemenea surse.
Degradarea mediului în comuna Bistreţ este generată de activităţi minore specifice
zonelor rurale, iar principalele surse generatoare provin din următoarele sectoare:
*

şantiere de construcţii de locuinţe;

*

activitatea desfăşurată de către agenţii economici din agricultură;

*

activităţi legate de asigurarea condiţiilor de locuire (încălzire, canalizare,

colectarea deşeurilor);
Apele de suprafaţă sau subterane prezintă poluare de natură antropică. Una din
cauze o constituie pierderile de ape şi substanţe ce sunt vehiculate în lipsa instalaţiilor
adecvate din gospodăriile populaţiei.
Pânza de apă freatică cu folosinţe pentru alimentarea cu apă a gospodăriilor
individuale se află la adâncimi de 5-6 m.
Cadrul peisagistic natural trebuie păstrat chiar dacă pe teritoriul comunei nu
există monumente ale naturii şi nici zone amenajate pentru odihnă, recreere sau tratament.
Protejarea patrimoniului cu valoare istorică, arhitectural - ambientală
În interesul instituirii unui regim de protecţie al cadrului ambiental este necesar a
face referiri la construcţii de locuinţe în stil popular care încă se mai păstrează. Acestea
trebuie protejate având rolul definitoriu pentru un anumit specific de gospodărie
ţărănească, într-un cadru geografic mai larg. Protecţia cadrului construit şi punerea lui în
valoare se realizează prin preluarea elementelor specifice în proiectarea, în continuare a
construcţiilor de locuinţe şi a altor obiective, prin integrarea lor în cadrul construit
existent.

TOPGES S.R.L. Craiova, Calea Bucuresti, Nr.10, Bl. M7-M8, Et.3, cod: 200674 Reg. Com. J 16/421/2004 ; Cod Unic: RO 16201124;
Tel: 0251/415511; 0351/802080; Fax: 0351/802081; Mobil office: 0728/148970; e-mail: office@topges.ro; web: www.topges.ro

Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Bistreţ Judeţul Dolj

Pentru locuinţele vechi realizate într-o autentică arhitectură populară se impune un
studiu aprofundat care să permită o inventariere şi o cercetare corectă în vederea stabilirii
edificiilor şi zonelor de rezervaţii de arhitectură populară.
Fata de monumentele istorice precizate, situate in intravilanul localitatilor Bistret si
Bistretu Nou se instituie o zona de protectie de 200,00m, zona in care pentru obtinerea
autorizatiei de construire pentru obiectivele situate in aceasta zona este necesar avizul
Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Dolj.
Fata de siturile arheologice

precizate, situate in extravilan, in teritoriul

administartiv al comunei Bistret se instituie o zona de protectie de 500,00m, zona in care
pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru obiectivele situate in aceasta zona este
necesar avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Naţional Dolj.
În aceste zone de protecţie, orice intervenţie (construcţii, demolări, defrişări) se va
autoriza cu avizul Direcţiei Judeţene pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural.
Solul poate fi degradat din cauze naturale cum sunt excesul de umiditate, eroziunile
şi alunecările de teren.
Solul poate fi afectat în mod grav prin despăduririle haotice ca şi prin folosirea
îngrăşămintelor chimice în mod necontrolat, aşa cum se întamplă actualmente. De
asemenea, acesta poate fi afectat prin poluare cu substanţe care nu sunt biodegradabile
provenite din deşeuri menajere depozitate în mod necorespunzător.
Pentru a mai micşora efectele negative ale degradarii solului, produse de
despăduririle haotice făcute, Primaria comunei Bistreţ doreşte împădurirea a 100 ha.
În conformitate cu dispoziţiile H.G.R. numărul 246/2006 care adoptă Strategia
Naţională privind Accelerarea Dezvoltării Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice,
autorităţile administraţiei publice locale, în general, şi Consiliul Local Bistreţ, în special,
deţin următoarele responsabilităţi în ceea ce priveşte depozitarea deşeurilor:
a)urmăresc şi asigură:
-îndeplinirea prevederilor din planurile de gestionare a deşeurilor, asigură curăţenia
localităţilor prin: sistemul de colectare, transport, neutralizare, valorificare, incinerare şi
depozitare finală;

TOPGES S.R.L. Craiova, Calea Bucuresti, Nr.10, Bl. M7-M8, Et.3, cod: 200674 Reg. Com. J 16/421/2004 ; Cod Unic: RO 16201124;
Tel: 0251/415511; 0351/802080; Fax: 0351/802081; Mobil office: 0728/148970; e-mail: office@topges.ro; web: www.topges.ro

Actualizare Plan Urbanistic General Comuna Bistreţ Judeţul Dolj

-implementarea şi controlul funcţionării sistemului, inclusiv respectarea etapizării
colectării selective a deşeurilor;
-dotarea căilor de comunicaţie şi a locurilor publice de colectare cu un număr suficient de
recipiente pentru colectarea selectivă a deşeurilor;
-colectarea selectivă şi transportul la timp a întregii cantităţi de deşeuri produse pe
teritoriul localităţilor;
-interzicerea depozitării deşeurilor în alte locuri decât cele destinate special deşeurilor;
-elaborarea de instrucţiuni pentru agenţii economici, instituţii şi populaţie privind modul
de gestionare a deşeurilor în cadrul localităţilor şi aducerea la cunoştinţa acestora prin
mijloace adecvate;
b)aprobă studii şi prognoze privind gestionarea deşeurilor;
c)hotărăşte asocierea cu alte autorităţi ale administraţiei publice locale, precum şi
colaborarea cu agenţii economici, în scopul realizării unor lucrări de interes public privind
gestiunea deşeurilor;
d)acţionează pentru refacerea şi protecţia mediului.
Degradări majore ale solului nu au fost identificate, dar se semnalează de către
localnici scăderea productivităţii solului datorată acţiunii combinate a precipitaţiilor şi a
îngrăşămintelor chimice folosite în mod intensiv necontrolat.
Pericolul riscurilor naturale trebuie luat în considerare.
Cel mai mare pericolul îl reprezintă inundaţiile, aşa cum s-a întâmplat în primăvara
anului 2006 când o porţiune de 1 km din digul de apărare din zona Ghidici-Rast-Bistreţ a
cedat sub presiunea Dunării umflate de viituri. In zonele inundabile identificate in satele
Bistret si plosac s-a instituit interdictie definitive de construire.
Subsolul comunei Bistreţ oferă resurse naturale reduse, a căror exploatare nu pune
probleme majore de mediu.
Aerul nu poate fi afectat de emanaţii chimice provenite din zonă deoarece pe
teritoriul comunei nu există asemenea surse.
O problemă prioritară pentru comuna Bistreţ, rămâne identificarea din timp a
oricărei surse de poluare sau degradare a mediului.
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Protecţia mediului natural cât şi a celui construit şi amenajat are ca scop păstrarea şi
refacerea echilibrului ecologic, menţinerea şi ameliorarea calităţii ecosistemului şi
asigurarea unor condiţii cât mai bune de viaţă pentru locuitori.
În acest sens factorii de decizie şi agenţii economici vor lua măsurile ce se impun în
conformitate cu legislaţia în vigoare pentru a asigura respectarea şi monitorizarea continuă
a eventualelor surse de poluare.
Deşi există surse minore de poluare, din observaţiile permanente ale Agenţiei pentru
Protecţia Mediului rezultă că nu au fost depăşite valorile maxime admise pentru diversele
forme de poluare.
3.11 REGLEMENTARI URBANISTICE
Planul urbanistic general a stabilit prin propunerile formulate, soluţia generală de
organizare şi dezvoltare a localităţilor componente ale comunei Bistreţ.
Planul urbanistic general a stabilit principalele repere ale dezvoltării lor.
• limita teritoriului intravilan propus pentru toate trupurile localităţilor;
• organizarea căilor de comunicaţii, a circulaţiei carosabile şi pietonale;
• organizarea intravilanului pe zone funcţionale şi stabilirea destinaţiei terenurilor;
• stabilirea zonelor protejate aferente monumentelor de arhitectură şi siturilor
arheologice;
• stabilirea zonelor protejate sanitar pentru dotările alimentării cu apă (surse captare,
gospodăria de apă).
Teritoriul intravilan al celor 4 localităţi componente a fost organizat în unităţi
teritoriale de referinţă în funcţie de criterii de omogenitate şi de amplasare faţă de repere
importante ale localităţilor. Stabilirea regimului de înălţime propus a indicatorilor propuşi
P.O.T. şi C.U.T. s-a făcut în funcţie de destinaţia fiecărei zone, de destinaţia clădirilor
propuse, relieful terenului şi alţi factori de influenţă.
Prin propunerile formulate, planul urbanistic general a mai stabilit:
• interdicţiile temporare de construire pentru zonele care necesită studii şi cercetări
suplimentare de urbanism (P.U.Z. sau P.U.D.) până la rezolvarea situaţiei;
•

interdicţii definitive de construire pentru zonele cu riscuri naturale sau tehnologice;
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• restricţii privind regimul de înălţime propus;
• restricţii privind modul de utilizare al terenului manifestate prin indici de control
P.O.T. şi C.U.T.
Soluţia de organizare urbanistică este exprimată grafic în planşele "Reglementări
zonificare funcţională" aferentă fiecărei localităţi.
3.12 OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA
Realizarea acestor obiective implică două elemente de bază:
-depistarea şi amplasarea acestora în cadrul intravilanului, unele fiind cunoscute în
prezent, altele numai intuite ca urmare a trecerii la economia de piaţă;
-determinarea circulaţiei terenurilor între deţinători în funcţie de necesităţile de
amplasare a noilor obiective de utilitate publică.
Au fost evidenţiate următoarele moduri de circulaţie a terenurilor între deţinători:
1. terenuri ce se intenţionează a fi trecute în domeniul public al unităţilor
administrativ-teritoriale;
2. terenuri aflate în domeniul privat destinate concesionării;
3. terenuri aflate în domeniul privat destinate schimbului.
Se intenţionează a fi trecute în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale
terenurile necesare pentru:
- captare ape subterane (puţuri forate, gospodării de ape);
- terenuri pentru spaţii verzi, străzi noi, amplasamente investiţii.
Terenurile aflate în domeniul privat destinate schimbului este un aspect ce introduce
în intravilan terenuri agricole repartizate locuitorilor în scopul schimbării destinaţiei
iniţiale (agricole) în construcţii de locuinţe. Este necesar ca pe aceste parcele mari de teren
neocupat cu construcţii să fie elaborate documentaţii de urbanism.
În etapa actuală, se estimează ca fiind necesare o largă gamă de obiective de
utilitate publică, dar pentru realizarea lor se vor întocmi studii de specialitate după
identificarea sau obţinerea de surse de finanţare. Acestea nu fac obiectul prezentului
P.U.G., semnalându-se doar absenţa lor pentru a fi luate în discuţie şi pentru a se face din
timp demersurile necesare obţinerii de fonduri pentru realizarea lor.
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În etapa imediat următoare se vor face demersuri pentru:
-finalizarea lucrărilor de alimentare cu apă;
-modernizarea tuturor drumurilor comunale şi a străzilor;
-prevederea de facilităţi pietonale, respectiv trotuare;
-realizarea reţelei de canalizare;
-extinderea şi modernizarea reţelelor de iluminat public în comună.
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4. CONCLUZII
Aşezarea geografică, situarea în teritoriu, legăturile cu comunele din judeţ şi
condiţiile geoclimatice sunt premize favorabile dezvoltării în perspectivă a comunei, în
baza economiei predominant agricole. Asigurarea dreptului de proprietate asupra
terenurilor, în baza Legii Fondului Funciar, prin punerea în posesia cetăţenilor a parcelelor
de teren agricol, crează premise noi, de dezvoltare a sectorului particular în economia
agricolă.
Planul urbanistic general - elaborat pentru satele componente ale comunei, are în
vedere stabilirea limitei teritoriului intravilan, organizarea armonioasă a zonelor
funcţionare în teritoriul intravilan propus, asigurarea legăturilor între zonele funcţionale şi
a legăturilor între localităţile comunelor învecinate. Totodată s-a avut în vedere rezervarea
terenurilor pentru realizarea în perspectivă a unor obiective de interes public ca şi
asigurarea de terenuri pentru construirea de noi locuinţe.
Planul urbanistic general a evidenţiat organizarea circulaţiilor, stabilirea unităţilor
teritoriale de referinţă, indicatori propuşi privind gradul de ocupare a terenului.
De asemenea, P.U.G. a precizat zonele protejate, valoroase din punct de vedere
istoric, arhitectural şi nu în ultimul rând a propus măsuri de reabilitare şi protejare a
mediului natural şi construit.
Planul Urbanistic General cuprinde şi Regulamentul de Urbanism care defineşte
regulile ce permit a se cunoaşte care sunt posibilităţile de utilizare şi ocupare a terenului.
După aprobarea sa la nivelul Consiliului Comunal şi la nivelul Consiliului Judeţean,
Planul Urbanistic General - devine un act de autoritate administrativă, asigurând condiţiile
materializării competenţelor comunei în funcţie de domeniul de acţionare şi de
reglementare avut în vedere şi de cadrul legislativ.
Planul de măsuri şi acţiuni în continuare se stabileşte în raport cu problemele
specifice şi prioritare ale localităţilor.
Planul urbanistic general este făcut public cetăţenilor comunei.
Desfăşurarea în continuare a proiectării are în vedere elaborarea studiilor de
specialitate, a planurilor urbanistice zonale şi de detaliu pentru zone sau obiective
specificate.
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ANEXA NR. 3
LISTA OBIECTIVELOR
DE UTILITATE PUBLICĂ PROPUSE
- LUCRĂRI

DE

CANALIZARE,

EPURARE

A

APELOR

UZATE

ŞI

EVACUAREA APELOR PLUVIALE ÎN COMUNA BISTREŢ;
- LUCRĂRI DE REGULARIZARE, ADÂNCIME, CONSOLIDARE MALURI ŞI
ÎNDIGUIRE LA RÂUL DESNĂŢUI;
- LUCRĂRI DE EXTINDERE A REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC ŞI
MODERNIZAREA REŢELEI DE ILUMINAT PUBLIC EXISTENTE;
- REALIZAREA DE PARCĂRI ŞI TROTUARE;
- CREAREA DE CONDIŢII SPECIALE, TRASEE ŞI AMENAJĂRI PENTRU
PERSOANELE CU HANDICAP LOCOMOTOR;
- MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL 2A BISTREŢ-GOICEA;
- MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL PLOSCA-BRÎNDUŞA;
- REABILITAREA ŞCOLII GENERALE V-VIII DIN SATUL BISTREŢ;
- CONSTRUIREA UNUI NOU CAMIN CULTURAL ÎN SATUL BISTREŢ;
- CONSTRUIREA UNEI GRĂDINIŢE NOI ÎN SATUL BISTREŢ;
- AMENAJAREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN SATUL BISTREŢ;
- MODERNIZAREA

ACTUALULUI

LOC

UNDE

SE

ŢINE

TÂRGUL

SĂPTĂMÂNAL;
- ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU BĂTRÂNI ÎN SATUL
PLOSCA;
- LUCRĂRI

DE

CONSOLIDARE

-

RESTAURARE

LA

CLĂDIRILE

MONUMENTE DE ARHITECTURĂ ŞI ISTORICE;
- AMENAJĂRI DE SPAŢII VERZI;
- AMENAJAREA UNEI ZONE DE AGREMENT ŞI PESCUIT SPORTIV ÎN
SUPRAFAŢĂ DE 2 HA ÎN PARTEA DE NORD A BĂLŢII CĂLUGĂRENI PE
UN TEREN APARŢINÂND PRIMĂRIEI BISTREŢ;
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- ÎNFIINŢAREA UNOR COMPLEXE ZOOTEHNICE, PUNCTE DE COLECTARE
ŞI PRELUCRARE A PRODUSELOR ANIMALIERE;
- PROTEJAREA ARIEI SPECIALE DE CONSERVARE (SAC) ŞI A SITURILOR
DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ IMPUSE DE NATURA 2000 CONFORM
DIRECTIVEI HABITATE (DIRECTIVA 92/43/CEE DIN 1992 PRIVIND
CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE ŞI A FAUNEI ŞI FLOREI
SALBATICE);
- PROTEJAREA ARIEI DE PROTECŢIE SPECIALĂ AVIFAUNISTICĂ (SPA)
IMPUSE DE NATURA 2000 CONFORM DIRECTIVEI PĂSĂRI (DIRECTIVA
79/409/CEE REFERITOARE LA CONSERVAREA PĂSĂRILOR CARE SE
GĂSESC ÎN MOD NATURAL ÎN SĂLBĂTICIE).

Întocmit,
Arh. Nicoleta Pârvănescu
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