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1. INTRODUCERE 

1.1 Date de recunoaştere a Planului Urbanistic General 

1.1.1 Denumirea lucrării 

Plan Urbanistic General al comunei Solonț, judeţul Bacău 
 

1.1.2 Beneficiar 

Consiliul Local al comunei Solonț 

 

1.1.3 Proiectant general 

S.C. TOPOPREST S.R.L. Piatra Neamţ, B-dul Dacia, nr. 6A, Bloc Unic, parter, Piatra 
Neamţ, judeţul Neamţ 

 

1.1.4 Subproiectanţi, colaboratori 

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

 

1.1.5 Data elaborării 

Ianuarie 2022 

 

1.2 Obiectul Planului Urbanistic General 

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

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

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

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

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

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

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

reglementate prin P.U.G., se face în timp, în funcţie de fondurile prevăzute din bugetul 
propriu unităţilor teritorial administrative de bază, în corelare cu fondurile alocate de la 
bugetul statului sau ale unor întreprinzători. 
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Dintre principalele obiective urmărite în cadrul Reactualizării Planului Urbanistic 
General se menţionează: 

- optimizarea relaţiilor localităţilor cu teritoriul lor administrativ şi judeţean; 

- valorificarea superioară a potenţialului natural, economic şi uman; 

- organizarea şi dezvoltarea căilor de comunicaţii existente; 

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

- stabilirea şi delimitarea de noi zone construibile; 

- stabilirea şi delimitarea noilor zone funcţionale; 

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

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

- modernizarea şi dezvoltarea echipării edilitare; 

- evidenţierea deţinătorilor terenurilor din intravilan; 

- stabilirea noilor obiective de utilitate publică; 

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

1.2.1 Solicitări ale temei – program 

 
Actualizarea Planului Urbanistic General al comunei Solonț, judeţul Bacău. 
Prin realizarea prezentei lucrări se doreşte actualizarea bazei legale urbanistice 

aferente teritoriului administrativ Solonț, prezentându-se şi impunându-se reglementări 
urbanistice care să conducă la o dezvoltare economică şi socială a zonei, conform tuturor 
proiectelor care urmează a se efectua în zonă. 

Se propune realizarea unui suport topografic real care să confere posibilitatea 
materializării întregii gândiri de dezvoltare a zonei şi care să fie uşor de exploatat. 

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

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

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

1.2.2 Necesitatea şi scopul lucrării 

Necesitatea lucrării decurge din depistarea şi asigurarea unor condiţii favorabile 
desfăşurării funcţiilor localităţilor rurale, care, după anul 1989 cunosc procese noi de 
dezvoltare. 

Lucrarea are ca scop evidenţierea situaţiei actuale, a problemelor şi a propunerilor de 
dezvoltare urbanistică a comunei Solonț şi a localităţilor componente, din punct de vedere 
al amenajării teritoriului, în corelare cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului 
Judeţului Bacău (P.A.T.J.), cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului Zonal 
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Regional - Regiunea de Nord - Est şi cu prevederile Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional (P.A.T.N.) - secţiunile I ÷ V. 

 

1.2.3 Domenii de utilizare 

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

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

1.2.4 Efecte economice şi sociale scontate 
 

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

 

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

În urma analizei interne a comunei Solonț, după consultarea reprezentanților 
administrației publice locale și în conformitate cu documentele de programare de la nivel 
județean și național au fost stabilite următoarele sectoare prioritare: 

 
Sector prioritar 1 – Dezvoltarea unui mediu economic care să ducă la 

creșterea competitivității agenților economici și atractivitatea localității 
Domeniul de intervenție 1.1 Încurajarea și sprijinirea inițiativei private 
Domeniul de intervenție 1.2 Dezvoltarea turismului local 
 
Sector prioritar 2 – Dezvoltarea serviciilor comunitare de utilități publice 
Domeniul de intervenție 2.1 Modernizarea drumurilor 
Domeniul de intervenție 2.2 Serviciul de alimentare cu apă, canalizare și epurare a 

apelor uzate 
Domeniul de intervenție  2.3 Serviciul de salubrizare a comunei 
Domeniul de intervenție 2.4 Serviciul de iluminat public local și serviciul de 

alimentare cu gaz 
 
Sector prioritar 3 – Protecția mediului și a naturii 
Domeniul de intervenție 3.1 Managementul deșeurilor 
Domeniul de intervenție 3.2 Protejarea cadrului natural și îmbunătățirea calității 

mediului înconjurător 
 
Sector prioritar 4 – Creșterea capacității de intervenție a administrației publice 

locale 
Domeniul de intervenție 4.1 Dezvoltarea serviciilor oferite de administrația publică 

locală din comune Solonț 
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Domeniul de intervenție 4.2 Dezvoltarea infrastructurii de educație și formare 
Domeniul de intervenție 4.3 Dezvoltarea facilităților și serviciilor locale de asistență 

socială 
Domeniul de intervenție 4.4  Asigurarea cadrului pentru petrecerea timpului liber 
Domeniul de intervenție 4.5 Îmbunătățirea accesului la informația de interes public 
 
Sector prioritar 5 – Managementul situațiilor de urgență și îmbunătățirea 

siguranței traficului rutier 
Domeniul de intervenție 5.1 Managementul situațiilor de urgență 
Domeniul de intervenție 5.2 Îmbunătățirea siguranței traficului rutier 

 

 

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

Planul Urbanistic General comuna Solonț, elaborat în 2005 de către S.C."NISTOR 
DESIGN" S.R.L. BACĂU, cu nr. 5/2005. 

Planul Urbanistic General anterior a fost elaborat în anul 2005, proiect 5/2005, de către 
S.C."NISTOR DESIGN" S.R.L. BACĂU. Datorită modificării cerinţelor din punct de vedere 
urbanistic şi al amenajării teritoriului s-a impus realizarea prezentului Plan Urbanistic General 
pentru comuna Solonț. 

 
 

1.3 Surse de documentare 
 

Planul Urbanistic General comuna Solonț, elaborat în 2005 de către S.C."NISTOR 
DESIGN" S.R.L. BACĂU, cu nr. 5/2005. 

Documentare şi consultare efectuată la Primăria Solonț, judeţul Bacău. 

Strategia de dezvoltare locală a ComuneiSolonț, perioada 2014-2020 

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

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

- Arheologie – Repertoriul arheologic naţional. 

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

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

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

www.insse.ro, www.bacau.insse.ro – Institutul Naţional de Statistică, Direcţia Regională 
de Statistică Bacău. 

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

www.cimec.ro – Institutul de Memorie Culturală. 

 
 
1.3.1 Lista studiilor și proiectelor elaborate anterior 
 

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

http://www.cultura.ro/
http://www.icpa.ro/
http://www.cimec.ro/
http://www.culte.ro/
http://www.insse.ro/
http://www.bacau.insse.ro/
http://www.edrc.ro/
http://www.cimec.ro/
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-Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport: 
- Continuarea lucrarilor derulate prin PNDL „Modernizare DC 183 - 183A Solont – 

Sarata – Cucuieti, comuna Solont, judetul Bacau” 

- Demararea proiectului „ Modernizare DC 183 si drumuri locale , comuna Solont, 

judetul Bacau 

- Intocmirea SF „Modernizare drum comunal DC 184, sat Cucuieti, comuna Solont, 

judetul Bacau 

- Modernizare drum judetean DJ 117A, sat Solont 

- Reparatii la DJ 117A lucrari finantate de Consiliul Judetean Bacau. 

-Dezvoltarea infrastructurii educaţionale prin: 
- Continuarea lucrarilor de modernizare a scolilor din comuna 

-Alte proiecte: 
- Inlocuirea sarpantei si a invelitoarei la sediul primariei Solont 

- Executare lucrari regularizare pe paraiele Solont, Cucuieti cu finantare de la Apele 

Romane Siret; 

- Acordarea de ajutoare financiare bisericilor din comuna 

- Executarea de lucrari in regim propriu cu mijloacele din dotare 

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

- Modernizarea drumuri săteşti şi uliţe adiacente în satele comunei Solont – sursa de 
finantare ‘Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală’; 

- Alimentarea cu apă a satelor comunei– sursa de finantare ‘Fondul European pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală’; 

- Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul comunităţii locale – sursa de finantare 
Programul Operaţional Sectorial “Mediu”; 

- Modernizareași extinderea iluminatului public în localităţile comunei; 
- Amenajarea unui punct ecologic de depozitare a deşeurilor menajere şi animale; 
- Susţinerea implementării de metode de producţie agricolă compatibile cu normele de 

protecţia mediului; 
- Modernizarea si reabilitarea şcolilor si a grădiniţelor existente; 

- Construirea unui Cămin pentru bătrâni si persoane cu handicap; 
- Amenajare parc (spaţiu verde); 
- Amenajare cursuri de apă și protejarea malurilor; 
- Construcţia reţelei de canalizare în satele comunei; 
- Sprijinirea mediului de afaceri privat prin acordarea de facilităţi si prin dezvoltarea de 

servicii publice menite sa promoveze activitatea economica locala si atragerea de noi 
investiţii; 

- Realizarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deșeurilor solide; 
- Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul comunităţii locale; 
- Modernizarea si extinderea sediului primariei; 
- Construirea unui imobil multifuncţional pentru Dispensar, Farmacie Umană, Farmacie 

Veterinară 
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1.3.2.1 Studii de fundamentare cu caracter analitic 
 

Reambularea suportului topografic 
a)  Planuri topografice scara 1:5000, editate de Institutul de 

Geodezie, Fotogrametrie, Cartografie şi Organizarea Teritoriului, 
aerofotografiere, executată în 1974 şi imprimare în 1978, precum şi 
aerofotografiere, executată în 1981 şi imprimare în 1984; 

b) Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 2016; 
c) Hărţi silvice; 

d) Măsurători G.P.S. executate în anul 2018. 

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

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

Stabilirea condiţiilor geotehnice 

- Condiţii geotehnice şi hidrogeologice 

Circulaţia în localităţi şi în teritoriul de influenţă al acestora 

- Organizarea circulaţiei şi transporturilor 

Protecţia mediului 

- Reabilitarea, protecţia şi conservarea mediului 

Regimul juridic al terenurilor 

- Tipuri de proprietate asupra terenurilor şi imobilelor 

Identificarea şi protejarea ansamblurilor arhitecturale – urbanistice cu valoare 
deosebită. 

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

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

Echipare edilitară majoră. 

Potenţialul turistic al localităţii. 

- Valorificarea potenţialului turistic. 
 

1.3.2.2 Studii de fundamentare cu caracter consultativ 

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

scenarii privind evoluţia localităţii şi s-au conturat, pe baza opţiunilor populaţiei, informaţii 
şi date privind configurarea ulterioară a ţesutului urban. 
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1.3.2.3 Studii de fundamentare cu caracter prospectiv 

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

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

Iar această interacţiune a acestor factori se răsfrânge, în modul cel mai evident, 
asupra amenajării teritoriului prin modificări care schimbă peisajul natural. Politica de 
dezvoltare locală urmărită prin lucrări cum este şi Planul Urbanistic General urmăreşte 
tocmai aceste modificări prin valorificarea potenţialului de orice fel, fie el natural, social 
sau economic. Din acest motiv considerăm, de o importanţă majoră, introducerea datelor 
evidenţiate prin astfel de studii într-un capitol separat al prezentei lucrări. 

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

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

 

1.3.4 Proiecte de investiţii elaborate în domenii care privesc dezvoltarea localităţilor 

În perioada întocmirii prezentului P.U.G. au fost finalizate proiecte de modernizare 
de drumuri comunale, reconstruire poduri, lucrari de indiguire si regularizari pâraie, și sunt 
în curs de derulare alte proiecte de modernizare a drumurilor comunale si a drumului 
judetean DJ 117A. 
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1.3.5. Suportul topografic al P.U.G. 

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

2. Ortofotoplanuri color, scara 1:5000, aerofotografiere executată în 
2016; 

3. Hărţi silvice; 

4. Măsurători T.P.S. şi G.P.S. executate în anul 2018. 

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

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

PROSPECTIVE, DIAGNOSTICUL GENERAL    

ŞI PROSPECTIV - STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII - 

 

2.1 Evoluţie 

Scurt istoric cu privire la vechimea satelor, a comunei cât şi a teritoriului locuit 
 
Cel mai vechi sat atestat documentar de pe teritoriul comunei Solonț a fost satul 

Cristești, de pe valea pârâului Calmuș, sat dispărut astăzi.  
La 3 noiembrie 1471, Ștefan cel Mare îi dădea lui Danciul Boldaș, satul Cristești, pe 

Calmuș, un loc pustiu la vărsarea pârâului Muncel în  pârâul Solonț, ca să-și întemeieze 
sat, jumătate din poiana de la Muncel, precum și Poienița Calului. 

De la urmașul lui Danciu Boldaș, prin cumpărare, satul a ajuns la începutul secolului 
al XVI-lea în stăpânirea boierului Cosma Șarpe. În 1518 el a schimbat satul Cristești și 
patru părți din satul Ilișești, cu Petru, fostul pârcălab, fiul lui Pasco Haciuga. 

Creșterea populației și existența unor mari suprafețe nelocuite a determinat apariția 
unor noi așezări. În 1528, în apropierea Solonțului este menționat satul Boldășești. 

Solonț s-a constituit ca așezare în urma deplasării treptate a populației din satele 
Cristești și Boldășești, pe valea pârâului Solonț, în a doua jumătate a secolului al XVI-lea – 
începutul secolului al XVII-lea. 

Prin așezarea sa, Solonțul oferea mai multă siguranță împotriva unor posibile 
atacuri străine și condiții prielnice îndeletnicirii numeroșilor crescători de animale. 

În același timp nu este exclus ca o anumită atracție spre aceste locuri să fi fost 
exercitată și de numeroasele zăcăminte de petrol aflate la suprafață. În anul 1570 un 
document de la Bogdan Voievod menționează “Poiana cu păcură” care este vândută de 
Teodor Pitărel, fratele lui Gavril și surorile lui Drăghina și Marinca împreună cu alte părți de 
sate și poiene, vornicului Danga. 

După Iorgu Iordan, denumirea Solonțului ar fi de origine ucraineană, Solonț 
însemnând “pământ sărăturos și tare, alb”. 

De la mijlocul secolului al XVII-lea, moșia Solonțului, împreună cu satele de pe 
valea pârâului Calmuș, care între timp dispar, a ajuns în proprietatea unor familii boierești 
(Krupenski, Prunc, Sturza). 

Cu timpul, în satele comunei, alături de populația băștinașă, s-au așezat familii 
țărănești venite din diferite părți ale țării, precum și mulți români din Transilvania, plecați 
din cauza persecuțiilor politice și religioase. Dintre aceștia din urmă fac parte și românii de 
rit catolic stabiliți în satul Cucuieți. 

Celelalte sate ale comunei Solonț: Cucuieți, Sărata-Borzești, au apărut mai târziu. 
Despre Sărata Ortensia Racoviță nota următoarele “Sat al comunei Solonț, îsî ia numele 
de la izvoarele din apropiere cu apă sărată. Se găsește la o distanță de 2500 m de satul 
Solonț. Are o biserică clădită de locuitori la 1388, cu doi cântăreți și o cârciumă”. 
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Despre satul Borzești, unit cu Sărata în 1968, aceeași autoare menționează: 

“Borzești, din vechime Borzeștii, sat al comunei Băhnești, sat așezat pe valea pârâului cu 
același nume. Se crede că numele satului ar veni de la primul locuitor așezat aici pe nume 
Barzos”. Mai vechi decât satele Sărata și Borzești este satul Cucuieți, așezat pe valea 
pârâului cu același nume pe un teren bogat în piatră de var și argilă din care se fabrică 
oale de pământ și la o depărtare de 5400 m de satul Solonț. 

În satul Cucuieți se păstrează unul din valoroasele monumente de arhitectură 
popular, biserica de lemn “Sfinții Voievozi”, construită în 1749. După Nicolaie Stoicescu, 
biserica a fost construită între anii 1765-1768 și reparată în 1890. Din informațiile culese 
rezultă că biserica a fost adusă pe actualul loc în anul 1803 de către săteni de la un schit 
situate pe dealul Mihoc din apropiere. Așezată în afara satului la poalele unui munte, pe 
versantul sudic al acestuia, biserica străjuiește satul Cucuieți și întreaga vale, văzându-se 
până departe. 

La sfârșitul secolului al XIX-lea întinse suprafețe de teren sunt deținute de Iosif 
Theiller, apoi de societatea “Steaua Română”. După 1907, suprafața agricolă a trecut în 
proprietatea “Casei Rurale”, pe care a exploatat-o prin intermediul arendării până în anul 
1921, când în urma unei reforme agrare a fost expropriată. 

Principala ocupație a constituit-o agricultura și creșterea animalelor. Evoluția 
demografică și lipsa de pământ au făcut ca ocupațiile sătenilor, ocupații complementare 
agriculturii, să se înmulțească. Pe lângă practicarea vechilor meșteșuguri legate de 
prelucrarea pietrei, a varului, mulți locuitori efectuau cărăușia, se angajau cu plata la munci 
agricole sezoniere, practicau olăritul și diverse meșteșuguri legate de prelucrarea lemnului. 

Începând din secolele XVIII-XIX, numeroși locuitori s-au ocupat, alături de 
agricultură, cu exploatarea țițeiului, care în funcție de calitatea lui a găsit întrebuințări 
diverse. 

Pe măsură ce solicitările au crescut, au evoluat și mijloacele de extracție și odată cu 
acestea a crescut și producția de țiței. Extragerea lui s-a făcut la început la scară redusă, 
fără dificultăți. Cu timpul însă, pe măsura extinderii folosirii lui, obținerea petrolului s-a făcut 
cu mari riscuri și eforturi pentru lucrători. De existența unor însemnate reusrse de petrol 
este legată înființarea în 1858 a Fabricii de gaz, care asigura petrol lampant pentru 
iluminarea orașului Iași. 

O mare extindere va cunoaște exploatarea petrolului la sfârșitul secolului al XIX-lea 
și începutul secolului XX, odată cu pătrunderea societății “Steaua Română”. 
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2.2 Elemente ale cadrului natural 

2.2.1 Consideraţii generale 

Comuna Solonţ se situează în partea de nord a judeţului Bacău, la o distanţă de 40 
km de municipiul Bacău şi de 18 km de oraşul Moineşti. 

Teritoriul administrativ al comunei este limitat la nord de teritoriul administrativ al 
comunelor Balcani şi Pârjol, la sud de comuna Măgireşti, la est de comuna Ardeoani şi la 
vest de comuna Zemeş. 

Comuna Solonţ se compune din trei localităţi: Solonţ - reşedinţă de comună şi 
Sarata şi Cucuieţi - sate componente. 

Satul Solonţ, reşedinţă de comună, este situat în partea de sud-vest a comunei. 
Satul Sarata este aşezat în continuarea satului Solonţ, spre est şi nord-est. Satul 

Cucuieţi este situat în partea de nord a comunei, la o distanţă de 7 km de satul Sarata. 
Nicoreşti şi Bahna. 

Din punct de vedere geo-morfologic, teritoriul comunei Solonţ se întinde pe două 
zone distincte, şi anume Zona Carpaţilor Orientali şi zona depresiunii subcarpatice a 
Tazlăului. 

Zona carpatică muntoasă prezinta un grad ridicat de fragmentare a reliefului, având 
altitudini ce ating 700 - 1000 m (vârful Slogul – 975,00 m, Piatra Şoimului – 816,00 m). 

Văile sunt adânci, înguste şi cu pereţi stâncoşi. Zona depresiunii Tazlăului are un 
relief deluros, cu culmi orientate aproximativ nord-est la sud-vest ce coboară către râul 
Tazlău. 

Dealurile au altitudini cuprinse între 400 - 700 m, un grad mare de fragmentare a 
reliefului cu versanţi abrupţi, mai ales în partea nord-vest, fiind afectate de eroziuni de 
suprafaţă şi de adâncime (ravene, torenţi), cât şi de de alunecări de terenuri. 

Comuna Solonţ este situată din punct de vedere morfologic în zona deluroasă 
precarpatică, în aproprierea zonei de trecere a reliefului premontan, ca atare zona se 
caracterizeaza printr-un relief deluros înalt, cu pante destul de accentuate. 

Cursurile de apă principale care traversează suprafaţa comunei Solonţ sunt 
următoarele: 

- pârâul Solonţ izvorăşte din masivul păduros al Zemeşului, curge către est prin 
satele Solonţ şi Sarata şi se varsă în Tazlăul Mare pe teritoriul comunei Pîrjol; 

- pârâul Cucuieţi izvorăşte din masivul păduros denumit Dosul Lacului, curge către 
est şi se varsă tot în Tazlău pe teritoriul comunei Pîrjol. 

- pârâul Calmuş se află în zona de sud a localităţii Solonţ, curge către sud-est şi se 
varsă în Tazlăul Sărat în aval de satul Leontineşti pe teritoriul comunei Ardeoani. 

Vegetaţia din zona comunei Solonţ se caracterizează printr-o mare varietate a 
speciilor şi o pronunţată etajare pe teren ca altitudine. Vegetaţia lemnoasă este 
reprezentată prin masive păduroase cu specii lemnoase caracteristice zonei de munte: 
brad, molid, pin etc. În zona dealurilor vegetaţia de foioase este reprezentată prin: fag, 
carpen, gorun.Pe malurile pâraielor, indicând un exces de umiditate se întalneşte arinul, 
plopul, salcia etc; 
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2.2.2 Geologie şi Relief 
 
2.2.2.1 Geologie 

 
Comuna Solonț  este situată în partea de nord–vest a Depresiunii subcarpatice a 

Tazlaului. Prin bogăţiile solului şi ale subsolului, prin relieful său variat, teritoriul Comunei 
Solonţ a favorizat de timpuriu construirea şi dezvoltarea aşezărilor umane. 

Amplasamentul comunei este situat  in zona neogenă (subcarpatica) care cuprinde 
cea  mai mare parte din avant-fosa Carpaţilor Orientali (zona miocenă). Cea mai mare 
extensiune o au depozitele atribuite Helveţianului , exceptând  lunca Tazlăului Sărat unde, 
peste acestea, s-au depus depozite cuaternare de vârsta holocen superioara (Harta 
geologica, foaia L-35-XV Bacău, scara 1/200 000, Institutul Geologic, Bucureşti, 1970 )  

Miocenul contine zacaminte de petrol in exploatare, propriu-zis teritoriul comunei 
Solont este inclus intr-un camp petrolier. 

Depozitele helveţiene  intr-un facies mai constant gros de 1500 –2000 m sunt 
formate din doua orizonturi:  

 orizontul inferior este o alternanta ritmica  de gresii si marne cenuşii cu intercalaţii 
caracteristice de gipsuri; 

 orizontul superior intr-un facies destul de monoton este alcătuit  dintr-o alternanta 
de nisipuri, gresii friabile, marne cenuşii si roşietice cu intercalaţii spre partea superioara 
de gipsuri, şisturi calcaroase si tufuri dacitice. 

 
 

2.2.2.2 Relief şi caracterizare morfologică şi morfometrică 
 

Teritoriul comunei se încadrează in Depresiunea Tazlăului din cadrul Subcarpaţilor 
Trotuşului.  

Zona carpatica muntoasa prezinta un grad ridicat de fragmentare a reliefului, avand 
altitudini ce ating 700 – 1000m (varful Slogul – 975m, Piatra Soimului 816m). Depresiunea 
Tazlăului este închisa spre est de Culmea  Subcarpatică Pietricica  (altitudine maxima 717 
m in vf. Cărunta) si Piemontul Pănceştilor; spre vest se afla Munţii Goşmanului (munceii 
Piatra Crăpata si Uture)  si Culmea Berzunţului. Spre sud comunica larg cu Depresiunea 
Oituz–Caşin. Valea Tazlăului Sărat continuata cu „Şaua de la Moineşti” asigura legătura  
dintre Depresiunea Tazlăului si Depresiunea intramontana a Dărmăneştilor (Brânduş C., 
Subcarpaţii Tazlăului – studiu geomorfologic, Edit. Academiei R.S.România, Bucureşti 
1981). 

Văile sunt adânci, înguste şi cu pereţi stâncoşi. Zona depresiunii Tazlăului are un 
relief deluros, cu culmi orientate aproximativ nord-est la sud-vest ce coboară către râul 
Tazlău. 

Dealurile au altitudini cuprinse între 400 - 700 m, un grad mare de fragmentare a 
reliefului cu versanţi abrupţi, mai ales în partea nord-vest, fiind afectate de eroziuni de 
suprafaţă şi de adâncime (ravene, torenţi), cât şi de de alunecări de teren. 
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2.2.3 Date seismice 

 
Încadrarea noilor construcţii în mediul natural şi în mediul construit se va face în aşa 

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

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării 
construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte 
grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

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

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

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

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

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

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

 
 

2.2.4 Resurse naturale 
 

Pe teritoriul comunei Solonţ se găsesc resurse naturale importante precum 
zăcăminte de petrol și gaze naturale și zăcăminte de potasiu (săruri). Dintre resursele 
naturale regenerabile cele mai importante sunt: resursele de apa, sol, paduri si fauna. 

Pe teritoriul comunei Solonţ se găsesc sonde pentru extragerea ţiţeiului, dintre care 
o parte nu mai sunt în funcţiune. Zona extractivă este amplasată în partea de nord şi o 
parte în sud. 
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Fig nr. 1 Sondă de extracție petrol 

 
2.2.5 Climatologie 
 

Zona in care este amplasata comuna Solonţ  se încadrează din punct de vedere 
climatic si topoclimatic in sectorul  de provincie climatica cu influente de ariditate. 
Sectorul de provincie climatica a fost delimitat pe baza influentei circulaţiei generale a 
atmosferei. Plasarea zonei in acest sector conferă condiţiilor climatice următoarele 
caracteristici generale: 

- Advecţiile  de aer  foarte rece de origine polara dinspre nord si nord - est pot 
determina la începutul si sfârşitul semestrului rece al anului îngheţuri, brume si ninsori 
dintre cele mai timpurii si târzii; in lunile cele mai reci (ianuarie, februarie) temperatura 
aerului poate cobori si sub - 300C. Canalizarea curenţilor reci se face dinspre munte pe 
valea Tazlăului Sărat. 

Amestecul maselor de aer foarte rece cu aerul cald, de origine mediteraneană, 
poate determina ninsori abundente, însoţite de viscole.  

- Advecţiile de aer foarte cald, de origine continentala in special dinspre sud est 
determina creşterea temperaturilor la valori apropiate de 400C. Pe parcursul  anului 
regimul precipitaţiilor este deficitar, cu lungi perioade de seceta, de obicei la începutul si 
sfârşitul sezonului de vegetaţie.    

Ţinutul climatic este determinat de zonalitatea altitudinală determinata de treptele 
majore de relief.  

Subţinutul climatic individualizat in funcţie de caracteristicile climatice  generale 
specifice unităţii de relief. In cazul de fata zona se încadrează in:  Subţinutul climatic al 
Subcarpaţilor si Podişului Moldovei cu vegetaţie caracteristică de pădure. 
 

Pe acest fond climatic general rezultat datorită poziţiei geografice a zonei in parte 
de est a Carpaţilor Orientali, in zona subcarpatică de sub munte, suprafaţă activa foarte 
variata, a determinat delimitarea unor topoclimate (climate locale).  

Zona se încadrează in Topoclimatul complex al Depresiunilor Subcarpaţilor 
Moldovei.  
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Dintre fenomenele meteorologice care pot influenţa nivelul de poluare a atmosferei 
în zona menţionăm: 

▪ curenţii de aer (vanturile): domina vanturile din direcţia nord vest si vest, în 
secundar cele din direcţia nord  „imping „ noxele în direcţie opusă (est, respectiv, 
sud). Au un caracter puternic depoluator la viteze > 3 m/sec. Calmul atmosferic 
înregistrează o frecvenţă medie anuală de 47,9% şi favorizează stagnarea noxelor 
atmosferice în jurul sursei de emisie. 

▪ inversiunile termice, însoţite de stări de calm atmosferic, sunt mai frecvente şi au o 
intensitate mai mare iarna, în condiţiile extensiunii puternice, către est, a 
anticiclonilor continentali. Apariţia unor astfel de situaţii meteosinoptice favorizează 
stagnarea noxelor atmosferice în jurul surselor de emisie. 

 
În privinţa precipitaţiilor nu se mai poate lua în consideratie valoarea multianuală 

cunoscută de 550 mm/an, datorită unor schimbări climatice care se produc în prezent în 
Europa. Ploile din acest an au depăşit cu mult această valoare, provocînd eroziuni şi 
inundaţii ample. 

Perioadele cele mai secetoase sunt toamna, iar cele cu exces de umiditate la 
începutul verii. 

În strânsă legătură cu regimul termic, amintim şi fenomenele de îngheţ, brumă, 
polei şi chiciură. Chiciura este un fenomen legat de aducţia aerului maritim, arctic sau de 
răcirea intensă a aerului temperat maritim. Bruma apare în nopţile senine de primăvară-
toamnă.  

Ceaţa este un fenomen frecvent tot anul la altitudini mai mari şi în anotimpurile de 
tranziţie la altitudini mai mici. 

 
 

 
2.2.6 Hidrografie şi elemente hidrologice 

 
2.2.6.1 Apele subterane 
 

Pânza freatică nu se găseşte în orizont continuu decât în luncă şi în văile principale, 
fapt care este datorat în cea mai mare parte condiţiilor de relief.  

Astfel, pe văi şi terase inferioare este întâlnită între 0,50 – 5,00 m, pe terasele medii 
între 5,00 – 10,00 m, iar pe unii versanţi între 10,00 – 20,00 m. 

Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Bacău evidenţiază următoarele 
probleme şi disfuncţionalităţi referitoare la reţeaua hidrografică, probleme şi 
disfuncţionalităţi care se reflectă şi la nivelul comunei Solonţ: 

▪ scurgerea necontrolată şi neasigurată a torenţilor; 
▪ nestabilizarea malurilor apelor; 
▪ neregularizarea malurilor; 
▪ nu sunt întocmite cadastrele privind bazinele hidrografice; 
▪ pâraiele existente pe raza comunei nu constituie o sursă pentru organizarea 

unui turism specific şi nu este folosit pentru irigaţii, piscicultură, agrement. 
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2.2.6.2 Apele de suprafaţă 
 

Reteaua hidrografică constă din izvoare abundente datorita deselor precipitatii. 
Exista de asemenea si vai cu apa sezonier.  

Cursurile  de  apă  principale care traversează suprafaţa comunei Solonţ  sunt 
următoarele:  

▪ pârâul Solonţ izvorăşte din masivul păduros al Zemeşului, 
curge către est prin satele Solonţ şi Sarata şi se varsă în Tazlăul Mare pe 
teritoriul comunei Pîrjol; are ca afluenti 19 pâraie si 6 torenti. Strabate 
teritoriul comunei Solont pe o lungime de 14 km. 

▪ pârâul Cucuieţi izvorăşte din masivul păduros denumit Dosul 
Lacului, curge către est şi se varsă tot în Tazlău pe teritoriul comunei Pîrjol; 
are ca afluenti 12 pâraie si 4 torenti. Strabate teritoriul comunei Solont pe o 
lungime de 13 km. 

▪ pârâul Calmuş se află în zona de sud a localităţii Solonţ, curge 
către sud-est şi se varsă în Tazlăul Sărat în aval de satul Leontineşti pe 
teritoriul comunei Ardeoani; are ca afluent 1 pârău. Strabate sudul teritoriului 
comunei Solont pe o lungime de 7 km. 

 

Cursurile principale de apa prezinta o retea importanta de afluenti. 

 

Afluenţii pârâului Solonţ sunt:  
- pârâul Barnei cu lungimea de 8,00 km; 
- torentul Neamţului – 0,5 km; 
- pârâul Grasului – 2,4 km; 
- pârâul Arămii - 1,4 km; 
- pârâul Cucului – 1,6 km; 
- torentul Islazului – 0,6 km; 
- pârâul Neamţu – 0,5 km; 
- pârâul Săraţi – 4,1 km cu afluenţii săi: 
-  pârâul Jgheboasa – 1,5 km; 
-  torentul La Poarta Ţărnii – 0,8 km; 
-  pârâul Gânga – 0,9 km; 
-  pârâul Argintăriei – 2,0 km; 
-  pârâul Osoiu – 1,5 km; 
-  pârâul Măcăroaia – 0,5 km; 
- torentul Turnugioaiei – 0,6 km; 
- pârâul Jănică Moise – 0,5 km; 
- pârâul Custuriu  – 1,2 km; 
- pârâul Slatina – 2,3 km; 
- torentul Poiana – 1,0 km; 
- pârâul Hârnău – 0,4 km; 
- pârâul Pustii – 1,5 km; 
- torentul Podişul 1– 0,7 km; 
- torentul Podişul 2 – 0,5 km; 
- pârâul Şerba – 1,4 km; 
- pârâul Chioarcelor – 2,7 km. 
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Pârâul Cucuieţi se formează din confluenţa pâraielor Lacu cu paraul Bratu. 

Afluenţii pârâului Cucuieţi sunt:  
- torentul Răchitiş –  1,0 km; 
- torentul Măgura 1 – 1,0 km; 
- torentul Munteanca – 0,5 km; 
- pârâul Măgura 2 – 2,0 km; 
- torentul Imaş – 0,8 km; 
- pârâul Livezii – 1,5 km; 
- pârâul Crucii – 1,5 km  

▪ cu afluentul său pârâul Slătioara – 0,6 km; 
- pârâul Ciungi – 1,1 km; 
- pârâul Buduroaia – 1,3 km; 
- pârâul Purcelu – 0,7 km; 
- pârâul Chiruţa – 1,4 km; 
- pârâul Ursache – 0,9 km; 
- pârâul Ghizunie – 0,8 km; 
- pârâul Arămii – 1,1 km; 
- pârâul Runcu 1 – 0,8 km; 
- pârâul Runcu 2 – 0,3 km. 

Afluentul pârâului Calmuş este pârâul Parasca cu lungimea de 1,1 km. 

 

Apa acestor pâraie conţine foarte multe săruri minerale (Cl, Na), precum şi 
reziduuri de la exploatările petroliere, datorită cărora sunt neutilizabile. 

Pe lîngă aceste cursuri de apă permanente există şi văi care au apă sezonier sau 
numai la precipitaţii mari, datorită bazinului colector restrîns şi a nisipurilor care drenează 
în subteran precipitaţiile.  

 

2.2.7 Vegetaţia şi fauna 

Vegetaţia din zona comunei Solonţ se caracterizează printr-o mare varietate a 
speciilor şi o pronunţată etajare pe teren ca altitudine. 

Pădurile ocupă o suprafață de 2069,0 ha (39,7% din total teren administrativ). 
Vegetaţia lemnoasă este reprezentată prin masive păduroase cu specii lemnoase 
caracteristice zonei de munte: brad, molid, pin etc. 

În zona dealurilor vegetaţia de foioase este reprezentată prin: fag, carpen, gorun. 
Pe malurile pâraielor, indicând un exces de umiditate se întalneşte arinul, plopul, 

salcia etc. 
Din vegetaţia ierboasă se întalneste Fretusca pratensis, koeleria gracilis. 
Terenurile din preajma vetrelor de sat sunt predominant utilizate ca suprafeţe 

pentru diferite culturi agricole, pentru pomicultura si viticultura. Dintre plantele cultivate se 
dezvoltă bine grâul, porumbul, secara etc. 

Fauna terestra: In parte prefera zonele mai izolate din cadrul bazinului hidrografic 
dar unele exemplare coboară pâna în apropierea vetrelor localităţilor.  

Sunt frecvente o serie de mamifere ca veveriţa (Sciurus vulgaris), pârsul (Glis glis) 
si alte rozătoare. În stejărete se întâlneşte uneori căprioara. Alte exemplare de mamifere 
din pădurile de foioase sunt vulpea, iepurele, mistreţul, viezurele. La acestea se adaugă  
specii de şoareci si şobolani de pădure.  
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Dintre reptile menţionam: şarpele orb, şopârla si guşterul. Sunt foarte numeroase 

speciile de insecte si gasteropode. 
Avifauna este prezentă mai ales prin foarte numeroase specii de columbide  

(porumbelul de scorbură, turturica, mierla, multe specii de piţigoi, sticletele, privighetoarea, 
ciocănitoarea, graurul si dumbrăveanca. 

Elemente de ecologie acvatica:  
Taxonomic, râurile si pâraiele din zona se încadrează în zona piscicolă de dealuri si 

coline: zona lipanului si a moioagei. 
Prezenţa mediului acvatic determină un biotop favorabil pentru fauna de insecte 

reofile (efmeroptere, trichoptere, odonate, coloptere şi chironomide) precum şi a unor 
amfibieni (specii de broaşte, tritoni, salamandre) decât pentru peşti. Activitatea din cadrul 
obiectivului, atât timp cat nu produce un impact direct, nu constituie un pericol pentru 
biocenozele acvatice. 

 

2.2.8 Pedologie 

Evoluţia morfologică a solurilor este influenţată de climă, vegetaţie şi sediment. În 
zonă se întâlnesc solurile din grupa solurilor brune de pădure. 

Aceste soluri se caracterizează printr-o mineralizare activă a substanţelor organice, 
iar compuşii organo-minerali care se formează se acumulează treptat în partea superioară 
a solului dându-i un colorit brun. 
 
 

2.3 Elemente de mobilitate urbană – existente – Relaţii în teritoriu 

Pentru identificarea relaţiilor în teritoriu a comunei Solonț au fost analizate şi 
interpretate date şi relaţii ce au implicaţii directe în modul de amenajare a teritoriului şi de 
dezvoltare a localităţilor, extrase din: 

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

circulaţiei; 
-Prevederi ale Strategiei de dezvoltare a comunei Solonț 2013-2020. 

Infrastructura rutieră a comunei Solonț este alcătuită dintr-un drum județean, 
drumuri comunale, drumuri săteşti şi drumuri de exploataţie forestieră. În prezent, totalul 
lungimii drumurilor publice pe teritoriul Comunei Solonț este de 163 km, împărţite în 
sectoare de drumuri județene, drumuri comunale, străzi principale și secundare (drumurile 
săteşti), și drumuri de exploatare. 

Teritoriul administrativ al comunei este străbătut pe direcţia sud-est – sud-vest de 
drumul judeţean D.J. 117A, care face legătura cu drumul naţional D.N. 2G Bacău – 
Comăneşti şi înlesneşte şi asigură legăturile rutiere între comuna Solonţ şi municipiul 
Bacău sau oraşul Moineşti.  

Teritoriul localităţilor Solonţ şi Sarata este traversat de la est la vest de drumul 
comunal  D.C. 183, care face legătura cu localitatea Băhnăşeni, comuna Pîrjol.  

Din drumul comunal D.C. 183 se desprinde drumul comunal D.C. 183A care face 
legătura spre nord cu localitatea Cucuieţi. 

Localitatea Cucuieţi este traversată de la est la vest de drumul comunal D.C. 184 
care face legătura cu localitatea Bărneşti, comuna Pîrjol. 
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Drumurile comunale sunt asfaltate în proporție de 80%. 
 
Lungimea drumurilor pe categorii 
 

         Categorie drum 
  

      Km 
  

- Drum județean 6.96 

- Drum comunal 12.72 

- Străzi principale 14.24 

- Străzi secundare 11.82 

- Drum de exploatare 117.84 

 
 

 
Fig nr. 2 DJ 117 A, Solonț 

 
 

 
Fig nr. 3 DJ 117A , Solonț 

 

 
Fig nr. 4 DC 183, Sărata 

 
 

 
Fig nr. 5 DC 183A, Cucuieți 
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Fig nr. 6 DC 184, Cucuieți    Fig nr. 7 Stație auto Sarata 
 

 

2.4 Potenţial economic 

Sectorul economic principal la nivelul comunei Solonț este sectorul primar – cu profil 
agro-zootehnic, sectoarele secundar și terțiar fiind slab dezvoltate prin activități extractive 
și de prestări servicii. 

Agricultura reprezintă la nivelul comunei principala activitate economică preponderent 
ca sursă de venituri atât din sectorul vegetal cât și din sectorul creșterii animalelor. 

Terenul arabil este folosit pentru culturi de cereale (grâu, ovăz, porumb boabe), 
grădinărit, plante de nutreț. 

Conform situației fondului funciar la data de 31.12.2014, preluate de la Institutul 
Național de Statistică, terenul arabil la nivelul comunei Solonț e de 984 ha din totalul de 
2914 ha teren agricol, pășunile 1073 ha și 854 ha fânețe. Terenurile agricole reprezintă un 
procent de 55,9% din totalul suprafeței comunei de 5210 ha. 

Pășunile și fânețele favorizează creșterea animalelor (ovine, porcine, bovine, 
caprine). 

Pădurile ocupă o suprafață de 2070 de ha. Masa lemnoasă rezultată din exploatări 
este folosită intern pentru construcții, comerț sau combustibil, sau pentru export. 
 

 

2.5 Populaţia. Elemente demografice şi sociale 

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

mai ales atunci când analizele făcute au surprins o perioadă mai lungă de timp. Ponderea 
cea mai mare a populaţiei lucrează în activităţi de agricultură, păstorit, silvicultură. 

Populaţia stabilă a teritoriului comunei Solonț a fost determinată conform 
recomandărilor CEE/ONU şi a cuprins: 

-toţi cetăţenii români, străini sau fără cetăţenie care la momentul recensământului 
aveau domiciliul sau reşedinţa obişnuită (de cel puţin 6 luni pentru cetăţenii români şi de 
peste 1 an pentru cetăţenii străini sau fără cetăţenie) în respectiva localitate, indiferent 
dacă erau prezenţi sau temporar absenţi din localitate, fiind plecaţi în altă localitate din 
ţară pentru o perioadă mai mică de 6 luni sau în străinătate pentru mai puţin de 1 an; 

-persoanele care la momentul de referinţă aveau reşedinţa obişnuită în localitatea 
respectivă, dar domiciliul îl aveau în altă localitate, fiind venite pentru o perioadă de peste 
6 luni la lucru, pentru efectuarea studiilor sau din alte motive; 

-persoanele plecate din localitate pentru satisfacerea stagiului militar; 
-persoanele reţinute pentru cercetări de către organele de ordine publică, aflate în 

arest preventiv în alte localităţi; 
-persoanele deţinute în penitenciare sau şcoli de reeducare aflate pe teritoriul 

localităţii respective, chiar dacă aveau domiciliul în altă localitate; 
 
 
În populaţia stabilă nu au fost incluse: 
-persoanele plecate de la domiciliu (la lucru, la studii etc.) în alte localităţi din ţară 

pentru o perioadă mai mare de 6 luni; 
-cetăţenii străini sau fără cetăţenie veniţi în localitate de mai puţin de un an. 
 
La 1 ianuarie 2020, efectivul demografic al județului Bacău era de 737.629 

persoane, din care populația stabilă din mediul rural reprezenta 52,5% (respectiv 387.476 
persoane). 

Raportat la aceeași dată, 1 ianuarie 2020, populația stabilă a comunei Solonț 
număra 3485 persoane, în termeni procentuali reprezentând 0,89% din totalul populației 
rurale înregistrată în județul Bacău.  

Pe parcursul ultimilor 10 ani de zile, în perioada 2010-2020, populația comunei 
Solonț a înregistrat o scădere  de 490 de persoane, de la 3975 in 2010 la 3485 in 2020, 
conform INSSE. 
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Tabel nr. 1 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vârstă la 1 ianuarie 2020 

Localitatea Populaţia 
stabilă 

Populaţia 
stabilă 

M/F 

Sex Din care, pe grupe de vârstă 

0-4 ani 5-9 ani 10-14 ani 15-19 ani 20-24 ani 25-29 ani 30-34 ani 

Comuna Solonț 3485 1752 M 56 78 86 120 138 142 121 

1733 F 64 77 88 105 133 114 92 

continuare 

35-39 ani 40-44 ani 45-49 ani 50-54 ani 55-59 ani 60-64 ani 65-69 ani 70-74 ani 75-79 ani 80-84 ani 85 şi peste 

119 144 156 134 124 75 73 54 46 36 50 

102 135 139 108 70 93 110 91 77 72 63 
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Tabel nr. 2 Componentele evoluţiei numărului populaţiei 

Comuna 
Solonț 

Numărul 
populaţiei cu 
domiciliul în 
localitate la 
începutul 

anului 

Născuţi-vii Morţi Spor natural Stabiliri de 
domiciliu în 

localitate 

Plecări cu 
domiciliul 

din localitate 

Soldul 
schimbărilor de 

domiciliu 

Anul 2014 3772 35 63 -28 59 48 11 

Anul 2015 3750 24 54 -30 29 69 -40 

Anul 2016 3681 30 56 -26 64 51 7 

Anul 2017 3669 19 50 -31 31 75 -44 

Anul 2018 3595 39 61 -22 36 64 -28 

Anul 2019 3546 14 56 -42 59 78 -19 

continuare 

Imigrări Emigrări Soldul 
mişcării 
externe 

Numărul populaţiei 
cu domiciliul în 

localitate la 
sfârşitul anului 

Persoane cu 
reşedinţa în 
localitate şi 

domiciliul în altă 
localitate 

Persoane cu 
domiciliul în 
localitate şi 

reşedinţa în altă 
localitate 

Soldul 
schimbărilor 
de reşedinţă 

Numărul populaţiei 
la sfârşitul anului 

3 - 3 3750 11 35 -24 3761 

2 - 2 3681 9 34 -25 3690 

3 - 3 3669 13 39 -26 3682 

- - - 3595 5 39 -34 3600 

1 2 -1 3546 7 47 -40 3553 

4 2 2 3485 7 32 -25 3492 

 
Tabel nr. 3 Evoluţia populaţiei stabile în perioada 2011-2017 

Localitatea 1 iulie 2013 1 iulie 2014 1 iulie 2015 1 iulie 2016 1 iulie 2017 1 iulie 2018 1 iulie 2019 

Comuna Solonț 3789 3765 3713 3680 3650 3568 3517 
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Tabel nr. 4 Situaţia fondului de locuinţe la 31.12. 2019 

Localitatea Număr total locuinţe Suprafaţa locuibilă -mp- 

Comuna Solonț 1413 67081 

 

 
 

Tabel nr. 5 Echipare edilitară în anul 2019 

Localitatea Lungimea totală a reţelei simple 
de distribuţie a apei potabile  

- km - 

Lungimea totală simplă a 
conductelor de canalizare  

- km-  

Lungimea totală simplă a 
conductelor de distributie a gazelor 

- km- 

Comuna Solonț - - 18,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Solonț                  

28 

 

Tabel nr. 6 Situaţia fondului funciar la 31.12.2014 

Localitatea Terenuri arabile Păşuni Fâneţe Vii Livezi Total agricol 

Comuna Solonț 984 1073 854 1 2 2914 

continuare 

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

2070 31 52 126 17 2296 5210 

 
 

Tabel nr. 7  Ponderea şomerilor în populaţia stabilă (15-64 ani)  

Comuna Solonț 2019 

Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie 

Număr șomeri înregistrați 105 100 114 105 107 107 120 

Pondere şomeri în populaţia stabilă 4,8 4,5 5,2 4,8 4,9 4,9 5,5 

continuare 

2019 2020 

Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai 

113 113 113 120 120 116 114 110 

5,2 5,2 5,2 5,5 5,5 5,4 5,3 5,1 
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2.6 Circulaţia 
 

În prezent, totalul lungimii 
drumurilor publice pe teritoriul Comunei 
Solonț este de 163 km, împărţite în 
sectoare de drumuri județene, drumuri 
comunale, străzi principale și secundare 
(drumurile săteşti), și drumuri de 
exploatare. 

Rețeaua de drumuri este formată 
din drumul județean DJ 117 A 
Leontinești (DN2G) – Solonț – Stănești 
– Măgirești (DN2G), drumurile 
comunale: DC 183 Solonț – Sărata – 
Băhnășeni – Tărâța (DJ 156A), DC 
183A Sărata (DC 183) – Cucuieți, DC 
184 Scorțeni (DN 2G) – Pustiana – 
Câmpeni – Pârjol – Bărnești – Cucuieți, 
străzi principale și secundare (drumuri 
sătești) și drumuri de exploatare. 

 

 
         Fig. nr 8 DJ 117A , Solonț 
                 
   

                   
Fig nr. 9 DC 183A, Cucuieți 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fig nr. 10 DJ 117A, Solonț
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2.7 Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial 
 

Intravilanul existent este materializat in P.U.G. prin corelarea limitelor și 
suprafețelor aflate în evidența Oficiului Județean de organizare a teritoriului agricol cu cele 
aflate în evidența Consiliului Local. 

Intravilanul existent, cuprinzând zonele populate a fost marcat pe planuri. 
În componenţa intravilanului existent intră următoarele areale: 

 
Tabel nr. 8 Intravilan existent comuna Solonț 

Intravilan  
Suprafata 
intravilan 

existent (Ha) 

Solont 128.25 

Sarata 89.50 

Cucuieti 111.30 

Total 329.05 

 
În intravilanul existent sunt curpinse zonele: 
 - Locuinte si functiuni complementare; 
- Unitati industriale si depozite; 
- Unitati Agro; 
- Instituţii publice şi servicii; 
- Cai de comunicatie - transport rutier; 
- Spatii verzi sport agrement paduri; 
- Constructii tehnico-edilitare; 
- Zona gospodarire comunala  cimitire; 
- Terenuri libere; 
- Ape; 
- Terenuri neproductive. 

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

fondul de locuinţe, al cărui situaţie la finalul anului 2019 era de 1413 de locuinţe 
existente, la nivelul comunei Solonț. 
 Zona funcţională “Instituţii publice şi servicii” prezintă următoarele instituţii cu 
importanţă pentru comună atât în ceea priveşte serviciile indispensabile unei comunităţi, 
cât şi privitor la siguranţa cetăţeanului: 
- Primărie; 
- Cabinet medical individual; 
- Cabinet medical veterinar; 
- Farmacie; 
- Bibliotecă; 
- Cămin cultural; 
- Şcoală gimnazială; 
- Grădiniţă; 
- Teren de sport; 
- Parc pentru copii; 
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- Post de Poliție; 
- Unităţi de cult; 
- Oficiul Poștal; 
- Alimentare cu energie electrica; 
- Reţea de alimentare cu gaze naturale; 
- Reţea de telefonie fixă, mobile, cablu TV şi internet; 
- Unităţi comerciale. 

 
Tabel nr. 9 Infrastructura de învăţământ  

INTRAVILAN Denumirea unității de învățământ  

Solonț Şcoala Gimnazială Solonț 

Solonț Grădinița cu program normal Solonț 

Cucuieți Şcoala Gimnazială Cucuieți 

Cucuieți Grădinița cu program normal Cucuieți 

Sărata Școala primară Sărata (nefuncțională) 

 
Tabel nr. 10 Populația școlară pe niveluri de educație 

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Grădiniță 130 171 80 71 74 72 69 69 93 62 

Învățământ 
primar 

165 157 161 133 129 134 132 129 123 124 

Învățământ 
gimnazial 

224 190 188 164 145 145 125 118 116 113 

Total 519 518 429 368 348 351 326 316 302 299 

 
Unitățile de învățământ din comuna Solonț dispun de 3 biblioteci școlare, care 

pun la dispoziția elevilor un număr de 23243 volume de cărți. 
Tabel nr. 11 Personalul didactic pe niveluri de educație  

Anul 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Învățământ 
preșcolar 

5 8 5 4 4 4 4 3 3 3 

Învățământ 
primar 

10 9 10 10 9 8 8 7 7 7 

Învățământ 
gimnazial 

15 16 15 16 13 13 12 13 13 12 

Total 30 33 30 30 26 25 24 23 23 22 

 
Unităţile de cult sunt reprezentate de: 
-  Biserica “Adormirea Maicii Domnului” din Solonţ a fost construita în anul 1767 

de cãtre banul Iordache Pruncul. In anul 1850, prin contribuţia domnitei Elena Sturza 
biserica a fost reparatã şi împodobitã cu odajdii şi obiecte bisericesti. 

-  Biserica Cuvioasa Paraschiva din satul Sarata este construitã în anul 1888. 
-  Biserica noua a satului Cucuieti comuna Solonț, judetul Bacau, poarta hramul 

Sfintilor Arhangheli Mihail si Gavriil si dateaza incepand cu anul 1936; 
- Biserica de lemn Sfintii Voievozi din satul Cucuieti, comuna Solont, judetul 

Bacau, dateaza in hrisoavele vremii din anul 1749 – monument istoric; 
- Biserica catolică „Înălțarea Sf. Cruci” Cucuieți 
- Schitul „Sihastria Crucii”, Cucuieti 
- Schit Cucuieti. 
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Fig nr. 11 Școala Gimnazială Solonț, 
Grădinița cu program normal Solonț 

 

 
Fig nr. 12 Școala Gimnazială Cucuieți 

 

 
Fig nr. 13 Grădinița cu program normal 

Cucuieți 
 

 
Fig nr. 14 Școala Primară Sărata 

 
 

 
Fig nr. 15 Primarie 

 

 
Fig nr. 16 Biblioteca 
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Unităţi de cult 
Pe teritoriul comunei sunt 7 biserici 

distribuite pe teritoriul comunei astfel: 
 
Localitatea Solonț:  

 
Fig nr. 17 Biserica Solonț              

 
Localitatea Sărata:  

 
Fig nr. 18 Biserica Cuvioasa 
Parascheva – Sărata 

 
Localitatea Cucuieți:  

 
Fig nr. 19 Schit Cucuieți   

 
Fig nr. 20 Biserica de lemn Sf. 

Voievozi, Cucuieți 

 
Fig nr. 21 Biserica Cucuieți 

Fignr.22 Schitul Sihastria Crucii,Cucuieți 

 
Fig nr. 23 Biserica Catolica Cucuieți
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2.8 Zone cu riscuri naturale  
 

 

Zone de risc la inundații 

Tabel nr. 12 Localități afectate de hazardurile naturale cuprinse în legea 575, 
cauzele producerii pagubelor la hazardurile naturale – inundații 

 
Unitatea administrativ-teritorială 

 
Tipuri de inundații 

 

Pe cursuri de apă Pe torenți 

Solonț Da Nu 

  
 

Zonele inundabile au fost preluate si reprezentate conform Hartilor de risc la 
inundatii, elaborate in anul 2014 de catre Administratia Nationala a Apelor Romane, 
Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor. 

 

Zone de risc la alunecări de teren 

 
Conform lucrarii “Servicii de elaborare a Hartilor de Risc Natural pentru alunecari 

de teren pentru zone din Judetul Bacau, expuse acestui fenomen. Comuna Solont ”, 
elaborată în 2010  au fost identificate trei puncte critice la nivelul comunei Solont, 
înregistrându-se alunecări de teren în trei locații, câte una în fiecare localitate 
componentă. 

Problemele care au creat premisele de declansare a alunecarilor de teren sunt 
generate de eroziunile de mal pe raurile Cucuieti si Solont, amplificate de lipsa 
drenajelor pentru izvoarele de suprafata sau subterane. 

Alunecarile sunt active si se desfasoara cu viteza mica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Solonț, Judeţul Bacău.  

         35 

 

2.9 Echipare edilitară 
 

2.9.1 Gospodărirea apelor 

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

2.9.2 Alimentarea cu apă 

Comuna  Solonț  nu dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile.  
 
2.9.3 Canalizare 
 

Comuna Solonț nu dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate 
menajere. 

 

2.9.4 Alimentarea cu energie electrică 

Reţeaua electrică aeriană existenta în comună este alimentată cu energie 
electrică din staţia de transformare de 100/20 Kv prin linii electrice aeriene de 20kv 
montate pe stâlpi de beton. 

Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice 
de distribute de 0,4 kv pozate pe stâlpii de beton din posturile de transformare de 20/0,4 
kv. 
 Conform Strategiei de dezvoltare a comunei Solonț, un numar de 1325 locuinte 
sunt racordate la rețeaua de energie electrică. Reteaua electrica de iluminat public este 
prezenta de-a lungul strazilor principale ale comunei. 
 

2.9.5 Telefonie 

Populaţia comunei Solonț beneficiază de un acces la serviciile de comunicaţii, 
fiind disponibile serviciile principalilor operatori naţionali de telefonie fixă şi mobilă. 

 

2.9.6 Alimentarea cu energie termică 
 

Comuna nu dispune de reţea de încălzire dar conform Strategiei de dezvoltare, 
un numar de 50 de locuinte dispun de sistem de incalzire prin centrala termică proprie. 
 

2.9.7 Alimentarea cu gaze naturale 

În comună există rețea de alimentare cu gaz metan pe o lungime de 18,8 km. 
La nivelul anului 2019 s-au distribuit in comună 231 de mii metri cubi gaze 

naturale, din care 220 de mii metri cubi pentur uz casnic. 
 
2.9.8 Gospodărire comunală 
 

Cimitirele de pe raza comunei Solonț nu au delimitate clar zonele de protecţie 
sanitară. Situaţia prevede 5 cimitire la nivelul întregii comune. 

Pentru comuna Solonț soluţia de gestionare a deşeurilor menajere o constituie 
participarea la programul judeţean integrat de precolectare selectivă şi transmitere către 
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punctele de preluare stabilite. Comuna dispune astfel de puncte de colectare selectivă 
pentru deșeuri menajere, deșeuri vegetale, sticle cu PET-uri și hârtie.  

Punctele de colectare au fost identificate si reprezentate pe planuri. 
Comuna Solonț face parte din Zona 2 arondată la Stația de transfer Găiceana , 

instituită prin implementarea proiectului S.I.M.D. al județului Bacău. 
Situaţia existentă nu prevede zone de picnic în cadrul comunei Solonț.  
Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de 

aplicare al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi 
protejate în conformitate cu prevederile legale. 

 

 
Figura 24 Punct colectare 

 

2.10 Probleme de mediu 

Conform Ordinului nr. 1552/743/2008 al MMDD şi MADR – Comuna Solonț nu 
este inclusă în lista localităţilor vulnerabile la nitriţi şi nitraţi.  

Calitatea aerului în comună nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip 
industrial şi de tip urban la niveluri care depăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: 
populaţia, mediul natural şi mediul construit. 

Cele mai importante surse de poluare sunt platformele de gunoi de grajd expuse 
atât la emisia gazelor de fermentare, cât şi la acţiunea de împrăştiere a păsărilor 
scurmătoare. 

Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt 
reprezentate, mai ales, de traficul rutier, dar nivelul nu este atât de accentuat şi 
afectează numai o parte a comunei. 

  

Surse de poluare a atmosferei 
 
Calitatea atmosferei în comuna Solonț nu este afectată de poluanţi emişi de surse 

de tip industrial. 
Sursele sunt ocazionale şi sunt identificate la cetăţenii care dau foc primăvara 

gunoaielor de prin curţi şi grădini, unor materiale postutilizare, ignorând normele şi 
restricţiile impuse de legislaţie. 
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2.11 Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei 

- Parcelări în zona bună pentru construcţii; 

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

- Extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale in localitatea Sarata si 
realizarea acesteia in localitatea Cucuieti; 

- Realizarea reţelei de alimentare cu apă în sistem centralizat, în condiţii sanitare 
corespunzătoare; 

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

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

- Amenajarea de spaţii verzi din domeniul privat al primăriei; 

- Extinderea reţelei de internet; 

- Dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de sănătate; 

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

- Practicarea şi dezvoltarea turismului rural şi al agroturismului; 

- Construirea podeţelor aferente căilor de acces către gospodării; 

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

- Exploatarea şi cultivarea terenurilor agricole, în mod centralizat. 

 

 

2.12 Potenţialul turistic al comunei 

Exploatarea potenţialului turistic al comunei reprezintă un pilon esenţial pe care se 
bazează dezvoltarea mediului economic local. Faptul că potențialul agro-turistic al 
comunei Solont nu este pus suficient în valoare, potenţează necesitatea implementării, 
la nivelul administraţiei locale, de proiecte care converg spre dezvoltarea turismului 
local. Dincolo de avantajele financiare, ca urmare a diversificării surselor de venituri la 
bugetul local, dezvoltarea turismului local generează beneficii ce ţin de păstrarea 
tradiţiilor, promovarea valorilor istorice locale, care împreuna concura la promovarea 
comunei Solont. 

 
Obiective turistice culturale 

Biserica de lemn “Sf. Voievozi”– Monument istoric – Cod LMI BC-II-m-B-00817, 
Localitatea Cucuieți, comuna Solonț 

Biserica datează în documente din anul 1749, când se arată că a fost reclădită și 
adusă la locația actuală de la peste trei kilometric în amonte, unde se găsea initial sub 
forma unei mănăstiri grecești datând dinainte de anul 1600, după spusele bătrânilor din 
zonă. După reîntoarcerea călugărilor în Grecia, mănăstirea a fost părăsită și adusă în 
satul din vale undea avea să se întemeieze parohia Cucuieți. Într-un studio de 
specialitate din anul 1890 era notat: “Biserica poporului este de lemn în stare bunișoară, 
reparată în anii din urmă. Asupra fondării ei nu este nici un veleat și nici pomelnicul 
ctitorilor nu menționează nimic, decât niște nume înșirate spre a fi pomenite”. 
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Pe clopot se poate citi data de 1808, data la care se crede că a fost făcută 
clopotnița în prelungirea bisericii originale. În anuarul din 1936 se consemnă faptul că 
biserica parohială construită din lemn, ar data de la 1786 și că a fost reparată în anul 
1880 și 1910 de enoriași. În repertoriul său, Nicolae Stoicescu, consemna că biserica 
de lemn “Sf. Voievozi” a fost construita în actuala formă între anii 1765 și 1768, și 
reparată în anul 1890. 

În locul unde se știe că a fost prima dată amplasat schitul grecesc, sătenii au 
ridicat o troiță și un adăpost de lemn acoperit cu șindrilă care se păstrează până astăzi. 

Amplasată pe versantul sudic la poalele muntelui, biserica de lemn “Sf. Voievozi” 
Cucuieți, are planul ornat cu absidele laterale pentagonale, la fel ca și cele ale altarului 
și pronaosului. Pe temelia din piatra de râu s-a pus talpa și cununile din bârne 
orizontale legate “în frânghiu“. În anul 1942 s-a făcut o reparație, a fost reacoperită cu 
șindrilă și s-a prelungit pronaosul pe latura de vest, deasupra căruia a fost construită 
clopotnița. Acoperișul de șindrilă nu a ținut prea mult timp, fapt pentru care, creștinii 
împreună cu preotul paroh au făcut un nou acoperiș din tablă în anul 1969, care se 
păstrează până astăzi. 

După toate aceste intervenții biserica a pierdut din aspectul ei exterior inițial, dar 
câteva elemente din vechea arhitectură străpung tavanul și scândura exterioară pentru 
a ieși la vedere. Este vorba despre consolele de pe latura nordică ale căror chipuri 
cioplite din lemn, alcătuiesc scena “încontrării“, fiind de fapt două figuri stilizate 
înfățișând capul de berbec și capul de lup care se înfruntă. Pronaosul a suferit și el 
modificări prin adăugarea unui cafas (balcon interior) cu un frumos “grilaj din popi de 
lemn“. Bolta semicilindrică a naosului se prelungește până în altar pe axul longitudinal, 
racordându-se la cele două capete prin intermediul unor fâșii curbe. La fiecare dintre 
cele două abside laterale, bârnele se prelungesc și se întrepătrund, formând console 
minunate, subtil stilizate, în formă de cap de cal. Un foarte interesant decor din tăietură 
a fost realizat pe fiecare din grinzile superioare, care separă absidele laterale de naos. 
Catapeteasma a fost făcută la începutul veacului trecut, icoanele fiind pictate în formă 
de medalioane și niște săpate în lemn. 

 

Pictura a fost realizată pe amorsă asemănătoare ipsosului și se păstrează în 
condiții bune, fiind atribuită unui pictor cunoscut sub numele de Ioan din Solonț. 

Ușile de la biserică sunt pline, netraforate, fiind decorate cu pictură. Biserica are 
o foarte frumoasă strană arhierească care este bogat împodobită cu motive 
ornamentale sculptate, inspirate din arta cultă (torsade, aripi). Strana este sprijinită la 
bază de doi balauri sculptați în rând, asemănători cu doi lei. 

Biserica a funcționat în sistem de parohie începând cu anul 1931, conform unei 
declarații date de preotul Ioan Stamate care se angajează să slujească fără salariu timp 
de un an, după care biserica va trece la bugetul statului. Începând cu anul 1936 s-au 
demarat lucrările la noua biserică și s-au încheiat în anul 1950, și de atunci nu s-au mai 
ținut slujbe regulate în biserica monument. 
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Fig nr. 25  

 

 
Fig nr. 25 și 26  Biserica de lemn “Sf. Voievozi” – monument  istoric 
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Biserica de lemn “Sf. Voievozi” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig nr. 27 Vedere spre Satul Cucuieți 
 
Aşadar, se poate afirma faptul că în comuna Solonț există posibilităţi de dezvoltare 

a turismului prin diversificarea şi îmbunătăţirea ofertei actuale, punându-se accent pe 
valorificarea resurselor naturale existente. Dacă la toate cele precizate anterior se 
adaugă şi o activitate intensă de promovare, se poate ca în viitor să se genereze o 
dezvoltare a sectorului turistic. 

 
 

2.13 Disfuncţionalităţi (la nivelul teritoriului şi localităţii) 

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

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

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

-Gradul de echipare edilitară din comună este necorespunzător. 

-Lipsa unei reţele de alimentare cu apa 

-Lipsa unei reţele de canalizare 

-Lipsa unei retele de alimentare cu gaze naturale in localitatea Cucuieti 

            -Parte din locuinţele vechi sunt realizate din materiale nedurabile cu riscuri la 
calamitãţi naturale; 

            -Parte din strãzile secundare (uliţele) din intravilan nu sunt realizate conform 
normelor tehnice, sunt din pãmânt şi într-o stare mediocră; 

           -Siturile arheologice şi monumentele de arhitecturã şi naturale existente cu 
zonele lor de protecţie  vor trebui delimitate şi bine marcate în teren împreunã cu 
Inspectoratul pentru Culturã al Judeţului și Ministerul Culturii și Identității Naționale. Pe 
raza comunei Solonț se află un monument istoric înscris în LMI. 
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3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE   

SPAŢIALĂ - PROPUNERI DE ORGANIZARE URBANISTICĂ 

 

3.1 Studii de fundamentare 

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

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

 - Dezvoltarea şi modernizarea reţelei stradale; 

 - Dezvoltarea economiei locale; 

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

 - Echiparea edilitară a comunei în condiţii ecologice. 

 

 

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

Direcţiile posibile de dezvoltare economică, potrivit P.A.T.J., includ comuna în 
zona teritorială cu profil agro-industrial, cu gospodării care corespund condiţiilor pentru 
practicarea activităţilor agricole. Evoluţia posibilă se va dirija însă şi pe baza profilului 
potential turistic în limitele intravilanului şi a zonelor funcţionale. 

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

-Modernizarea zonei de circulaţie (străzi, alei), lucrări de întreţinere a întregii 
reţele de poduri. 

-Lucrări de prevenire a riscurilor naturale (alunecări de teren, inundaţii, teren 
mlăştinos) ca termen imediat. 

-Lucrări de echipare edilitară în termen imediat (canalizare, alimentare cu gaze 
naturale, inclusiv instalaţii aferente). 

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

 

 

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

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

Se va avea în vedere asfaltarea şi modernizarea drumurilor secundare sătești și 
amenajarea drumurilor de exploatare agricolă, acestea aflându-se în stare precară. 

Se va urmări modernizarea staţiilor şi a mijloacelor de transport în comun, 
suplimentarea acestora şi a microbuzelor şcolare pentru a facilita transportul elevilor la 
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unităţile de învăţământ aflate în alte localităţi, în special în anotimpul rece. 

Prin programul de mãsuri din cadrul P.A.T.J. Bacau, în cadrul diversificãrii 
reabilitãrii şi modernizãrii sistemului de cãi rutiere se propune: 

 

 ● Modernizarea infrastructurii rutiere inclusive construcție/reabilitare poduri și 
podețe 

•  Extinderea iluminatului public si modernizarea retelei existente; 

•  Infrastructura de transport urban durabil – trotuar pietonal 

●  lucrari de arta pe drumurile publice pentru asigurarea fluentei, sigurantei si     

   legaturilor de circulatie;  

●  îmbunãtãţirea serviciilor de transport pentru calatori. 

 

Conform Strategiei de dezvoltare 2014-2020 a județului Bacău, comuna Solonț 
face parte din Microregiunea Valea Muntelui pentru care prioritatea 1 – Creșterea 
accesibilității și susținerea mobilității propune următoarele măsuri și acțiuni: 

 

Măsura 1.1 Asigurarea accesibilității microregiunii la polii urbani naționali și 
internaționali și la axele prioritare de transport (TEN-T). 

Acțiuni 

• Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene 

• Modernizarea și dezvoltarea axelor prioritare TEN-T (rutiere, feroviare, 
aeriene, fluviale) 

• Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii de transport naționale și 
regionale din afara TEN-T (rutiere, feroviare, aeriene, fluviale) 

• Promovarea transportului intermodal 

 

Măsura 1.2 Creșterea mobilității în interiorul microregiunii 

Acțiuni 

• Reabilitarea și modernizarea rețelei de străzi urbane, inclusiv pasaje, 
parcări, piste de biciclete 

• Construcția, reabilitarea și modernizarea variantelor de ocolire și a 
șoselelor de centură 

• Extinderea și modernizarea sistemului de transport în comun, inclusiv cu 
dotarea cu noi mijloace de transport, etc. 

• Implementarea sistemelor de management și monitorizare a traficului 

 

 

3.4 Dezvoltarea activităţilor economice 

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

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

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

Se va avea în vedere practicarea şi dezvoltarea activitãţii de turism. 
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Diversificarea activitãţilor localnicilor prin valorificarea produselor agricole, 

animaliere, pãdurilor, etc. 
Se vor putea dezvolta activitãţile de tip meşteşugãresc, construcţii, de prestãri 

servicii, necesare nevoilor locale. 
Unitãţile economice existente cu activitate în domensiul agricol, zootehnic, 

preluarea lemnului, comerţului, etc, îşi vor extinde şi diversifica activitatea prin 
realizarea unor structuri economice moderne şi competitive, stimularea dezvoltãrii 
întreprinderilor mici şi mijlocii. 

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

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

Conform Strategiei de dezvoltare 2014-2020 a județului Bacău, comuna Solonț 
face parte din Microregiunea Valea Muntelui pentru care prioritatea 2 – Sprijinirea 
dezvoltării economice  propune următoarele măsuri și acțiuni: 

Măsura 2.1 Crearea unui mediu de afaceri atractiv, competitiv și inovativ 

Acțiuni 

• Stimularea mediului antreprenorial 

• Realizarea de investiții în infrastructura și serviciile TIC 

• Investiții productive pentru creșterea competitivității IMM 

• Sprijinirea accesului IMM la finanțare 

• Înființarea de clustere și integrarea firmelor în lanțurile de furnizare 

• Dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor de consultanță pentru IMM 

• Sprijin pentru implementarea standardelor internaționale și a accesului 
întreprinderilor pe piața internă și externă 

 

Măsura 2.2 Dezvoltarea infrastructurii de sprijin a mediului de afaceri și a 
inovării 

Acțiuni 

• Înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea structurilor de sprijinire a 
afacerilor (parcuri industriale și logistice, parcuri științifice și tehnologice, 
incubatoare de afaceri, etc) 

• Înființarea, extinderea, modernizarea și dotarea structurilor de sprijinire a 
inovării (centre de informare și transfer tehnologic, antene OSIM, etc.) 

• Sprijinirea investițiilor în infrastructura publică și private de CDI 

• Promovarea inovării în cadrul întreprinderilor 

• Stimularea parteneriatelor între mediul de afaceri și cel de cercetare 
 

 

3.5 Evoluţia populaţiei 

Din datele prezentate în tabelele care se referă la populaţie, elemente 
demografice şi sociale se pot face estimări privind evoluţia populaţiei. În tabelele 
respective sunt prezentate datele referitoare la anii 2014-2020 inclusiv.  

Din datele obținute de la Institutul Național de Statistică, Direcția Regională de 
statistică Bacău, evoluția populației la nivelul comunei Solonț nu prezintă fluctuaţii  
importante:  
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3750 locuitori – 2015; 
3485 locuitori – 2020. 
 

Apar o serie de factori negativi – fenomene demografice cu aspect negativ care 
pot influența în timp evoluția populației: 

-spor natural negativ;  
-spor migratoriu negativ; 
-scăderea progresivă a populației tinere, fapt care duce la o îmbătrânire 

demografică. 
Creșterea populaţiei va fi susținută de mărirea suprafeței intravilanului comunei și 

de dezvoltarea economică a comunei. 
 

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

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

3.6 Organizarea circulaţiei 

3.6.1 Organizarea circulaţiei rutiere şi a transportului în comun 

În etapa de valabilitate a acestui P.U.G. , se propune pãstrarea reţelei actuale 
stradale, implicând doar lucrãri de întreţinere şi amenajãri. 

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

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

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

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

prevederilor H.G. 525/96. 
Amplasarea faţă de drumurile publice: 
A. În zonele drumului public se pot autoriza pe bază de proiecte de specialitate şi 

avizele de specialitate ale administraţiei publice: 
  a. construcţii şi instalaţii aferente drumurilor publice, cu deservire 

de întreţinere şi exploatare; 
  b. parcaje, garaje şi staţii de alimentare cu carburanţi; 

 c. conducte de alimentare cu apă şi de canalizare, sisteme de 
transport a energiei electrice, de telecomunicaţii şi infrastructuri ori alte instalaţii şi 
construcţii de acest gen. 

B. Modernizarea drumurilor publice se va executa după realizarea lucrărilor şi 
infrastructură pe bază de studii şi proiecte specifice avizate şi aprobate legal. 
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Amplasarea în paralel cu drumurile judeţene, a reţelelor de energie electrică şi 
de telecomunicaţii se face în afara zonei de siguranţă a drumului cu minim lăţimea unei 
benzi de circulaţie, zona de siguranţă a drumului fiind cea stabilită prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

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

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

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

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

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

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

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

Pentru asigurarea scurgerii apelor de suprafaţă în lungul căilor de comunicaţii 
se vor executa şanţuri şi podeţe pentru colectarea şi evacuarea apelor din zona 
drumului. 

La amplasarea construcţiilor în zona drumurilor se va avea în vedere 
amenajarea acceselor rutiere sau pietonale care să asigure prin podeţe tubulare de 
capacitate corespunzătoare scurgerea apelor pluviale în lungul drumurilor. 

Drumurile laterale de acces se vor amenaja la aceeaşi cotă cu drumurile de 
categorie superioară şi vor fi modenizate pe o lungime de minim 20 m. 

Amplasarea staţillor pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane prin servicii regulate se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice 
locale cu avizul administratorului drumului şi al poliţiei rutiere. 

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

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

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

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

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

CD 173/2001 privind amenajarea intersecţiilor la acelaşi nivel a drumrilor publice şi 
Normativ CNADNR 2009 de amenajarea intersecţiilor la nivel în sens giratoriu. 

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

3.7 Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial 

Noua limită a intravilanului include toate suprafeţele de teren ocupate de construcţii şi 
amenajări, precum şi suprafeţele de teren necesare dezvoltării până în anul 2032.  

În componenţa intravilanului propus intră următoarele areale: 
 

▪ Solonț – 145.84 
▪ Sarata – 96.16 
▪ Cucuieți – 132.03 
▪ Total – 374.03 

 
În vederea efectuării zonificărilor s-a avut în vedere prezentarea unei zonificări 

funcţionale existente şi a unei zonificări funcţionale propuse. 
 
La baza acestor zonificări au stat date din baza grafică digitală creată pentru această 

lucrare, date din P.U.G. existent, cerinţele de dezvoltare ale comunei şi necesităţile de 
dezvoltare, toate acestea coraborate cu cadrul legal al dezvoltării urbane din România. 

Astfel conform introducerii datelor reale din situaţia existentă suprapusă cu 
intravilanul propus se prezintă astfel: 

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

 

Tabel nr.13 Intravilan propus – comuna Solonț Zonificare existentă 

Zonificare functionala 
Intravilan UAT Solonț 

Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 115.78 30.96 

Unitati industriale si depozite 0.42 0.11 

Unitati Agro 4.95 1.32 

Institutii publice si servicii 4.61 1.23 

Cai de comunicatie - transport rutier 29.20 7.81 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 75.29 20.13 

Constructii tehnico-edilitare 1.38 0.37 

Zona gospodarire comunala, cimitire 2.58 0.69 

Terenuri libere 130.25 34.82 

Ape 2.34 0.63 

Terenuri neproductive 7.13 1.91 

Terenuri cu destinatie speciala 0.09 0.02 

Total 374.03 100.00 
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Tabel nr.14 Intravilan propus – comuna Solonț Zonificare propusă 

 

Zonificare functionala 
Intravilan UAT Solonț 

Ha % 

Locuinte si functiuni complementare 295.51 79.01 

Unitati industriale si depozite 1.27 0.34 

Unitati Agro 7.99 2.14 

Institutii publice si servicii 4.63 1.24 

Cai de comunicatie - transport rutier 29.20 7.81 

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 29.03 7.76 

Constructii tehnico-edilitare 1.38 0.37 

Zona gospodarire comunala, cimitire 2.58 0.69 

Terenuri libere 0.00 0.00 

Ape 2.34 0.63 

Terenuri neproductive 0.00 0.00 

Terenuri cu destinatie speciala 0.09 0.02 

Total 374.03 100.00 
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Tabel nr. 15 Intravilan propus – Localitatea Solonț Zonificare existentă 

 
 

 

Tabel nr. 16 Intravilan propus – Localitatea Solonț  Zonificare propusă 

 
 

 
 
 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 4.11 34.16 2.71 20.30 10.58 38.68 1.19 47.98 19.18 29.49 7.42 40.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.19 30.99

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.09

Unitati Agro 0.00 0.00 0.50 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 100.00 1.33 40.92 1.43 72.96 0.00 0.00 4.82 3.30

Institutii publice si servicii 1.78 14.80 0.24 1.80 0.01 0.04 0.00 0.00 0.29 0.45 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 1.60

Cai de comunicatie - transport rutier 1.29 10.72 1.54 11.54 2.64 9.65 0.09 3.63 5.16 7.93 1.57 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 8.57

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 2.37 19.70 1.96 14.68 6.57 24.02 0.00 0.00 19.72 30.32 3.42 18.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 34.11 23.39

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.19 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.14

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 1.70 12.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.17

Terenuri libere 2.36 19.62 4.43 33.18 7.34 26.84 1.20 48.39 19.22 29.55 5.45 29.81 0.00 0.00 0.00 0.00 1.60 49.23 0.53 27.04 0.35 100.00 42.48 29.13

Ape 0.02 0.17 0.09 0.67 0.10 0.37 0.00 0.00 0.33 0.51 0.22 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.55

Terenuri neproductive 0.01 0.08 0.18 1.35 0.11 0.40 0.00 0.00 1.00 1.54 0.19 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.49 1.02

Terenuri cu destinație specială 0.09 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.06

Total 12.03 100.00 13.35 100.00 27.35 100.00 2.48 100.00 65.04 100.00 18.28 100.00 0.19 100.00 1.56 100.00 3.25 100.00 1.96 100.00 0.35 100.00 145.84 100.00

Zonificare functionala
UTR 1a - Solonț UTR 1b - Solonț UTR 1c - Solonț UTR 1d - Solonț UTR 1e - Solonț UTR 1f - Solonț UTR 1j - Solonț UTR 1k - SolonțUTR 1g - Solonț UTR 1h - Solonț UTR 1i - Solonț Solonț

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 7.60 65.92 7.84 58.77 23.86 87.27 2.39 96.37 54.96 84.50 15.02 82.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111.67 76.57

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.09

Unitati Agro 0.00 0.00 0.50 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.56 100.00 2.93 90.15 2.47 99.60 0.35 100.00 7.81 5.36

Institutii publice si servicii 1.80 15.61 0.24 1.80 0.01 0.04 0.00 0.00 0.29 0.45 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.35 1.61

Cai de comunicatie - transport rutier 1.29 11.19 1.54 11.54 2.64 9.66 0.09 3.63 5.16 7.93 1.57 8.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 6.46 0.00 0.00 0.00 0.00 12.50 8.57

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 0.73 6.33 1.43 10.72 0.73 2.67 0.00 0.00 4.16 6.40 1.46 7.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 2.15 0.01 0.40 0.00 0.00 8.59 5.89

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.19 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.14

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 1.70 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.70 1.17

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

Ape 0.02 0.17 0.09 0.67 0.10 0.37 0.00 0.00 0.33 0.51 0.22 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 1.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.80 0.55

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

Terenuri cu destinație specială 0.09 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.06

Total 11.53 100.00 13.34 100.00 27.34 100.00 2.48 100.00 65.04 100.00 18.28 100.00 0.19 100.00 1.56 100.00 3.25 100.00 2.48 100.00 0.35 100.00 145.84 100.00

Zonificare functionala
UTR 1a - Solonț UTR 1d - Solonț UTR 1e - Solonț UTR 1f - SolonțUTR 1b - Solonț UTR 1c - Solonț UTR 1g - Solonț UTR 1h - Solonț UTR 1i - Solonț SolonțUTR 1j - Solonț UTR 1k - Solonț
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Tabel nr. 17 Intravilan propus – LocalitateaSarata Zonificare existentă 

 

 
 

Tabel nr. 18 Intravilan propus – Localitatea Sarata Zonificare propusă 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 5.99 26.42 8.73 28.93 11.79 27.44 0.00 0.00 0.00 0.00 26.51 27.57

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

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Institutii publice si servicii 0.39 1.72 0.01 0.03 0.04 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.46

Cai de comunicatie - transport rutier 1.36 6.00 2.35 7.79 3.05 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 6.76 7.03

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 2.95 13.01 5.78 19.15 9.12 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 17.85 18.56

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 100.00 0.15 0.16

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.14 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 100.00 0.00 0.00 0.34 0.35

Terenuri libere 9.77 43.10 10.09 33.43 17.98 41.85 0.00 0.00 0.00 0.00 37.84 39.35

Ape 0.17 0.75 0.22 0.73 0.33 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.75

Terenuri neproductive 1.90 8.38 3.00 9.94 0.65 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 5.55 5.77

Terenuri cu destinație specială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 22.67 100.00 30.18 100.00 42.96 100.00 0.20 100.00 0.15 100.00 96.16 100.00

UTR 2c - Sarata SarataUTR 2e - SarataUTR 2d - Sarata
Zonificare functionala

UTR 2a - Sarata UTR 2b - Sarata

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 16.80 74.11 22.60 74.88 35.48 82.59 0.00 0.00 0.00 0.00 74.88 77.87

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

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Institutii publice si servicii 0.39 1.72 0.01 0.03 0.04 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 0.46

Cai de comunicatie - transport rutier 1.36 6.00 2.35 7.79 3.05 7.10 0.00 0.00 0.00 0.00 6.76 7.03

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 3.81 16.81 5.00 16.57 4.06 9.45 0.00 0.00 0.00 0.00 12.87 13.38

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 100.00 0.15 0.16

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.14 0.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 100.00 0.00 0.00 0.34 0.35

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

Ape 0.17 0.75 0.22 0.73 0.33 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.72 0.75

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

Terenuri cu destinație specială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 22.67 100.00 30.18 100.00 42.96 100.00 0.20 100.00 0.15 100.00 96.16 100.00

Zonificare functionala
UTR 2a - Sarata UTR 2b - Sarata UTR 2c - Sarata SarataUTR 2e - SarataUTR 2d - Sarata
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Tabel nr. 19 Intravilan propus – localitatea Cucuieți Zonificare existentă 

 
 

 

Tabel nr. 20 Intravilan propus – localitatea  Cucuieți  Zonificare propusă 

 
 

 

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 5.20 36.96 0.00 0.00 14.34 39.56 22.99 36.78 1.49 11.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.06 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.08 33.39

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.22

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.10

Institutii publice si servicii 0.63 4.48 0.02 0.80 0.09 0.25 0.24 0.38 0.28 2.11 0.58 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.39

Cai de comunicatie - transport rutier 0.83 5.90 0.26 10.36 3.25 8.97 4.68 7.49 0.82 6.25 0.10 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.94 7.53

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 2.69 19.12 1.51 60.16 6.36 17.54 10.21 16.34 2.56 19.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.33 17.67

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 100.00 0.12 100.00 0.00 0.00 1.03 0.78

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.41 16.33 0.13 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.41

Terenuri libere 4.59 32.62 0.31 12.35 11.42 31.50 23.73 37.97 7.96 60.72 1.07 61.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 100.00 49.93 37.82

Ape 0.13 0.92 0.00 0.00 0.26 0.72 0.43 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.62

Terenuri neproductive 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.07

Terenuri cu destinație specială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 14.07 100.00 2.51 100.00 36.25 100.00 62.50 100.00 13.11 100.00 1.75 100.00 0.29 100.00 0.06 100.00 0.51 100.00 0.12 100.00 0.85 100.00 132.02 100.00

Zonificare functionala
UTR 3a - Cucuieți UTR 3b - Cucuieți UTR 3c - Cucuieți UTR 3k - Cucuieți CucuiețiUTR 3h - Cucuieți UTR 3i - Cucuieți UTR 3j - CucuiețiUTR 3g - CucuiețiUTR 3e - Cucuieți UTR 3f - CucuiețiUTR 3d - Cucuieți

Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha % Ha %

Locuinte si functiuni complementare 11.59 82.26 1.82 72.51 30.43 83.97 53.08 84.93 10.91 83.30 1.07 61.14 0.00 0.00 0.06 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 108.96 82.54

Unitati industriale si depozite 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 100.00 1.14 0.86

Unitati Agro 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18 0.14

Institutii publice si servicii 0.63 4.47 0.02 0.80 0.09 0.25 0.24 0.38 0.28 2.12 0.58 33.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.39

Cai de comunicatie - transport rutier 0.83 5.89 0.26 10.36 3.25 8.97 4.68 7.49 0.82 6.26 0.10 5.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.94 7.53

Spatii verzi, sport, agrement, paduri 0.91 6.46 0.00 0.00 1.68 4.64 3.89 6.22 1.09 8.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.57 5.73

Constructii tehnico-edilitare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.51 100.00 0.12 100.00 0.00 0.00 1.03 0.78

Zona gospodarire comunala, cimitire 0.00 0.00 0.41 16.33 0.13 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.54 0.41

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

Ape 0.13 0.92 0.00 0.00 0.26 0.72 0.43 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.82 0.62

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

Terenuri cu destinație specială 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 14.09 100.00 2.51 100.00 36.24 100.00 62.50 100.00 13.10 100.00 1.75 100.00 0.29 100.00 0.06 100.00 0.51 100.00 0.12 100.00 0.85 100.00 132.02 100.00

Zonificare functionala
UTR 3a - Cucuieți UTR 3b - Cucuieți CucuiețiUTR 3c - Cucuieți UTR 3d - Cucuieți UTR 3e - Cucuieți UTR 3f - Cucuieți UTR 3g - Cucuieți UTR 3h - Cucuieți UTR 3i - Cucuieți UTR 3j - Cucuieți UTR 3k - Cucuieți
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Tabel nr. 21 Balanţă comparativă Intravilan existent/Intravilan propus, comuna Solonț 

 

Intravilan  
Suprafata intravilan 

existent (Ha) 

Suprafata 
intravilan propus 

(Ha) 

Diferenta 
(Ha) 

Diferenta % 
fata de 
existent  

Solont 128.25 145.84 17.60 13.72  

Sarata 89.50 96.16 6.66 7.45  

Cucuieti 111.30 132.03 20.73 18.62  

Total 329.05 374.03 46.95 14.35  

 

 

Tabel nr. 22 Bilant teritorial propus pe categorii de folosinta, comuna Solonț 
 

  
CATEGORII DE FOLOSINTA 

TOTAL 
(Ha) 

TERITORIU  

ADMINISTRATIV AGRICOL (Ha) NEAGRICOL (Ha) 

AL UNTATII DE 
BAZA ARABIL PASUNI VII  LIVEZI PADURI APE DRUMURI CC NEPRODUCTIV 

    FANETE     SPATII VERZI   CAI FERATE     

EXTRAVILAN 865.28 1470.31 5.54 79.57 2358.54 2.69 64.37 2.19 5.22 4853.71 

INTRAVILAN 110.05 74.03 0.29 3.80 21.87 2.32 29.23 125.32 7.12 374.03 

TOTAL 975.33 1544.34 5.83 83.37 2380.41 5.01 93.60 127.51 0.00 5215.40 

% DIN TOTAL 18.70 29.61 0.11 1.60 45.64 0.10 1.79 2.44 0.00 100.00 
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3.7.1 Zone cu funcţiune predominantă 
 

Pentru fiecare zonă funcţională, cu funcţiune predominantă, prezentăm 
următoarele aspecte: 

- categorii de intervenţii propuse pentru valorificarea potenţialului existent şi 
înlăturării disfuncţionalităţilor. 

Pentru modernizarea zonelor funcţionale, Strategia de dezvoltare Economico-
Socială Durabilă a comunei Solonț 2013-2020 prevede următorul Plan local de acţiune: 

 
Căi de comunicaţie - transport rutier 
- Creşterea accesibilităţii şi conectivităţii comunei prin modernizarea 

infrastructurii rutiere şi de acces 
Acţiuni: 

- Modernizarea drumuri săteşti şi uliţe adiacente în satele comunei Solont. 
- Asfaltarea drumurilor comunale 
- Amenajare trotuare pietonale 
- Realizarea perdelelor forestiere de protecție 
- Marcarea corespunzătoare a intersecțiilor și a trecerilor de pietoni 

 
Construcţii tehnico-edilitare 
- Extinderea şi modernizarea infrastructurii de utilităţi şi sporirea gradului de 

acces şi conectare la aceasta 
Acţiuni: 

- Realizarea reţelei de canalizare în satele comunei. 
- Modernizareași extinderea iluminatului public în localităţile comunei 
- Realizare rețea de alimentare cu gaz 
- Amenajare cursuri de apă și protejarea malurilor 
- Împădurirea terenurilor erodate și a zonelor expuse la alunecări de teren 
- Dotarea cu echipamente a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 

 
Instituţii publice şi servicii 

 
- Îmbunătăţirea calităţii serviciilor educaţionale la nivel de şcoală. 

Acţiuni 
- Modernizarea si reabilitarea şcolilor si a grădiniţelor existente 
- Dotarea cu echipamente IT şi cu materiale didactice specifice a şcolilor si 
grădiniţelor 
- Construirea unei grădiniţe cu tip after school 
- Reabilitarea monumentelui istoric – Biserica „Sfintii Voievozi” 

             
                -Dezvoltarea facilităţilor şi serviciilor locale de asistenţă sociala. 
        Acțiuni: 

- Construirea unui Cămin pentru bătrâni si persoane cu handicap 
- Susţinerea dezvoltării activităţii societăţii civile care sa monitorizeze 

problemele sociale la nivelul comunei 
- Construirea unui Centru de zi 
- Construirea unui imobil multifuncţional pentru Dispensar, Farmacie 

umană, Farmacie veterinară 
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- Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a afacerilor 
Acţiuni 
- Sprijinirea mediului de afaceri privat prin acordarea de facilităţi si prin 
dezvoltarea de servicii publice menite sa promoveze activitatea economica 
locala si atragerea de noi investiţii 
- Încurajarea formarii asociaţilor de producători agricoli prin acordarea de 
facilitaţi 
- Constituirea unui parteneriat intre Autoritatea locala si ONG-uri care sa 
dezvolte proiecte de educaţie si formare antreprenorială 
 

-Îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice  
Acțiuni: 

- Perfecţionarea managementului în administraţia publică şi coerenţa 
actului administrative 

- Implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii 
- Construirea unui nou sediu al Primariei 
- Asigurarea transparenţei actelor administrative ale administraţiei publice 

locale 
- Informatizarea administraţiei publice locale, introducerea conceptului de 

e-guvernare 
 

  Unități agro 
- Dezvoltarea agroturismului si a turismului balnear prin acordarea de 

facilitaţi fiscale pentru agenţii economici din domeniul turismului rural 
 

Spaţii verzi, sport, agrement, păduri 
 

- Amenajare parc (spaţiu verde) 
- Construirea unei săli de sport în comuna Solont 
- Modernizarea teren de sport din comuna Solont 
- Construirea unui aşezământ cultural în comuna Solont 

 
Zona gospodărire comunală, cimitire 
 

- Realizarea unui sistem integrat de colectare selectiva a deșeurilor solide. 
- Amenajarea unui punct ecologic de depozitare a deşeurilor menajere şi 

animale. 
- Dezvoltarea educaţiei ecologice la nivelul comunităţii locale. 
- Campanii de informare şi conştientizare cu privire la protejarea mediului. 

 
Turism  

- Promovarea comunei prin instrumente de informare a opiniei publice şi 
internet. 

- Dezvoltarea agroturismului si a turismului balnear prin acordarea de 
facilitaţi fiscale pentru agenţii economici din domeniul turismului rural. 
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3.8 Măsuri în zonele cu riscuri naturale 

 

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

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

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

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

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

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

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

 
Apa subterana. Nivelul apei este situat la adâncimi variabile functie de zona, de 

aceea la executarea excavatiilor gropilor de fundare pot fi necesare epuismente 
normale. 
 

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

Se va limita durata situaţiilor provizorii care pot apărea în timpul executării 
construcţiilor în care gradul de protecţie structurală este mai redus şi riscul unor efecte 
grave sporeşte în eventualitatea unor acţiuni seismice de intensitate ridicată. 

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

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

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



 

© TOPOPREST: Plan Urbanistic General – Comuna Solonț, Judeţul Bacău.  

         55 

 
În cazurile în care amplasarea construcţiilor pe terenuri cu proprietăţi mecanice 

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

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

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

 
 
 

3.9 Dezvoltarea echipării edilitare 

3.9.1 Gospodărirea apelor 

 
Cursurile apelor care străbat comuna sunt  regularizate in proportie foarte mica şi 

prezintă risc de inundabilitate. Podurile pentru autovehiculele sau punţile pietonale sunt 
insuficiente pentru traversarea cursurilor de apă care străbat comuna, de accea se 
impune acordarea unei importanţe sporite acestui capitol.  

Pe planuri sunt delimitate si reprezentate disfuncţionalităţi cu propunere de 
amenajare de podeţe. 

Este necesară amenajarea şi consolidarea albiilor, crearea de şanţuri laterale 
drumurilor secundare. 
 

 

3.9.2 Alimentarea cu apă 

Comuna Solonț nu dispune de o reţea simplă de distribuţie a apei potabile. 

 

3.9.3 Canalizare 

 
Comuna Solonț nu dispune de rețea de canalizare pentru colectarea apelor uzate 

menajere. 
Acest fapt produce efecte de poluare, mai ales a pânzei freatice. În fapt, singurii 

factori poluatori pe raza comunei sunt activităţile casnice (datorită deversării în sol a 
apelor menajere) şi creşterea animalelor (datorită dejecţiilor). 

În zonele rurale este cunoscută generalizarea fenomenului de poluare a solului şi 
pânzei freatice cu nitraţi şi nitriţi, în general datorită fertilizării intensive a culturilor 
agricole şi depozitării necorespunzătoare a îngrăşămintelor chimice dar şi depozitele 
neamenajate de gunoi de grajd şi anexelor gospodăreşti neamenajate corespunzător. 
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3.9.4 Alimentare cu energie electrică 

Reţeaua electrică aeriană existenta în comună este alimentată cu energie 
electrică din staţia de transformare de 100/20 Kv prin linii electrice aeriene de 20kv 
montate pe stâlpi de beton. 

Consumatorii de energie electrică din comună sunt alimentaţi prin linii electrice 
de distribute de 0,4 kv pozate pe stâlpii de beton din posturile de transformare de 20/0,4 
kv. 

Traseele majore ale acestor reţele (înaltă şi medie tensiune), precum şi poziţiile 
posturilor de transformare sunt prevăzute în planşele cu reţelele tehnico-edilitare. 

Deasemenea, reţelele electrice de joasă tensiune care alimentează consumatorii 
din aceste posturi de transformare parcurg toate căile de comunicaţie în traseu aerian. 

Reţeaua de iluminat public nu parcurge toată reţeaua de străzi pe traseu comun 
cu reţelele electrice de joasă tensiune şi de telecomunicaţii. 

Alimentarea cu energie electrică a zonelor extinse ale intravilanelor ce se va face 
prin prelungirea reţelelor existente, verificarea capacităţii reţelelor existente, eventuala 
extindere a numărului posturilor de transformare se va executa de comun acord cu 
societatea de proiectare şi execuţie a E-on Moldova. 
 

3.9.5 Telefonie 

Extinderea reţelelor telefonice comunale, cât şi instalarea de noi posturi telefonice, 
se va face la solicitarea beneficiarului, prin studiu de soluţie, elaborat de TELEKOM 
Bacău, în urma căruia se poate stabili numărul de abonaţi telefonici care pot fi racordaţi 
la centrala telefonică existentă, cât şi necesitatea instalării de noi centrale telefonice. 

 

3.9.6 Alimentare cu energie termică 

Comuna nu dispune de reţea de încălzire dar conform Strategiei de dezvoltare, un 
numar de 50 de locuinte dispun de sistem de incalzire prin centrala termică proprie.. 
 

3.9.7 Alimentare cu gaze naturale 

La sfârșitul anului 2019 comuna Solonț Numara un numar de 18,8 km de 
conducte pentru distribuirea gazelor. 

În prezent la nivelul comunei Solont un numar de 671 de gospodarii sunt 
racordate la rețeaua de alimentare cu gaz.  
 

3.9.8 Gospodărire comunală 

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

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

- obligativitatea controlului asupra intregului flux de deseuri generate; 

- dezvoltarea gradului de constientizare a publicului cu privire la o cresterea 
graduala a pre-colectarii selective, dar nu mai tarziu de 2007 – in zonele in 
care nu a existat un sistem de colectare este foarte dificila implementarea 
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intr-o perioada scurta de timp a unui sistem viabil de colectare selectiva a 
deseurilor. 

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

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

 
In situatia existenta cimitirele de pe raza comunei Solonț  nu au delimitate clar 

zonele de protecţie sanitară.  
Situaţia existentă prevede 5 cimitire la nivelul întregii comune. 
Cimitirele  se vor gospodări sub controlul administraţiei locale şi se vor înfiinţa 

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

 
Pentru comuna Solonț soluţia de gestionare a deşeurilor menajere o constituie 

participarea la programul judeţean integrat de precolectare selectivă şi transmitere către 
punctele de preluare stabilite. Comuna dispune astfel de puncte de colectare selectivă 
pentru deșeuri menajere, deșeuri vegetale, sticle cu PET-uri și hârtie.  

Serviciile de salubritate publică (precolectare, colectare şi transport al deşeurilor 
menajere, inclusive ale deşeurilor toxice periculoase din deşeuri menajere, cu excepţia 
celor cu regim special) sunt efectuate de catre operatorul autorizat. Acesta colecteaza 
deseurile de la punctele de colectare instituite pe raza comunei. 

Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier în 
zona fermelor (platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de protecţie 
sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul dejecţiilor porcine. 

Se recomandă şi înfiinţarea unui centru temporar de colectare a deşeurilor de 
origine animalieră cu camera frigorifică, prevăzut cu sursă de alimentare cu apă şi 
evacuare a apei uzate într-un bazin vidanjabil, energie electrică în care vor fi depuse 
cadavrele de animale până la ridicarea acestora de către un operator autorizat si 
inregistrat, conform Regulamentului CE 1069/2009, 142/2011.  

 
În zonele agroindustriale sau de prestãri servicii, deseurile care rezultă din 

procesul tehnologic se vor colecta intr-un depozit propriu din incinta si acestea se vor 
recicla sau distruge in baza unor tehnologii specifice  (contract cu firme specializate), 
asa fel incât sa nu polueze subsolul, solul, apele sau aerul. 

Deşeurile lichide vor fi preepurate si dirijate la statia de epurare a comunei. 

 
Spaţiile verzi definite în conformitate cu Legea 24/2007 şi regulamentul de aplicare 

al acesteia, incluse în registrul spaţiilor verzi ale comunei vor fi administrate şi protejate 
în conformitate cu prevederile legale. 

Pentru aplicarea articolului 10 (aliniatul 3), ţinând cont de extinderea intravilanelor 
în cadrul dezvoltării urbane se va avea în vedere realizarea de noi spaţii verzi, conform 
prezentărilor din articolul 4, Legea 24/2007.  
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Suprafaţa cartată corespunzătoare zonificării funcţionale “Spatii verzi, sport, 
agrement, păduri” relativ raportată la limitele intravilanului propus este de 29.03 Ha.  

Raportat la populatia de 3428 locuitori rezultă o suprafata cu potenţial de 
amenajare ca spatiu verde de pana la 85 m² pe cap de locuitor. 

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

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

  
 

3.10 Protecţia mediului 

Conform Ordinului nr. 1552/743/2008 al MMDD şi MADR – Comuna Solonț nu 
este inclusă în lista localităţilor vulnerabile la nitriţi şi nitraţi.  

Calitatea aerului în comună nu este afectată de poluanţi emişi de surse de tip 
industrial şi de tip urban la niveluri care depăşesc limitele pentru protecţia receptorilor: 
populaţia, mediul natural şi mediul construit. 

Cele mai importante surse de poluare sunt platformele de gunoi de grajd expuse 
atât la emisia gazelor de fermentare, cât şi la acţiunea de împrăştiere a păsărilor 
scurmătoare. 

Sursele urbane cele mai importante care afectează calitatea atmosferei sunt 
reprezentate, mai ales, de traficul rutier, dar nivelul nu este atât de accentuat şi 
afectează numai o parte a comunei. 

 
  

Surse de poluare a atmosferei 
Calitatea atmosferei în comuna Solonț  nu este afectată de poluanţi emişi de surse 

de tip industrial. 
Sursele sunt ocazionale şi sunt identificate la cetăţenii care dau foc primăvara 

gunoaielor de prin curţi şi grădini, unor materiale postutilizare, ignorând normele şi 
restricţiile impuse de legislaţie. 

 
Prioritatile in interventie din punct de vedere al mediului sunt : 

- folosirea in agricultura a unor tehnici care sa nu antreneze poluarea 
mediului prin: 

- degradarea solului prin eroziune datorata tehnicilor improprii folosite in 
agricultura; 

- degradarea vegetatiei si a solului prin eroziune datorata pasunatului 
excesiv; 

- folosirea exagerata a ingrasamintelor chimice si a pesticidelor; 
- monitorizarea factorilor de mediu. 
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3.10.1 Protecţia biodiversităţii, florei şi faunei 

 
Prin reglementările impuse prin aprobarea P.U.G. – ului se vor regulariza pâraiele 

cu potenţial de inundabilitate, se vor asigura zonele de restricţii contribuind şi la 
protejarea fondului forestier, fauna şi flora din această zonă. 

 
Date specifice cu privire la ariile protejate 
Pe teritoriul comunei Solonț nu există arii naturale protejate. 

 

3.10.2 Protecţia pădurilor şi a altor forme de vegetaţie 

 
Protejarea pădurilor se va realiza prin: 

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

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

❖ suprafaţa totală a pădurilor nu poate fi micşorată decât cu aprobare specială. 

În vederea asigurării condiţiilor de agrement, recreaţie şi turism trebuie: 
❖ extinse spaţiile verzi în interiorul şi în jurul localităţilor în conformitate cu 

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

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

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

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

3.10.3 Protecţia populaţiei şi sănătatea umană 

 
Adoptarea şi implementarea Planului Urbanistic General şi a Regulamentului 

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

Din punct de vedere demografic comuna Solonț cunoaşte o tendinţă descendentă 
a numărului de locuitori. Activităţile agricole, zootehnice şi silvice sunt activităţi 
tradiţionale. 

Planul Urbanistic General conţine direcţii şi strategii de dezvoltare care se referă la 
creşterea gradului de confort a populaţiei prin dezvoltarea reţelei de alimentare cu apă 
şi canalizare. 

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

Se propune amplasarea de containere ecologice, închise, pentru colectarea 
selectivă a deşeurilor menajere, în fiecare localitate din comună, în puncte special 
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amenjate şi în jurul cărora se va institui o zonă de protecţie de 50 m. 
Pentru zonele de picnic vor fi propuse zone frecventate de locuitorii comunei, 

aceste zone urmând a fi amenajate cu posibilitatea modificării locaţiilor propuse în 
funcţie de modul de dezvoltare al comunei, sau a proiectelor ce vor fi dezvoltate. 
 

3.10.4 Protecţia solului 

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

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

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

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

❖ restrângerea depozitului şi compactarea cu buldozerul prin treceri succesive și 
nivelarea acestuia (nu trebuie să existe gropi şi denivelări în corpul depozitului); 

❖ acoperirea cu pământ şi plantarea de spaţiu verde, întreţinerea acestuia pe o 
perioadă de doi ani; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❖ să asigure aplicarea măsurilor specifice de conservare pentru pădurile cu funcţii 
speciale de protecţie, situate pe terenuri cu pante foarte mari, cu procese de alunecare 
şi eroziune, pe grohotişuri, stâncării, la limita superioară de altitudine a vegetaţiei 
forestiere, precum şi pentru alte asemenea păduri; 
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❖ să respecte regimul silvic stabilit pentru conservarea vegetaţiei lemnoase de pe 
păşunile împădurite care îndeplinesc funcţii de protecţie a solului şi a resurselor de apă; 

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

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

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

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

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

❖ să sesizeze autorităţile pentru protecţia mediului despre accidente sau activităţi 
care afectează ecosistemele forestiere sau alte asemenea ecosisteme terestre; 

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

Recomandăm amplasarea unor platforme de depozitare a gunoiului animalier în 
zona fermelor (platformă gunoi grajd). Aceasta va fi prevăzută cu zona de protecţie 
sanitară de minim 500 m faţă de ultima locuinţă sau 1000 m în cazul dejecţiilor porcine. 

 
 

3.10.5 Protecţia apelor 
 

În prezent comuna nu dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă care 
sa asigure necesarul de apă pentru toate localităţile componente ale comunei, o parte 
din locuitori aprovizionându-se din fântâni de tip rural individuale sau pentru colective 
mici. 

Se va avea în vedere ca zonele de captare a apei potabile să fie pe teren public, 
în jurul căreia se vor creea zone de protecţie sanitară reglementate prin H.G. nr. 
101/03.04.1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul şi mărimea 
zonelor de protecţie sanitară, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 62 /10.04.1997. 

Alte obiective de protecţia apelor de suprafaţă şi subterane, prevăzute şi în P.U.G. 
se referă la: 

❖ consolidarea malurilor, regularizarea porţiunilor de cursuri de ape pe care nu s-
au efectuat astfel de lucrări, decolmatarea albiilor, acolo unde apa de-a lungul timpului a 
acumulat o cantitate impresionantă de aluviuni; 

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

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

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

❖ Se interzice construirea de locuinţe şi alte obiective în zonele de protecţie a 
pârâurilor şi în zonele inundabile. 
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❖ Se interzice construirea de locuințe și alte obiective în zonele de protecție ale 
culoarelor de medie (20 kv) și înaltă tensiune (100 kv, 220 kv și 400 kv), până la 
obținerea acordului sau a autorizației de construcție din partea E.On Moldova. 

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

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

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

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

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

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

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

3.10.6 Gestionarea deșeurilor 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➢ Containere cu roți de 1100 de litri. Acest sistem permite stocarea unui volum 
mai mare de deşeuri. Beneficiile includ rezistenţa containerelor şi un confort relativ 
pentru locuitori. Aceste containere sunt mai greu de manevrat în comparaţie cu 
europubelele; 

➢ Mini-autogunoiere pentru transfer. În acest sistem, minibasculantele sunt 
încărcate în vehiculele de colectare. Sistemul nu favorizează eficienţa şi calitatea 
serviciilor; 

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

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

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

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

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

❖ Se vor încheia contracte cu unităţi tip Protan pentru ridicarea cadavrelor din 
animale şi se vor desfiinţa puțurile seci existente; 
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❖ Se vor prevede platforme pentru depozitarea deșeurilor rezultate din construcţii 
şi demolări în vederea valorificării şi refolosirii acestora. 
 

3.10.7. Protecţia calităţii aerului 

 
❖ Modernizarea drumurilor locale, care sunt în general pietruite, şi care 

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

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

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

 

3.10.8 Protecţia aşezărilor umane 

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

Solonț, prin amenajarea şi întreţinerea izvoarelor şi a luciilor de apă din interiorul şi din 
zonele limitrofe acestora, să înfrumuseţeze şi să protejeze peisajul, să menţină 
curăţenia stradală; 

❖  să informeze publicul asupra riscurilor generate de funcţionarea sau existenţa 
obiectivelor cu risc pentru sănătatea populaţiei şi mediu; 

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

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

 
 

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

 
Pe raza comunei Solonț, judeţul Bacău, este declarat un monument istoric pentru 

care se vor respecta reglementările aflate în vigoare. 
 

Cod LMI BC-II-m-B-00817 Biserica de lemn “Sf. Voievozi”, Localitatea 
Cucuieți, comuna Solonț 
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Conform legislaţiei de protejare a monumentelor – Legea 422/2001 republicată 

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

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

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

Pentru zona de intravilan suprapusa cu zona de protectie a monumentului 
Biserica de lemn “Sf. Voievozi” s-a constituit un UTR separat, reglementat prin 
Regulamentul Local de Urbanism conform legislației de protejare a 
monumentelor. 
 
 

Autorizarea executării construcţiilor în zonele care cuprind valori de patrimoniu 
cultural construit, declarate şi delimitate prin hotărâre a Consiliului Judeţean, se face cu 
avizul Direcției Județene pentru Cultură Bacau. 

Pentru terenurile aflate în zona de protecţie a monumentelor istorice, integral sau 
parţial, autorizaţiile de construcţie se emit doar în baza avizului Direcției Județene 
pentru Cultură Bacau; 

Orice intervenţie asupra monumentelor istorice se va face cu avizul comisiilor 
de specialitate ale Ministerului Culturii; 

Intervenţiile asupra monumentelor se vor realiza în regim de restaurare, numai 
pe baza de proiecte detaliate, fundamentate pe studii istorice şi investigaţii complexe 
asupra construcţiilor, avizate şi autorizate conform legii; 

La monumentele istorice lucrările de reabilitare energetică se vor face pe baza 
unei autorizaţii de construire şi a avizului Direcției Județene pentru Cultură Bacau. 
Dacă sunt admise lucrările de reabilitare termică nu vor modifica volumetria şi 
imaginea clădirii şi vor fi realizate cu materiale naturale. Se interzice izolarea 
termică; 

Construcţiile aferente echipării tehnico-edilitare vor trebui mascate astfel încât 
să nu creeze un impact negativ asupra monumentelor; 

În cazul monumentelor istorice se interzice modificarea înălţimilor de nivel originale 
şi a volumului original. 
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Din Registrul Arheologic Național (RAN) face parte: 

Situl arheologic de la Şolonţ - Slatina Veche 

- Localitate  – Cucuieți 
- Punct – Slatina Veche 
- Categorie – locuire 
- Tip – așezare 
- Cronologie – Latene, Neolitic, Epoca bronzului, Eneolitic 
- Cod RAN – 25503.01 

 

 
 

 
 

 
 

Fig nr. 27, 28, 29 - Situl arheologic de la Solonţ - Slatina Veche 

(Sursa: Repertoriul Arheologic National – Baza de date online a Institutului National al 
Patrimoniului) 
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Punctul arheologic "Slatina Veche" este situat în apropierea cătunului 
Pădurăreni, pe teritoriul satului Cucuieţi, lângă un izvor cu apă sărată de pe dealul 
Pădurăreni. Micro-regiunea se prezintă sub forma unui amfiteatru natural, deschis spre 
E, delimitat la N şi V de Dealul Osoi, iar la S de Dealul Argintăriei. 
Fântâna de slatină se află într-o mică vale, afectată parţial de alunecări de teren şi de 
transformarea unor porţiuni în mlaştină în jurul izvoarelor unor surse de apă semi-
permanente.  
            Principala categorie de vestigii descoperită în punctul arheologic de la Cucuieţi-
Slatina Veche o constituie ceramica, extrem de fragmentară. Trebuie remarcat faptul 
că, deşi a fost identificată şi ceramică aparţinând epocii fierului (La Tene-ul geto-dacic) 
şi epocii moderne, nu există un nivel propriu-zis din nici una din aceste epoci. De 
asemenea, o analiză preliminară a ceramicii indică preponderenţa printre tipurile de 
vase a formelor largi şi a celor de dimensiuni medii. 

Dintre tipurile de decor de pe ceramica aparţinând epocii bronzului menţionăm: 
triunghiurile cu câmpul haşurat, sau cu împunsături, trasate pe umărul vaselor; incizii 
orizontale, simple sau asociate cu împunsături, sau perforaţii pe gâtul unor vase 
tronconice; benzi incizate, încadrând şiruri de împunsături; incizii scurte, oblice, 
triunghiuri haşurate, benzi de incizii în zig-zag pe buza vaselor; şiruri de împunsături 
adânci, triunghiulare pe gâtul sau umărul vaselor; împunsături în "brăduţ" pe umărul 
vaselor sau pe torţi, asociate sau nu cu linii incizate; decor cu măturiţa; apucători plate, 
situate sub buza vaselor; brâie simple sau alveolate; butoni aplicaţi pe torţi. 

Consistenţa şi modul de formare a depunerii arheologice aparţinând epocii 
bronzului, alături de tipurile de vase descoperite îşi găsesc cele mai apropiate analogii 
în staţiunea de la Lunca - "Poiana Slatinei". Este vorba, aşadar, de acelaşi tip de 
aşezare sezonieră, folosită pentru exploatarea resurselor naturale. 

 
 
Bunurile de patrimoniu arheologic sunt parte integrantă a patrimoniului cultural 

naţional şi pot fi clasate şi protejate drept bunuri de patrimoniu cultural naţional mobil, 
drept situri arheologice sau ca monumente istorice, conform legii. 

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

Regimul de protecţie a zonelor cu potenţial arheologic cunoscut şi cercetat este 
reglementat de legislaţia în vigoare privitoare la protejarea monumentelor istorice şi a 
bunurilor mobile care fac parte din patrimoniul cultural naţional. 

Cercetările arheologice preventive şi supravegherea arheologică sunt obligatorii în 
cadrul proiectelor de restaurare; supravegherea arheologică este inclusă în devizul 
constructorului, urmând ca decontarea să se realizeze pe baza raportului de cercetare 
întocmit de arheolog. 

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

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

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

• Zonele funcţionale sunt cu destinaţii bine definite, dezvoltate în volumul II al 
prezentei documentaţii; 

• S-au identificat şi delimitat zonele protejate, care constau în monumentele de 
arhitecură şi ansambluri de arhitectură; 

• În cadrul P.U.G. s-au precizat terenurile cu interdicţii temporare de construire 
pentru zonele care necesită studii şi cercetări suplimentare; 

• S-au precizat zonele cu interdicţii definitive pentru zonele cu riscuri naturale şi 
zonele care au rezultat din considerente de protecţie sanitară. 

• Interdicţiile de construire îşi pierd valabilitatea în momenul eliminării cauzelor 
care le-au determinat; 

• În cadrul P.U.G. s-au precizat şi reprezentat zonele de protecţie, conform 
ordinului nr. 119/2014, pentru: 

▪ Ferme de cabaline, până la 20 de capete: - 50 m; 
▪ Ferme de cabaline, peste 20 capete: - 100 m; 
▪ Ferme si crescatorii de taurine până la 50 capete: - 50 m; 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 51-200 capete: - 100 m; 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, între 201-500 capete: - 200 m; 
▪ Ferme si crescatorii de taurine, peste 500 de capete: - 500 m; 
▪ Ferme de pasari, până la 1000 de capete: - 50 m; 
▪ Ferme de pasari, între 1001 - 5.000 de capete: - 200 m; 
▪ Ferme de pasari, între 5001 – 10000 de capete:- 500 m; 
▪ Ferme și crescătorii de păsări cu peste 10000 de capete și complexuri 

avicole industriale:- 1000 m; 
▪ Ferme de ovine, caprine între 300 și 1500 de capete: - 100 m; 
▪ Ferme de ovine, caprine cu peste 1500 de capete: - 200 m; 
▪ Ferme de porci, între 7-20 de capete: - 100 m; 
▪ Ferme de porci, până la 50 de capete: - 100 m; 
▪ Ferme de porci, între 51-100 de capete: - 200 m; 
▪ Ferme de porci, între 101-1000 de capete: - 500 m; 
▪ Complexuri de porci, între 1.000-10.000 de capete: - 1.000 m; 
▪ Complexuri de porci cu peste 10.000 de capete: - 1.500 m; 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri între 100 si 5.000 de capete: -100 m; 
▪ Ferme si crescatorii de iepuri cu peste 5.000 de capete: - 200 m; 
▪ Ferme si crescatorii de struti :- 500 m; 
▪ Ferme si crescatorii de melci: - 50 m; 
▪ Spitale  veterinare: -  30 m; 
▪ Grajduri de izolare si carantina pentru animale: - 100 m; 
▪ Adaposturi pentru animale, inclusiv comunitare: - 100 m; 
▪ Abatoare: - 500 m; 
▪ Centre de sacrificare, târguri de animale vii și baze de achiziție a 

animalelor: - 200 m; 
▪ Depozite pentru colectarea si pastrarea produselor de origine animala: - 

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

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

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

tratare a semintelor) cu capacitate peste 100 tone - 200 m; 
▪ Statii de epurare a apelor uzate menajere, cu bazine acoperite: - 150 m; 
▪ Statii de epurare de tip modular (containerizate): - 50 m; 
▪ Statii de epurare a apelor uzate industriale si apelor uzate menajere cu 

bazine deschise: - 300 m; 
▪ Paturi de uscare a namolurilor: - 300 m; 
▪ Bazine deschise pentru fermentarea namolurilor: - 500 m; 
▪ Depozite controlate de deseuri periculoase si nepericuloase: - 1.000 m; 
▪ Incineratoare pentru deseuri periculoase si nepericuloase: - 500 m; 
▪ Crematorii umane: - 1.000 m; 
▪ Autobazele serviciilor de salubritate: - 200 m; 
▪ Statie de preparare mixturi asfaltice, betoane - 500 m; 
▪ Bazele de utilaje ale întreprinderilor de transport: - 50 m; 
▪ Depozitele de combustibil cu capacitate mai mare de 10000 litri: - 50 m; 
▪ Depozitele de fier vechi, cărbuni și ateliere de tăiat lemne: - 100 m; 
▪ Bocșe (tradiționale) pentru producere de cărbune (mangal) : - 1000 m; 
▪ Parcuri eoliene: -. 1.000 m; 
▪ Cimitire si incineratoare animale de companie: - 200 m; 
▪ Rampe de transfer deseuri - 200 m. 

 

• Zonele de protecţie sanitară se pot diminua sau simplifica, dacă din studiile de 
impact rezultă altfel decât cele precizate în norme. 

După prevederile H.G. 741/2016, înfiinţarea cimitirului se realizează conform 
certificatului de urbanism, cu respectarea distanţei minime de 100 metri faţă de zonele 
protejate, pentru a nu crea disconfort rezidenţilor din zonele respective. 

 

Autorizarea lucrărilor de construcţii se va putea face numai cu respectarea 
prevederilor noilor reglementări legislative: O.U.G. 214-2008 şi H.G. 119-2009 şi a 
prezentului regulament. 

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

• Este permisă realizarea clădirilor de locuit şi a celor cu funcţiuni complementare 
pe bază de proiecte autorizate întocmite, verificate şi autorizate conform legii; 

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

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

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

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

• Se permite, cu acordul instituţiilor abilitate, implementarea oricărui proiect care 
poate contribui la îmbogăţirea, reliefarea, clarificarea sau punerea în valoare a 
patrimoniului cultural; 
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• Lucrările de consolidare, amenajare şi echipare a terenurilor vor viza: 
sistematizarea reţelei de străzi din comună, realizarea unui sistem de colectare şi 
dirijare a apelor pluviale, sistematizarea pe verticală a terenului pentru îmbunătăţirea 
condiţiilor de preluare a apelor pluviale şi accesul la dotările existente şi propuse, 
realizarea unor spaţii de parcare adecvate fluxului de turişti, refacerea şi extinderea 
reţelelor electrice; 

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

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

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

• Acoperişul va fi tip şarpantă cu învelitoare din lemn (tratată cu solutie de 
ignifugare),  tablă amprentată (culori – nuanţe de gri sau nuanţe de maron), ori ţiglă 
(nuanţe de gri sau nuanţe de maron); 

• Culoarea zugrăvelilor faţadelor se recomandă a fi alb, celelalte elemente de 
faţadă (stâlpi şi grinzi din lemn, tâmplărie, parapeţi balcon, etc.) putând fi tratate 
coloristic pentru a se păstra culorile naturale ale materialului; 

• În cadrul soluţiilor arhitecturale la proiectele noi se vor prelua elementele 
specifice locale (pridvor din lemn, închis cu geamlâc, balcoane din lemn, ornamente 
arhitecturale din lemn); 

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

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

3.12 Lista principalelor proiecte de dezvoltare şi restructurare 
 

       Obiective de utilitate publică 
 

1. Realizarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă; 

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

3. Extinderea rețelei de distribuție a gazelor naturale; 

4. Configurarea zonei agricole, industriale a comunei; 

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

6. Extinderea reţelei de conexiune la internet; 

7. Introducerea cadastrului general la nivel de comună şi preluarea datelor în 
dezvoltarea bazei de date G.I.S. (Sistem Informatic Geografic), utilizat în 
gestiunea teritoriului. 
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4. PLANUL DE ACŢIUNE PENTRU 

IMPLEMENTAREA PLANULUI - CONCLUZII - 

MĂSURI ÎN CONTINUARE 

 

În conformitate cu cele studiate şi cu P.A.T.J. Bacău, comuna Solonț se înscrie în 
zona celor cu profil major de exploatare agricolă şi creşterea animalelor. 

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

Ca priorităţi de intervenţie se impun: 

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

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

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

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

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

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

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

- Gradul relativ scăzut de echipare cu reţele de canalizare a apelor uzate menajere, 
în mediul rural, face necesar un program de investiţii de lungă durată în acest domeniu; 

-Poluarea râurilor datorită deversărilor necontrolate de ape uzate menajere  impune 
necesitatea construirii de staţii de epurare şi extinderea capacităţii celor existente - 
conform P.A.T.J. - să se extindă şi să se modernizeze reţelele de canalizare existente în 
comună şi echiparea lor cu staţii de epurare corespunzătoare a apelor uzate menajere; 

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

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

În lucrarea executată au fost preluate date din “Hărțile de risc la alunecări” puse 
la dipoziție de C.J. Bacău, excluzându-se, din zonele propuse a fi introduse în intravilan, 
zonele cu risc la alunecare, conform identificărilor din lucrarea mai sus menționată, care 
este un produs al societății noastre. 
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Pentru aplicarea prevederilor P.U.G. şi aprofundarea propunerilor generale 
reglementate, este necesar să se elaboreze, cu precădere, următoarele documentaţii: 

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

2. Termenul de valabilitate al prezentului P.U.G. se propune anul 2032, după care se 
va realiza oportunitatea prelungirii valabilităţii sau reactualizării. 

 
Dacă în acest termen vor apărea elemente legislative sau de altă natură care nu sunt 

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

 

 

                 Întocmit,                               Verificat,                                       
     Geograf Idriceanu Costinel                    Ing. Afrăsinei Mircea 
 

 

 


