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1.2. Obiectul lucrării

Comuna Peştişani a fost una din primele comune ale judeţului care a beneficiat de 
un plan urbanistic general (elaborat în 1999, avizat de Consiliul Judeţean cu avizul nr.  
47/2000 şi avizat de MLPAT cu avizul nr. 938/2000), şi aprobat prin Hotărârea Consiliului  
Local  nr.  17/2000 astfel  încât  se poate aprecia că de mai  mulţi  ani  primăria  comunei  
Peştişani  beneficiază  de  un  important  instrument  de  lucru  care  să  permită  adoptarea 
fundamentată a hotărârilor legate de dezvoltarea actuală şi în perspectivă a comunei.

Datorită  condiţiilor  de  cunoaştere  relativă  şi  experienţă  insuficintă  din  partea 
proiectantului la data elaborării documentaţiei, perioada scursă de la elaborarea P.U.G. a 
demonstrat că dinamica evenimentelor ce au avut loc a depăşit estimările pentru P.U.G.,  
astfel  că  au  fost  multe  zone  în  care  previziunile  au  fost  deja  depăşite  (îndeosebi  în 
domeniul dezvoltării economice).

Din analiza realităţilor din comuna Peştişani dar şi a modului în care actualul plan 
urbanistic  general  a  stabilit  relativ  corect  coordonatele  de  dezvoltare  ale  comunei  a 
rezultat necesitatea actualizării acestuia pe următoarele considerente:

• modificări  şi  mai  ales  completări  impuse  de  „Ghidul  privind  metodologia  de 
elaborare şi conţinutul - cadrul al Planului Urbanistic General" aprobat prin Ordinul MLPAT 
nr. 13/N/1999 privind:
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- zonificarea intravilanului după destinaţia unitară a terenurilor stabilită prin normele 
de proiectare;

- evidenţierea, în cadrul capitolului Reglementări Urbanistice a situaţiei patrimoniului 
construit şi natural protejat ca şi stabilirea zonelor de protecţie a bunurilor de patrimoniu şi 
stabilirea de reguli precise de intervenţie în aceste zone corelate cu prevederile Legii nr.  
422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

- aprofundarea capitolului Zone cu riscuri naturale, în concordanţă cu ordinul comun 
al MLPAT - DAPL - MAPPM (nr. 62/1998 - 19/1988 - 1955/1998);

- evidenţierea exactă a întregului  patrimoniu ce constituie  proprietate  publică aşa 
cum a fost însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 19/1999, atestată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 19/2002, cu anexa 55 la această Hotărâre;

- actualizarea capitolului Echipare edilitară;
- completarea capitolului Protecţia mediului cu documentaţia obligatorie stabilită prin 

ordinul comun al MAPPM şi MLPAT (nr. 214/RT/1999) pentru obţinerea avizului de mediu;
• modificări  solicitate  de  administraţia  publică  locală  şi  de  către  populaţie  sau 

constatate de către proiectant:
- analizarea terenurilor situate în intravilan (din punct de vedere al  suprafeţelor şi 

delimitărilor) pentru dimensionarea judicioasă a acestora;
• actualizarea  programului  de  dezvoltare  economică  şi  socială  a  comunei  pe 

perioada 2001 -2004 corelat cu principalele activităţi economice ale comunei;
- reconsiderarea unor zone şi localităţi cu un bogat potenţial turistic şi valorificarea 

acestora;
- viabilizarea şi modernizarea reţelei de drumuri publice locale;
- posibilitatea  reabilitării  reţelei  de  alimentare  cu  apă potabilă  şi  extinderii  pentru 

satisfacerea necesităţilor tuturor satelor componente ale comunei;
- posibilitatea echipării tuturor localităţilor comunei cu reţea de canalizare şi staţii de 

epurare în sistem unitar;
- îmbunătăţirea sistemului actual de salubrizare a comunei;
- reconsiderarea  şi  îmbunătăţirea  reţelei  de  dotări  publice  (învăţământ,  sănătate, 

cultură);
- îmbunătăţirea şi extinderea sistemului de telecomunicaţii, la care să aibă acces toţi 

cetăţenii comunei;
- îmbunătăţirea alimentării cu energie electrică;
- scoaterea de sub efectul fenomenelor naturale de dezastru a zonelor posibil de a fi  

afectate.

1.3. Surse documentare, legislaţie

• Prevederile şi reglementările documentaţiei de urbanism nr. 24 din 1998 faza PUG, 
aprobată cu Hotărârea Consiliului Local Peştişani nr. 12 din 2000;

• Documentaţia  topografică  pentru  realizarea  Planului  Urbanistic  General  comuna 
Peştişani – elaborată de PFA Motrescu Vasile – Certificat de autorizare, seria GJ nr. 132, 
categoria B, C;
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• Date  de  intrare  pentru  PUG realizate  de  compartimentul  tehnic  al  SC  Creativ 
Brebenel Proiect SRL;

• Studiu Geotehnic al comunei Peştişani, jud. Gorj din anul 2010, întocmit de ing.  
geolog Aninoiu Daniel;

• Strategia  de  dezvoltare  economico-socială  a  comunei  Peştişani  elaborată  de 
Consiliul Local al comunei Peştişani;

• Programul de dezvoltare economică şi socială a comunei Peştişani;
• Planul de Amenajare a Teritoriului judeţului Gorj nr. 59/1997 elaborat de Institutul 

Naţional de Cercetare şi Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului – URBAN 
PROIECT Bucureşti;

• Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorjş

• Legea nr. 363 din 21 septembrie 2006 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport;

• Legea nr.  171 din 4 noiembrie 1997 privind aprobarea Planului  de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a II-a Apa – modificată prin Legea nr. 20/2006;

• Legea nr. 5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului  
naţional - Secţiunea a III-a - Zone protejate;

• Legea nr. 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului  
naţional - Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi – modificată prin: Legea nr. 100/2007; 
Legea nr. 106/2010;

• Legea nr. 575 din 22 octombrie 2001 privind aprobarea Planului de amenajare a 
teritoriului naţional - Secţiunea a V-a - Zone de risc natural;

• Legea  nr.  350  din  6  iulie  2001  privind  amenajarea  teritoriului  şi  urbanismul – 
modificată prin: Ordinul nr. 69/2004; Legea nr. 464/2004; Legea nr. 289/2006; Ordonanţa 
Guvernului nr. 18/2007; Legea nr. 168/2007; Ordonanţa Guvernului nr. 27/2008; Legea nr. 
242/2009; Legea nr. 345/2009; Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 7/2011;

• Legea nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
arhitect – modificată prin: Legea nr. 43/2004; Legea nr. 172/2010;

• Legea nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea în construcţii  – modificată prin: 
Hotărârea Guvernului nr. 498/2001; Legea nr. 587/2002; Legea nr. 123/2007;

• Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale cu modificările 
şi completările ulterioare;

• Legea  nr.  422  din  18  iulie  2001  privind  protejarea  monumentelor  istorice  – 
modificată prin: Legea nr. 401/2003; Legea nr. 468/2003; Legea nr. 259/2006; 

• Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 Legea locuinţei – modificată prin: Ordonaţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 40/1997; Legea nr. 196/1997; Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.  44/1998;  Legea  nr.  145/1999;  Ordonaţa  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.  22/2000; 
Ordonaţa de Urgenţă a Guvernului nr. 210/2008; Legea nr. 170/2010;

• Legea nr. 51 din 8 martie 2006 serviciilor comunitare de utilităţi publice – modificată 
prin Legea nr. 329/2009;

• Legea nr. 213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al  
acesteia – modificată prin Legea nr. 241/2003;

• CBP 172/2010 • Memoriu Tehnic PUG • COMUNA PEªTIªANI / GORJ 3



• Hotărârea Guvernului nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului 
general  de  urbanism  –  modificată  prin: Hotărârea  Guvernului  nr.  789/1997;  Hotărârea 
Guvernului nr.  59/1999;  Hotărârea  Guvernului nr.  960/1999;  Hotărârea  Guvernului nr. 
855/2001; Hotărârea Guvernului nr. 273/2010;

• Ordinul comun nr. 34/M30/3422/4221 din 1995 pentru aprobarea precizărilor privind 
avizarea documentaţiilor tehnice pentru autorizarea executării construcţiilor;

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – 
modificată prin: Legea nr. 265/2006; Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007; Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 114/2007; Ordonanţa de Urgenţă nr. 164/2008;

•Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996 Legea apelor  – modificată prin: Hotărârea 
Guvernului nr. 83/1997; Legea nr. 310/2004; Legea nr. 112/2006; Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 12/2007; Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2010;

• Legea nr. 45 din 1 iulie 1994 Legea apărării naţionale a României – modificată prin: 
Legea nr.  398/2001; Legea nr.  38/2002;  Ordonanţa de Urgenţă nr.  74/2002; Legea nr. 
42/2004; Legea nr. 291/2007;

• Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor – modificată 
prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 70/2009;

• Ordonanţa Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor 
– modificată prin: Ordonanţa Guvernului nr. 132/2000; Ordonanţa Guvernului nr. 79/2001; 
Legea nr.  189/2002; Legea nr.  413/2002;  Ordonanţa  MLPTL nr.  1959/2002;  Ordonanţa 
Guvernului nr. 26/2003; Legea nr. 227/2003; Ordonanţa Guvernului nr. 21/2005; Legea nr. 
98/2005;  Ordonanţa  Guvernului  nr.  38/2006;  Legea  nr.  10/2007;  Legea  nr.  130/2007; 
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2010; Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011; Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 8/2011;

• Legea nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecţia civilă – modificată prin Legea 
nr. 212/2006;

• Hotărârea  Guvernului  nr.  540  din  22  iunie  2000  privind  aprobarea  încadrării  în 
categorii  funcţionale  a  drumurilor  publice  şi  a  drumurilor  de  utilitate  privată  deschise 
circulaţiei  publice  –  modificată  prin: Hotărârea  Guvernului  nr.  816/2007  şi  Hotărârea 
Guvernului nr. 475/2008;

• Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  nr.  201  din  14  februarie  1997  pentru  aprobarea 
Normelor metodologice de avizare sanitara şi autorizare sanitara.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII

2.1. Evoluţia zonei

Teritoriul administrativ actual al comunei Peştişani ca şi reţeaua de localităţi existente 
(şapte sate din care satul de centru Peştişani şi satele componente Boroşteni, Brădiceni, 
Frânceşti,  Gureni,  Hobiţa  şi  Seuca)  a  rezultat  în  baza Legii  nr.  2/1968 de organizare 
administrativ-teritorială a României, prin contopirea fostelor comune Peştişani şi Brădiceni.
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Atestările  documentare  consemnate  în  două  lucrări  de  referinţă  despre  istoria 
Gorjului  (Gorjul  istoric  şi  pitoresc de Alexandru Ştefulescu şi  Istoria  Gorjului de Vasile 
Cărăbiş) sunt extrem de numeroase atât în ceea ce priveşte hrisoavele datate ce amintesc 
de satele ce compun comuna Peştişani cât şi despre mărturiile arheologice descoperite.

Despre satul de centru Peştişani ce se presupune că s-a întemeiat prin strămutarea 
câtorva locuitori din satul Peştiş din judeţul Hunedoara, este atestat sub forma slavizată 
Peşticeva,  prin  hrisovul  din 1 sept.  1391 (31 aug.  1392) prin  care doamna Calinichia,  
mama lui Mircea cel Bătrân, dăruieşte acest sat Mănăstirii Tismana; la 2 august 1439 Vlad 
Dracul confirmă satul Peşticeva aceleiaşi Mănăstiri.

Primul act în care satul apare sub denumirea Peştişani este hrisovul din 5 august 
1451  prin  care  Vlacheslav  al  ll-lea  confirmă  lui  Barbul  şi  altor  câţiva  stăpânire  peste 
jumătate din Peştişani.

Seria atestatelor documentare continuă în sec. XVI cu hrisovul lui Vladislav Vodă din 
10 iunie 1525 (când se confirmă lui Dragomir şi fraţii săi şi alţii stăpânire în Peştişanii de 
Sus şi muntele Gemenele şi Gruiul Teşului) şi apoi cu hrisovul lui Radu Vodă Paisie din 2 
iunie 1545, când se confirmă lui Manul şi alţii  stăpânire în Peştişanii de Sus, în munţii  
Muncelul, Gemenele şi Prislopul Stogului).

În sec. XVII prin hrisovul lui Radu Vodă Mihnea din 6 februarie 1622 se confirmă unor 
locuitori din Peştişani stăpânire peste moşiile lor precum şi răscumpărarea de rumânie de 
către  jupâneasa  Dochia  a  răposatului  vistier  Stoichiţă  Rîioşanul;  în  acelaşi  secol  prin 
hrisovul lui Matei Vodă din 12 iulie 1637 se confirmă cumpărarea unei ţigănci de Petre 
Armaşul şi cu jupâniţa lui Anca de la Barbul Armaşul din Peştişani.

Despre satul Boroşteni se aminteşte într-un act de vânzare din 21 august 1763 al  
Măriei Brăiloiu.

Satul Brădiceni are o bogată atestare documentară, care începe la 30 aprilie 1518 
când Neagoe Basarab întăreşte lui Datco, Tatul şi aIţii stăpânire peste cumpărăturile din 
Brădiceni. În  continuare  este  întâlnit  hrisovul  lui  Gavril  Movilă  ce  întăreşte  „tuturor 
moşnenilor“ stăpânire peste toate hotarele. De remarcat însă că înainte de această dată, 
în timpul lui Radu Şerban (1602 - 1610) locuitorii satului Brădiceni s-au vândut, cu moşie 
cu tot, ca rumâni lui Stoica fost mare vistier care însă pe patul de moarte „i-a iertat şi i-a 
slobozit de vecinie să fie slobozi şi megieşi cu toată ocina lor, tot satul, peste tot, din hotar  
în hotar“.

În sec. XVII despre satul Brădiceni găsim în hrisovul lui Radu Vodă Mihnea din 6 
februarie 1622 când se aminteşte de vânzarea de terenuri în dealul Brădicenilor precum şi 
hrisovul lui Matei  Vodă din 8 ianuarie 1644 privind, de asemenea, vânzări de terenuri  în 
Brădiceni.

În timpul stăpânirii austriece (1718 - 1739) în Brădiceni a fost instalată compania Leib 
permanentă  prin care au fost  strămutate  aici  un număr de 36 familii  de bulgari catolici 
chiproviceni cărora împăratul Carol al Vl-lea le acordă numite privilegii. Aşezarea pe care o 
ocupă aceste familii a fost numită oppidum (oraş) pe care o găsim şi pe harta lui Schwartz 
din 1729.
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Termenul de opidum a fost folosit în perioada stăpânirii austriece, recunoscându-se 
că bulgarii  aşezaţi aici au obţinut de la început dreptul  de a se constitui în calitate de 
fundus fiscalis (moşie a fiscului imperial).

E.W.  von  Baner  în  Memoriile sale  din  1778  notrează  Brădicenii  bourg bazat  pe 
calificativul  de  oppidum din perioada stăpânirii  austriece.  Bazaţi  pe acelaşi  motiv şi  în 
harta rusească din 1835, Brădicenii e trecut târg cu 206 familii.

Se menţionează însă că denumirea şi situaţie de oraş şi de târg au fost numai ale  
comunităţii bulgarilor chiproviceni care, după 1738, au fost împrăştiaţi în diferite regiuni.

Brădicenii, moşneni, băştinaşi continuau să fie socotiţi ca locuitori ai satului Brădiceni 
aşa cum au fost  tot  timpul,  toate documentele locale din  perioada stăpânirii  austriece 
menţionând localitatea ca sat şi nu ca oraş sau târg.

Satul Frânceşti se presupune că îşi are numele de la Frânc(u) de origine italiană, 
dalmaţiană sau levantină, nume ce a devenit frecvent românesc.

Prima atestare documentară este în hrisovul din 5 mai 1583 prin care Mircea Turcitul 
întăreşte popii Ion şi călugărului Vasile stăpânire peste moşie cumpărată de la Mihăilă din  
Frânceşti. În continuare numele satului se regăseşte într-un act de vânzare a terenurilor 
din 10 fabruarie 1736 dar şi în mai 1792 când aflăm că anumiţi moşneni din Frânceşti au 
zălogit muntele lor Iarca unui român „ungurean“ Gheorghe.

Satul Gureni are prima atestare documentară în hrisovul lui Vladislav al lll-lea din 10 
iunie 1525 prin care se întăreşte lui Dragomir şi cetei sale muntele Gemenii şi viile de la 
Gureni.

În hrisovul lui Radu Vodă Paisie din 2 iunie 1545 se menţionează satul Gureni în 
urma întăririi stăpânirii unui plai de vie şi luncă mai multor numiţi.

La 2 martie 1601, Stoica, fost mare postelnic, dăruieşte acest sat mănăstirii Strâmba.
Prin hrisovul din 6 februarie 1622 Radu Mihnea confirmă lui Dumitru, Balea, Drăghici  

şi alţii stăpânire peste plaiul din Gureni.
Satul  Hobiţa  este consemnat documentar  prin  actul  din 30 aprilie  1518,  când se 

confirmă de către Neagoe Basarab stăpânirea lui Datco şi a altora peste cinci părţi  de 
ocină din „Ohabiţa”.

Satul Seuca este atestat prin hrisovul lui Radu Şerban din 20 septembrie 1604 prin 
care se întăreşte lui Petru Armaş stăpânire peste o ocină din Seuca.

În  decursul  timpului,  documentele  istorice  ale  unor  evenimente  de  referinţă  ale 
neamului românesc (Revoluţia de la 1821, Războiul de independenţă, cele două războaie 
mondiale etc.) au amintit permanent participarea locuitorilor comunei şi nu de puţine ori  
jertfa acestora.

După anul 1990 evoluţia localităţilor ce compun comuna Peştişani este continuă fără 
să se manifeste fenomene de regrupare sau dezmembrare a satelor.

2.2. Elemente ale cadrului natural

Teritoriul  administrativ  al  comunei  Peştişani  este  situat  în  partea  de  nord-vest  a 
judeţului Gorj şi are ca vecinătăţi: 

• la nord, judeţul Hunedoara;
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• la vest, comunele Tismana şi Godineşti;
• la est, comunele Runcu şi Arcani;
• la sud, comunele Băleşti, Teleşti şi Cîlnic.
Teritoriul administrativ al comunei Peştişani cuprinde o mare varietate de forme de 

relief  grupate  în  2  mari  unităţi  morfologice  bine  delimitate  altitudinal,  geologic  şi 
geomorfologic.

Zona montană, care reprezintă peste 65% din teritoriul comunei în partea sa nordică 
este reprezentată de munţii Vâlcan ale căror înălţimi maxime depăşesc 1900 m, cu culmi  
uşor accesibile şi platouri presărate cu numereoase stâne.

Altitudinea mare, versanţii abrupţi şi văile, lipsa unor bazinete depresionare au impus 
restricţii în apariţia şi dezvoltarea aşezărilor umane în zona montană.

Până la atitudinea de 1200 m, vegetaţia este formată din păduri de fag şi mai puţin 
de răşinoase, iar peste această cotă apar păşunile alpine.

În  partea  de  sud  a  comunei  se  desfăşoară  subcarpaţii  Olteniei,  formaţi  din 
aliniamente de dealuri şi depresiuni.

Imediat sub munte se află Depresiunea Subcarpatică Olteană, formată la rândul ei 
dintr-o succesiune de compartimente extinse la nivelul teraselor şi luncilor din lungul văilor 
principale.

Zona subcarpaţilor  este bogată în vegetaţie cu păduri  compacte formate din fag,  
stejar, mesteacăn şi conifere.

Accesul facil în zona colinară şi depresiune a dus la popularea intensă a zonei, astfel  
încât localităţile par sub forma unui şir de intravilane axate de-a lungul văilor.

Reţeaua hidrografică aparţine în întregime pârâului Bistriţa, care îşi are izvoarele sub 
vârful  Oslea (1946 m altitudine),  cu debit  variabil,  uneori  producând viituri  şi  revărsări. 
Potenţialul  hidrografic  al  acestui  pârâu  a  fost  valorificat  şi  constă  dintr-un  baraj  de 
arocamente şi hidrocentrala de la Vîja, barajul de la Clocotişi, precum şi 9,3 km de galerii  
de deviere a apelor spre hidrocentrala de la Tismana.

Pâraiele afluente ale Bistriţei  sunt Bistricioara, Bîlta, Rîuşorul,  Rîul,  toate acestea 
împreună cu multitudinea izvoarelor din depresiune, dând o notă specifică orizontului local.

De asemenea, este de menţionat şi amenajarea unor lacuri în zona de izvoare (3 
lacuri la Peştişani şi alte 5 la Brădiceni), unde ar putea fi dezvoltat sectorul piscicol (crap,  
caras etc).

Nivelul  hidrostatic  al  pânzei  de  ape  freatice  pe  terasele  de  eroziune  existente 
prezintă diferenţe mari pe verticală (0,80 - 5 m) în funcţie de existenţa unor izvoare care 
drenează apele freatice în sedimentele mari şi grosiere ale versanţilor.

Aceste izvoare în unele zone la baza versanţilor apar uneori chiar pe amplasamentul 
cercetat. În această situaţie, deşi pe terasele râurilor nivelul hidrostatic se stabilizează la 
adâncimi mai  mari  de 1,50 m, în unele porţiuni,  apa apare la 0,40 m de la suprafaţa 
terenului natural.

Apele de suprafaţă nu sunt poluate şi constituie principala sursă pentru alimentarea 
cu apă potabilă a populaţiei şi animalelor.

Debitele de apă înregistrate au valori  diferite în funcţie de regimul de precipitaţii,  
anual  înregistrându-se  viiturile  de  primăvară  (februarie-mai)  când,  la  apa  din  ploi  se 
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adaugă şi apele rezultate din topirea zăpezilor, ca şi viiturile de toamnă cu frecvenţa mai 
mică şi cu debite mai mici decât cele de primăvară.

Vara debitul de apă scade, iar în timpul secetelor acestea rămân fără debit.
Clima, în general, este temperat continentală cu o varietate de nuanţe ca urmare a 

poziţiei geografice, a circulaţiei atmosferice şi a componentelor de relief prezente. Ea se  
caracterizează prin următoarele particularităţi:

• radiaţia solară punctiformă are valoarea medie de 4870 MJ/mp;
• temperatura medie anuală este de 9,7°C (care dă în general  confort  termic) cu 

medii de –2,0°C în luna ianuarie şi de +16,1°C în luna iulie;
• precipitaţiile  au  o  distribuţie  neuniformă  având  o  medie  de  700  mm/an  în 

depresiune şi 1000-2000 mm/an la munte cu maxime în perioadele mai-iunie şi noiembrie 
şi cu minime în luna februarie;

• vânturile  dominante  sunt  cele  de  nord-vest  pe  Valea  Bistriţei,  dar  se  întâlnesc 
situaţii în care direcţia acestora este diferită.

Pe  fondul  de  climă  temperat-continentală  este  de  menţionat  puternica  influenţă 
submediteraneană, care a determinat existenţa unei vegetaţii specifice sudului european 
(castanul comestibil de la Boroşteni, Gureni, Hobiţa, liliacul sălbatic, nucul etc).

Pe teritoriul comunei apar soluri variate, dispuse mozaicat datorită atât condiţiilor de 
relief datorită fragmentării rocilor, cât şi celor de climă şi vegetaţie.

În  zona  montană,  se  dispun  etapizat  soluri  brune  acide,  soluri  brune  podzolice, 
podzoluri şi soluri humico-silicatice (sub pajiştile alpine, solurile montane sunt scheletice şi 
au grosime redusă).

În  zona  premontană  domină  solurile  brune  podzolice,  de  regulă  distribuite  în 
asociaţie  cu  soluri  brune,  iar  pe  versanţii  erodaţi  ajung  pe  alocuri  până  la  stadiul  de 
regosoluri şi chiar rocă.

Solurile  specifice  zonei  piemontane,  zonei  colinare,  sunt  preponderent  podzolice 
distribuite de regulă în asociaţie cu solurile brune.

Calitatea  acestor  soluri  influenţează  în  mod  direct  resursele  naturale  şi  implicit 
activitatea economică a comunei.

2.3. Relaţii în teritoriu

Comuna este  alcătuită  din  şapte  sate,  şi  anume:  satul  Peştişani  –  reşedinţă  de 
comună;  satele  Boroşteni,  Brădiceni,  Frânceşti,  Gureni,  Hobiţa  şi  Seuca.  Legătura  cu 
municipiul Târgu-Jiu – reşedinţa judeţului Gorj – se face prin intermediul drumului naţional 
DN  67D Târgu-Jiu  –  Baia  de  Aramă  ce  trece  prin  sud-vestul  comunei  şi  a  drumului 
judeţean DJ 672. 

Comunicaţia rutieră între satele aparţinătoare şi localităţile din comunele vecine se 
realizează şi prin drumurile comunale: DC 80 (Arcani – Brădiceni), DC 95 (Şomăneşti – 
Teleşti – Brădiceni), DC 96 (Cîlnic – Seuca – Hobiţa – Peştişani), DC 131A (Peştişani – 
Runcu), DC 131B (Brădiceni – Frânceşti – Gureni), DC 132 (Peştişani – Gureni), DC 132A 
(Boroşteni – Gureni), DC 133 (Brădiceni – Hobiţa) şi DC 134 (Brădiceni – Bâlta).
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În ansamblu, comuna este dezvoltată tentacular pe văi, cu sate care au o structură 
adunată şi textură simplă, liniară. Satul Peştişani are şi tendinţe tentaculare, având străzi 
şi uliţe ramificate.

Dezvoltarea  satelor  de-a  lungul  văilor  au  creat  condiţii  propice  dezvoltării  locuirii 
populaţiei.

2.4. Activităţi economice

Potenţialul natural al solului şi subsolului comunei situează comuna Peştişani printre 
localităţile cu resurse importante de substanţe minerale utile ce privesc în mod deosebit 
materialele de construcţii (granite, calcare, nisipuri, argile).

De asemenea este de remarcat potenţialul  hidroenergetic al  cursurilor de apă (în 
mod deosebit râul Bistriţa) valorificate în cadrul complexului hidroenergetic Cerna - Motru -  
Tismana prin realizarea celor 2 acumulări şi de asigurare a alimentării cu apă a comunei 
dar şi a municipiului Târgu-Jiu.

O foarte  importantă  bogăţie  naturală  a  comunei  o  reprezintă  resursele  forestiere 
deoarece suprafaţa de păduri este de 14.363 ha, ce reprezintă peste 66% din totalul de 
21687 ha care constituie suprafaţa teritoriului administrativ al comunei.

Despre caracteristicile fondului forestier se poate aprecia că vegetaţia este spontană 
şi  reprezentată  în  special  prin  făgete  şi  gorunete.  Ca vârstă,  pădurile  se  plasează în 
categoria arborete tinere (40 -60 ani) iar producţia medie a pădurilor este de gradul II.

Pornind de la resursele materiale pe care le oferă teritoriul comunei, dacă în anul 
2003  s-au înregistrat  un  număr  de  14  societăţi  comerciale  cu  activităţi  economice,  la 
sfârşitul  anului  2010 se  înregistrau  72 agenţi  economici,  din  care  67 aveau  sediul  în  
comuna Peştişani, iar 5 agenţi economici aveau puncte de lucru pe teritoriul administrativ  
al comunei.

O  importantă  resursă  naturală  ce  va  influenţa  dezvoltarea  comunei  o  reprezintă 
potenţialul turistic şi de agrement deosebit de valoros de pe teritoriul comunei Peştişani, 
confirmat prin numeroase documente oficiale.

Astfel, prin Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului 
Naţional - secţiunea III - zone protejate pentru teritoriul comunei Peştişani sunt incluse:

• rezervaţii şi monumente ale naturii:
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Tipul de activitate Agenţi economici
Alimentaţie publică, comerţ 25
Activităţi de producţie 17
Transport 6
Construcţii 3
Servicii medicale, farmacie 7
Agricultură 2
Servicii 12
TOTAL 72



-  2446 -  piatra  Boroştenilor  –  rezervaţie  naturală  mixtă  categoria  IV  IUCN,  cu  o 
suprafaţă de 28 ha, pe suprafaţa căreia se dezvotă vegetaţie de stâncărie şi făgete cu 
hepatica transilvanica (crucea voinicului);

• Unităţi administrativ teritoriale cu concentrare foarte mare a patrimoniului construit 
cu valoare culturală de interes naţional - în judeţul Gorj sunt nominlizate un număr de 26 
comune printre care şi comuna Peştişani.

De asemenea prin Decizia nr. 82/1994 a Delegaţiei Permanente a Consiliului Jude-
ţean Gorj sunt recunoscute şi protejate plante rare din zona montană şi animalele rare 
ocrotite de lege care se regăsesc pe teritoriul comunei.

Situată într-un asemenea cadru natural de excepţie, comuna Peştişani se află într -o 
zonă  cu  importante  manifestări  etno-folclorice  dar  şi  cu  un  însemnat  patrimoniu  de 
monumente, situri, ansambluri arheologice şi ansambluri de arhitectură cuprinse în lista 
oficială a Comisiei Naţionale de Ansambluri, Situri şi Monumente Istorice:

• ca ansambluri arheologice:
- GJ-l-s-A-09125 Aşezarea paleolitică  de la Boroşteni „Peştera Cioarei“  datând din 

Paleoliticul superior
• ca monumente şi ansambluri de arhitectură:
- GJ-II-m-B-09247,  Biserica  „Sf.  Nicolae“,  sat  Brădiceni,  Cătun  Mămăroi,  datată 

1739, refăcută 1828 - 1832;
- GJ-ll-m-B-09301, Biserica de lemn „Sf.  Gheorghe“ sat Frânceşti,  Cătun  Boacşa, 

datată 1823;
- GJ-ll-m-B-09310, Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva“ sat Gureni, datată 1812;
- GJ-ll-m-B-09312, Biserica de lemn „Intrarea în Biserică“ sat Hobiţa, datată1822;
- GJ-ll-m-B-09345,  Biserica  de  lemn  „Cuvioasa  Paraschiva“  sat  Peştişani,  Cătun 

Suseni, datată 1735, modificată în 1856;
- GJ-IV-m-B-09493 Casa „Constantin Brâncuşi“ sat Hobiţa, datată sec. XIX;
- GJ-IV-m-B-09494 Casa - Muzeu „Constantin Brâncuşi“ sat Hobiţa, datată sec. XIX.
Pentru a înţelege mai bine importanţa monumentelor istorice şi de arhitectură, atât 

pentru valorificarea lor în programe de dezvoltare a turismului în comună sau zonă, dar 
mai ales pentru conservarea unor mărturii ale istoriei, tradiţiilor şi valorilor poporului român 
în anumite perioade de timp, vom prezenta în continuare câteva noţiuni şi definiţii despre 
elemente de patrimoniu special protejate de lege.

Monumentele  istorice, sunt  bunuri  imobiliare,  construcţii  şi  terenuri,  situate  pe 
teritoriul  României  şi  care  sunt  semnificative  pentru  cultura şi  civilizaţia  naţională sau 
universală.

Monumentele  istorice  constituie  mărturii  cultural-istorice  remarcabile  din  punct  de 
vedere arhitectural, urbanistic, arheologic, etnografic, religios, social, ştiinţific, tehnic sau al  
peisajului cultural.

Regimul  juridic al  acestor monumente este conferit  unui  bun imobil  prin clasarea 
acestuia, adică înscrierea prin procedură legală în lista monumentelor istorice. În funcţie 
de valoarea constatată a bunului imobil, acesta este înscris în lista monumentelor istorice 
în  una din  grupe,  corespunzătoare celor  două categorii  juridice de valoare:  grupa A -  
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bunuri imobile cu valoare naţională sau universală; grupa B - bunuri imobile cu valoare 
locală.

Zona de protecţie a monumentului istoric este terenul format din parcele cadastrale 
situate în jurul monumentului istoric, prin care se asigură conservarea integrală a acestuia 
în cadrul său construit şi natural şi care permite perceperea nealterată a monumentului  
istoric.

Măsurile de protecţie a monumentelor istorice au următorul caracter şi constau în 
pricipal din:

Măsuri juridice
• Protejarea tuturor  monumentelor  istorice,  indiferent  de  regimul  de  proprietate  al 

acestora;
• Caracterul  dreptului  de  proprietate  asupra  monumentelor  istorice,  stabilirea 

drepturilor şi responsabilităţilor proprietarilor în domeniul protecţiei;
• Stabilirea  sistemului  de  protectori  ai  monumentelor  istorice,  a  drepturilor  şi 

responsabilităţilor lor;
• Clasarea monumentelor în Lista monumentelor istorice şi stabilirea regimului juridic 

al  fiecărui  monument;  Elaborarea  obligaţiei  privind  folosinţa  monumentului  istoric, 
regulamentul de folosire a monumentului;

• Înscrierea  în  fişele  cadastrale  a  regimului  juridic  al  monumentului,  a  servitutilor 
asupra bunului imobil şi a servitutilor impuse de monument asupra altor imobile; Instituirea  
sistemului coercitiv - infracţiuni, contravenţii, pedepse.

Măsuri ştiiţifice şi tehnice
• Protejarea tuturor monumentelor istorice, indiferent de starea lor de conservare;
• Stabilirea sistemului de protectori ştiinţifici şi a sistemului de norme şi metode de 

intervenţie asupra monumentelor istorice;
• Inventarierea monumentului şi a părţilor componente ale sale;
• Elaborarea fişelor de documentare ale monumentului istoric;
• Inventarierea monumentului şi părţilor componente ale sale;
• Elaborarea fişelor de documentare ale monumentului istoric;
• Cercetarea monumentului istoric, diagnoza stării  tehnice, stabilirea şi proiectarea 

intervenţiilor, urmărirea comportării în timp a monumentului;
• Controlul ştiinţific asupra lucrărilor executate.
Măsuri administrative şi urbanistice
• Delimitarea zonei de protecţie a monumentului istoric şi stabilirea prin regulamentul 

local de urbanism a condiţiilor de intervenţie asupra construcţiilor din această zonă;
• Asigurarea legalităţii intervenţiilor asupra monumentelor şi asupra construcţiilor din 

zona de protecţie a acestuia – avize şi autorizaţii conform legii;
• Controlul legal al  intervenţiilor asupra monumentului  şi  construcţiilor din zona de 

protecţie a acestuia.
Măsuri financiare şi fiscale
• Finanţarea din bugetele proprietarilor monumentelor istorice a activităţilor de între-

ţinere, de pază şi a lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor; Facilitarea realizării de  
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venituri  directe provenite din folosirea publică a monumentelor istorice (taxe de acces, 
taxe de timbru etc);

• Finanţarea din bugetele publice a lucrărilor de punere în valoare a monumentelor 
istorice, indiferent de regimul de proprietate al acestora;

• Reducerea sau scutirea de impozite şi taxe locale, pentru proprietarii monumentelor 
istorice  şi  pentru  iniţiatorii  de  acţiuni  de  animare  culturală  în  favoarea  monumentelor 
istorice.

Acţiunile de protecţie a monumentelor istorice au următoarele obiective:
• Întreţinere – observarea continuă a stării fizice a monumentului istoric şi ansamblul  

de măsuri luate pentru menţinerea acestei stări;
• Pază – activitate care are scopul protejării monumentului istoric împotriva furturilor 

sau a distrugerilor intenţionate (vandalism);
• Consolidare – acţiune de înaltă specializare care urmăreşte îmbunătăţirea integri-

tăţii structurale a monumentului istoric;
• Restaurare – acţiune de înaltă specializare care are scopul de a evidenţia mărturiile 

istorice incluse în monumentul istoric şi de a păstra autenticitatea acestuia.
Intervenţiile asupra monumentelor istorice vor fi efectuate numai de către experţii şi  

specialiştii atestaţi de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
Intervenţiile  necesare adaptării  monumentelor  istorice la  noile  funcţiuni  derivă din 

activităţile specifice monumentelor istorice: gestiune, protecţie, monitorizare.
Intervenţiile  se  fac  numai  în  condiţiile  prevăzute  în  legislaţia  de  protecţie  a 

monumentelor istorice, cu avizul M.C.P.N.
Intervenţia în zona de protecţie a unui monument istoric (modificarea unei construcţii  

existente sau realizarea unei construcţii noi) se stabileşte prin Plan Urbanistic Zonal.
Pentru fiecare intervenţie în zona de protecţie a unui monument istoric este necesar 

avizul prealabil al comisiei de specialitate.
Monumentele  istorice  constituie  cel  mai  important  element  patrimonial  al  unei 

colectivităţi,  indiferent  cine  este  proprietarul  monumentului.  Monumentele  istorice 
formează „simbolul“ sau „imginea din exterior“ a unei localităţi sau chiar a unui teritoriu.

Lista monumentelor istorice este structurată pe capitole:
I. Monumentele arheologice, situri arheologice;
II. Monumente  şi  ansambluri  de  arhitectură; monumente tehnice;
III. Clădiri memoriale;
IV. Monumente de artă, monumente şi ansambluri memoriale;
V. Rezervaţii de arhitectură şi Urbanism, locuri istroice, parcuri şi grădini.
Monumentele  istorice  sunt  înscrise  în  lista  monumentelor  istorice  în  funcţie  de 

încadrarea lor în grupele de valoare: grupa A - valoare naţională sau universală; grupa B - 
valoare locală. Din verificările făcute în teren şi din discuţiile cu oamenii mai în vârstă, cu 
locuitorii, ca şi cu autorităţile locale, se pot trage unele concluzii asupra situaţiei de fapt a 
acestor bunuri de patrimoniu şi anume:

GJ-l-s-A-09125  în  peştera  „Cioarei”,  la  700  m  NE  faţă  de  localitatea  Boroşteni. 
Aşezare din epoca paleolitică. Nu sunt elemente de semnalizare precum şi alte elemente  
de prezentare (panouri) şi punere în valoare pentru a intra în circuitul turistic;
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GJ-II-m-B-09247 Biserica  Sf.  Nicolae  -  Mămăroi,  1739,  refăcută  la  1828 -  1832. 
Biserică  zidită  cu  o  turlă.  Are  învelitoare  din  tablă  zincată  în  stare  bună.  Zugrăveli 
exterioare degradate necesită intervenţii. Picturile exterioare sunt în stare bună.

2GJ-ll-m-B-09301  Biserica  de  lemn  „Sf.  Gheorghe”,  1823,  lucrările  recente  de 
restaurare s-au desfăşurat în condiţii bune, respectându-se natura şi forma materialelor 
folosite iniţial.

GJ-ll-m-B-09310 Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva” din satul Gureni, 1812, fără 
turle, este amplasată în cimitir. Este acoperită cu şiţă şi este în stare acceptabilă. Necesită 
intervanţii de întreţinere.

GJ-ll-m-B-09312 Biserica de lemn „Intrarea în Biserică“ sat  Hobiţa, datată1822, tip 
nou,  cu  o  turlă,  acoperită  cu  şiţă  şi  este  în  stare  acceptabilă.  Necesită  intervenţii  de 
întreţinere.

GJ-ll-m-B-09345 Biserica de lemn Cuvioasa Paraschiva, 1735, refăcută în 1856.
GJ-IV-m-B-09493  Casa  memorială  Constantin  Brâncuşi,  sat  Hobiţa  –  este  o 

reproducere a casei în care s-a născut sculptorul Constantin Brâncuşi, construită pe la 
1870 de către tatăl sculptorului, casa având trei încăperi, nu foarte mari. La mijloc se află o 
cameră cu o vatră mică, cu corlată în spate. În faţa casei se întinde o prispă cu stâlpi din 
lemn, puţin sculptaţi la capete, intrarea prispei fiind şi ea stăjuită de stâlpi. Casa muzeu a  
fost inaugurată în anul 1971 şi adăposteşte obiecte ce au aparţinut familiei Brâncuşi:  o 
colecţie de albume, scrisori, fotografii, cărţi şi documente referitoare la viaţa şi activitatea 
lui Constantin Brâncuşi.

Deşi  patrimoniul  turistic  şi  de  agrement  este  deosebit  de  atractiv,  valorificarea 
acestuia  este  redusă şi  aceste  surse  ar  putea deveni  principalul  factor  de  dezvoltare 
economică a comunei.

Bilanţul  teritorial  al  comunei  arată că şi  resursele forestiere şi  din agricultură pot 
creea  suportul  dezvoltării  economiei  pentru  etapa  viitoare  alături  de  valorificarea 
potenţialului turistic, aşa cum rezultă şi din bilanţul teritoriului administrativ.

Bilanţul teritorial pe categorii de folosinţă

TOTAL Bilanţ judeţ Bilanţ comună
ha % ha %

TOTAL GENERAL 560.174 100,00 21.687 100,00
   Total Agricol 242.749 43,33 6.618 30,52
      Arabil 99.248 17,72 1.574 7,26
      Păşuni 88.559 15,81 3.661 16,88
      Fâneţe 42.326 7,56 1.226 5,65
      Vii 4.241 0,76 80 0,37
      Livezi 8.375 1,50 77 0,36
   Total Neagricol 317.425 56,67 15.069 69,48
      Păduri 274.751 49,05 14.363 66,23
      Ape 4.590 0,82 226 1,04
      Drumuri 8.811 1,57 223 1,03
      Construcţii 14.346 2,56 191 0,88
      Neproductiv 14.927 2,66 66 0,30
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Având în vedere modificările minore în bilanţul teritorial al comunei, constatate după 
anul  1989  şi  ţinând  seama că  economia  comunei  va  merge  pe  aceiaşi  parametri  de  
dezvoltare se apreciază că bilanţul teritoriului administrativ nu va suferi modificări, singura 
posibilă corecţie ar putea să apară numai în urma aplicării cadastrului funciar, corecţii ce  
s-ar putea datora fie unor modificări de hotar cu comunele învecinate fie din măsurarea 
exactă a teritoriului.

Evoluţia funcţiilor  economice are loc pe fundalul  înfăptuirii  reformei economice în 
toate sferele de activitate economico-socială al cărui obiectiv este realizarea economiei de 
piaţă, restructurării sectorului economic, a modernizării şi retehnologizării capacităţilor de 
producţie, a privatizării agenţilor economici şi a creării pieţei de capital.

Acest proces de restructurare ar trebui însoţit de dezvoltarea accelerată a sectorului 
privat. Pe ansamblul comunei se înregistrează un număr redus de activităţi ale sectorului 
privat,  orientate cu precădere pe comerţ  şi  intermedieri,  prestări  de servicii  şi  în  mică 
măsură pe producţie.

Agricultura,  ca principal  element  de  dezvoltare  a activităţii  economice a comunei 
trebuie analizată din foarte multe puncte de vedere.

Din punct de vedere al clasei de pretabilitate, apreciem că, zona de dealuri permite 
includerea terenurilor agricole în clasele II şi III, respectiv cu limitări reduse şi moderate 
pentru utilizarea ca arabil, limitările fiind date de textura nisipoasă şi argiloasă a solului, 
exces moderat de umiditate stagnantă, pantă moderată (15 - 20%) şi aciditate moderată 
(pH 5,5-5,8).

În foarte mică măsură se pot încadra în clasa IV suprafeţele de terenuri din zona 
pâraielor şi limitările sunt legate de frecvenţa ridicată de inundabilitate a solului, prezenţa 
stratului acvifer la 1 - 3 m adâncime şi textura nisipoasă a solurilor.

Ca tip de activitate în agricultură se întâlneşte îndeosebi activitatea agricolă primară 
reprezentată de producţia vegetală şi animală şi în foarte mică măsură activitatea agricolă 
secundară (care cuprinde prelucrarea simplă a producţiei pomi-viticole din comună) dar 
lipseşte în totalitate activitatea agricolă terţiară care va trebui să cuprindă toate aspectele 
de prelucrare,  depozitare şi  valorificare atât  a  produselor  agricole  brute  cât  şi  a  celor 
industriale sau prelucrate.

Teritoriul  comunei  al  cărui  bilanţ  a  fost  prezentat  anterior,  defineşte  funcţiunea 
agricolă foarte importantă prin cele 6618 ha -teren agricol din suprafaţa totală a teritoriului  
administrativ de 21687 ha şi în cadrul acesteia terenul arabil care este important, 1574 ha, 
într-o măsură aproape egală găsindu-se fâneţele – 1226 ha, suprafaţa acoperită de vii şi 
livezi fiind doar de 157 ha.

Producţia vegetală apreciată prin structura principalelor culturi agricole şi a nivelelor 
de producţii medii la hectar plasează comuna printre cele cu realizări la media pe judeţ la  
grâu, fructe, porumb şi cartof.

Toate  aceste  producţii  inferioare  se  constituie  în  disfuncţionalităţi  iar  condiţiile 
pedoclimatice favorabile comunei îndreptăţesc obţinerea unor producţii  superioare celor 
medii pe judeţ.

Dotarea cu tractoare de diferite tipuri şi cu utilaje mecanice diversificate constituie 
una din verigile ce condiţionează rentabilizarea activităţilor agricole chiar şi în condiţiile de 
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relief  ale  comunei,  iar  situaţia  constatată  demonstrează  că  gradul  de  dotare  este 
necorespunzător şi dacă lipsa combinelor de recoltat porumbul se justifică prin preferinţa 
cultivatorilor pentru recoltarea manuală, pentru păstrarea intactă a tulpinilor (cocenilor), 
care reprezintă un important furaj pentru animale, lipsa acută a celorlalte utilaje agricole se 
constituie într-o disfuncţionalitate majoră.

Creşterea animalelor, componenta principală a activităţii agricole se analizează prin 
prisma a trei indicatori uzuali:

• încărcătura de animale la 100 ha este sub media pe judeţ la ovine, bovine, porcine 
şi păsări;

• producţiile medii pe cap de animal sunt sub cele medii pe judeţ;
• produsele animaliere ce revin pe locuitor, parametru care apreciază gradul de asi-

gurare a securităţii alimentare a populaţiei judeţului, demonstrează deficienţe importante 
atât la carne cât şi la lapte şi ouă.

Valorificarea produselor agricole se face liber şi direct de către producătorii agricoli 
fără să existe intermediari privaţi specializaţi.

Suprafaţa de teren agricol este exploatată de către populaţie prin sectorul privat care 
deţine aproape întreaga suprafaţă.

Sectorul zootehnic este în totalitate privat însă calitatea raselor de animale trebuie 
serios îmbunătăţită.
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Cunoscându-se   condiţiile   specifice   care   impun   amenajări hidroameliorative 
(combaterea excesului de umiditate freatic şi de suprafaţă, combaterea eroziunii solului)  
teritoriul  comunei  a  fost  cuprins  într-o  foarte  mică  măsură  în  programul  lucrărilor  de 
combatere a eroziunii solului executate înainte de anul 1989 dar în prezent aceste lucrări 
sunt aproape părăsite.

În acelaşi timp trebuie amintit că nu există nici lucrări pentru irigaţii sau desecare.
Reprezentată şi de o suprafaţă destul de mare de păduri, economia forestieră este, 

dar mai ales va trebui să devină, principala activitate economică a comunei.
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Starea de sănătate a pădurilor se apreciază ca bună, majoritatea arboretelor fiind 
relativ  sănătoase,  însă  s-a  accentuat  procesul  de  slăbire  fiziologică  a  arborilor,  care 
afectează 20,3% din numărul acestora.

Pădurile din teritoriul studiat se încadrează în grupa II după funcţiunile pe care le 
îndeplinesc având funcţie de producţie şi protecţie în care se realizează în principal masa 
lemnoasă şi alte produse ale pădurii şi în al doilea rând, însă în mică măsură, se asigură şi 
protecţia calităţii factorilor de mediu.

Dintre  produsele  specifice  pădurii,  masa  lemnoasă  reprezintă  principalul  produs 
(circa  200  mc la ha) iar produsele accesorii  (nelemnoase) cuprind produse cinegetice, 
fructe de pădure, plante medicinale şi aromatice.

În cadrul acestei resurse economice importante se include vânatul şi vânătoarea (cu 
o bogată faună cinegetică).

În  această  situaţie,  pădurea  reprezintă  pentru  teritoriul  studiat  o  importanţă 
economică şi o valoare de suport a dezvoltării localităţilor şi protecţie a calităţii mediului. 
Această  valoare  este  amplificată  şi  de  rolul  important  al  pădurii  în  combaterea 
fenomenelor  de  eroziune  şi  de  creştere  a  stabilităţii  terenurilor  dacă  avem în  vedere 
condiţiile fizico geografice specifice. Turbiditatea ridicată a apelor în zona dealurilor pune 
în evidenţă o vulnerabilitate la degradare prin eroziunea solului şi la necesitatea păstrării  
integrităţii  fondului  forestier  şi  extinderii  acestuia.  În  acelaşi  timp  apare  necesară  şi  
extinderea lucrărilor de stingere definitivă a fenomenului de torenţiabilitate.

Elementul  cel  mai  dinamic  al  potenţialului  economic  al  comunei  Peştişani  este 
turismul al cărui potenţial este deosebit de mare şi complex, dar gradul de valorificare al 
acestuia este foarte scăzut.

Zona în care se află teritoriul administrativ al comunei Peştişani este caracterizată 
printr-un cadru natural  generos prin  toate componentele  sale dar  şi  prin  importante şi  
variate  atracţii  turistice  antropice,  la  care  se  adaugă  păstrarea  unor  vechi  ocupaţii  şi  
meşteşuguri, unor frumoase datini şi obiceiuri populare.

Din  examinarea  întregului  potenţial  turistic  al  judeţului  s-au  constat  câteva 
concentrări de atracţie şi obiective turistice majore: arealul Târgu-Jiu – Tismana (din care 
face  parte  şi  comuna  Peştişani),  arealul  Parâng  –  Novaci,  arealul  Cerna  şi  arealul  
Dealurilor Getice.

Dintre principalele caracteristici ale arealului care interesează, Târgu-Jiu – Tismana, 
amintim:

• aspecte peisagistice de mare densitate şi frumuseţe, atât din dealurile subcarpatice 
cât şi din munţi;

• posibilităţi  de  practicare  a  sporturilor  de  iarnă,  pentru  care  trebuiesc  realizate 
amenajările comerciale necesare;

• prezenţa reliefului carstic, cu numeroase chei şi peşteri;
• existenţa castanului comestibil;
• areale forestiere extinse şi aria montană, locuri ideale pentru recreere şi odihnă;
• prezenţa lacurilor antropice de pe Valea Motrului şi Valea Bistriţei (Vâja, Clocotiş) 

cu un fond piscicol important;
• important fond cinegetic;
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• complexul  sculptural  „Constantin  Brâncuşi”  din  Târgu-Jiu  şi  locurile  natale  ale 
sculptorului Constantin Brâncuşi;

• un număr important de biserici şi monumente de arhitectură;
• prezenţa unor muzee sau colecţii etnografice săteşti; 
Valorificarea potenţialului  turistic este favorizată de un acces rutier  foarte  uşor  în 

zonă  prin  drumuri  naţionale  şi  judeţene  modernizate,  dar  şi  printr-o  reţea  de  drumuri  
comunale şi săteşti cu o viabilitate corespunzătoare în cea mai mare parte.

Formele de turism care se pot practica în acest areal sunt turismul montan, sporturi  
de iarnă, speologie, alpinism etc.

2.5. Populaţia. Elemente demografice şi sociale

Populaţia  provizorie  înregistrată  la  recensământul  din  anul  2002  a  fost  de  4248 
locuitori, cu o scădere de 13 locuitori faţă de recenământul din anul 1992 (4261 locuitori).  
Evoluţia  populaţiei  consemnată  pe  o  mai  lungă  perioadă  de  timp  înregistrează  o 
descreştere a populaţiei, constatare rezultată din tabelul de mai jos:

Număr locuitori
1977

recen-
sământ

1980 1985
1992

recen-
sământ

1994 1996
2002

recen-
sământ

2009
1 iulie

2010
1 ian.

Total
comună 5126 4683 4551 4261 4082 4895 4253 3894 3903

Peştişani 1650 1598 1465 1198 1212 1479 1283
Boroşteni 580 520 515 569 517 602 504
Brădiceni 896 783 795 730 712 842 746
Frînceşti 775 690 688 708 695 898 800
Gureni 497 441 441 520 410 414 429
Hobiţa 350 315 311 309 307 420 325
Seuca 378 336 336 227 229 240 166

Este de menţionat faptul că ultimul recensământ datează din anul 2002, astfel încât, 
în  continuare,  analiza  diferitelor  componente  demografice  se  va  face  pe  populaţia 
înregistrată la recensământul din anul 2002 sau a altor momente de referinţă confirmate  
statistic.

Pe grupe mari  de vârstă  populaţia  comunei,  la  recensământul  din  anul  1992,  se 
apropie de media pe judeţ:

1992 Populaţia 
totală

Grupe de vârstă

0-16 ani 16-60 ani Peste 60 ani

Nr. loc. % Nr. loc. % Nr. loc. %

Judeţul Gorj 401021 97727 24,37 242419 60,45 60875 15,18

Comuna Peştişani 4261 831 19,5 2471 58,0 959 22,5
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Din  datele  rezultate  în  urma  recensământului  din  anul  2002,  populaţia  comunei 
Peştişani avea următoarea structură:

2002

Populaţi
a totală

Grupe de vârstă

0-14 ani 15-59 ani Peste 60 ani

Nr. loc. % Nr. loc. % Nr. loc. %

Judeţul Gorj 387308 75309 19,44 243383 62,84 68616 17,72

bărbaţi 191280 38615 20,19 123730 64,69 28935 15,13

femei 196028 36694 18,72 119653 61,04 39681 20,24

Comuna Peştişani 4253 704 16,55 2358 55,44 1191 28,00

bărbaţi 2092 367 17,54 1216 58,13 509 24,33

femei 2161 337 15,59 1142 52,85 682 31,56

Din  datele  confirmate  de  Primăria  comunei  Peştişani,  în  anul  2003  structura 
populaţiei era următoarea:

Localitatea Total

Structura 
pe sexe Popu-

laţia 
activă

Popu-
laţia 

ocupată

Din care
Şomeri

Bărbaţi Femei industrie agri-
cultură

Total comună, 
din care 4283 2241 2042 2588 1779 805 974 419

Peştişani 1295 777 518 840 549 237 312 127

Brădiceni 752 338 414 451 291 104 187 64

Frânceşti 802 441 361 542 390 187 203 98

Gureni 436 218 218 209 159 92 67 47

Boroşteni 507 243 264 292 196 106 90 39

Hobiţa 325 149 176 172 130 57 73 37

Seuca 166 75 91 82 64 22 42 7

Pe ansamblul comunei (cu diferenţieri destul de mari între sate) indicele de creştere 
raportat la recensămintele populaţiei  din anii  1977, 1992 şi  2002 este negativ în toate 
localităţile.
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Din datele confirmate de Primăria comunei Peştişani, populaţia la 1 ianuarie 2010 
avea următoarea structură:

1 ian.
2010

Populaţia 
totală

Grupe de vârstă

0-6
ani

7-14
ani

15-18
ani

19-35
ani

36-60
ani

Peste
60 ani

Judeţul 
Gorj 376916 23992 33585 19609 101046 132820 65864

masculin 186214 12297 17311 10032 51929 66953 27692

feminin 190702 11695 16274 9577 49117 65867 38172

Comuna 
Peştişani 3903 197 290 169 912 1275 1060

masculin 1930 95 146 82 483 685 439

feminin 1973 102 144 87 429 590 621

Structura  demografică  arată  că  populaţia  din  grupa  de  vârstă  19-60  ani  este 
majoritară iar „raportul de dependenţă”, respectiv raportul dintre populaţia adultă (19 -60 
ani) şi populaţia sub 19 ani şi de peste 60 ani este supraunitar.

Structura populaţiei pe sexe este relativ echilibrată, numărul bărbaţilor în anul 2010 
fiind de 1930 cu 43 mai  puţin decât femeile (în număr de 1973, raport asemănător celui 
înregistrat pe judeţ, unde majoritatea o reprezintă femeile 50,60%).

Densitatea populaţiei  este de 18 loc/km2,  mult  inferioară densităţii  medii  pe judeţ 
(67,28 loc/km2), ceea ce caracterizează un spaţiu de o concentrare redusă a populaţiei, 
aceasta şi datorită suprafeţei foarte mari a zonei din teritoriu care nu este locuită (zona 
alpină şi subalpină).

Nivelul de instruire al populaţiei înregistrează o îmbunătăţire a gradului de instruire 
generală şi specială a populaţiei. Creşte numărul şi proporţia absolvenţilor de învăţământ 
secundar  şi  superior  concomitent  cu  reducerea  sensibilă  a  numărului  şi  proporţiei  
absolvenţilor de învăţământ primar şi a numărului persoanelor care nu au absolvit nici o 
şcoală.

Reformele  în  domeniul  învăţământului  conturează  unele  schimbări  în  orientarea 
şcolară  a  tineretului,  aceasta  răspunzând  cerinţelor  economiei  de  piaţă  legate  de 
solicitările crescânde de specialişti în economie, administraţie, justiţie etc.

Populaţia activă la sfârşitul anului 2003 era de 2588 persoane, ceea ce reprezenta 
60,4% din totalul populaţiei de 4283 locuitori din care 1779 era populaţie ocupată şi numai  
546 erau angajaţi. Ca urmare a restructurărilor din toate activităţile productive populaţia 
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activă s-a diminuat cu peste 200 persoane, intrate în general în şomaj, ceea ce a făcut ca 
numărul şomerilor să depăşească 400 persoane.

Din analiza structurii  populaţiei  active ocupate pe principalele sectoare socio-eco-
nomice la nivelul anului 2003, rezultă nivelul de modernitate a economiei.

Sectoare 
de activitate

JUDEŢUL GORJ Com. Peştişani

Total Urban Rural Total

Nr. Pers % Nr. Pers % Nr. pers % Nr. pers %

Primar 99600 50,1 21500 21,9 78100 77,6 546 30,7
Secundar 49900 25,1 39500 40,3 10400 10,3 1974 54,7
Terţiar 49300 24,8 37100 37,8 12200 12,1 259 14,6
Total 198800 100,0 98100 100,0 100700 100,0 1779 100,0

Economia  comunei  se  caracterizează  ca  fiind  de  un  nivel  redus  de  modernitate 
deoarece tipurile de activitate specifice sectorului terţiar sunt insuficient dezvoltate, atât ca 
pondere din totalul populaţiei cât şi ca densitate.

Pentru etapa de perspectivă, evoluţia populaţiei a fost proiectată ţinând seama de 
mai mulţi factori decisivi în stabilirea nivelului de evoluţie.

O  importantă  influenţă  asupra  numărului  de  locuitori  o  va  avea  procesul  de 
restructurare a activităţii economice şi în mod deosebit a unităţilor din oraşele şi comunele 
industrializate învecinate care, treptat, va conduce la eliberarea unui număr important de 
salariaţi.  O  serie  de  factori  de  „atractivitate“  sporită  pentru  creşterea  economică  - 
silvicultura,  agricultura,  industria,  serviciile,  turismul  etc.  -  vor  juca  un  rol  însemnat  în 
echilibrarea structurilor demo-economice. Potenţialul de dezvoltare economică a comunei 
va atrage în perspectivă un număr de locuitori cu o uşoară tendinţă de creştere, chiar dacă 
ritmul mediu anual înregistrat între anii 1977 - 2010 a avut un ritm mediu de descreştere.

NUMĂR LOCUITORI

VARIANTA I (tendenţial)

2009 2010 2015 2020

POPULAŢIA 
TOTALA 3894 3903 3948 3993

Din analiza corelată a acestor factori a reieşit concluzia că teritoriul comunei se va  
înscrie în categoria unităţilor administrativ teritoriale în care populaţia se va menţine în 
perspectivă ca ordin de mărime aproximativ la nivelul numărului de locuitori înregistrat în 
situaţia actuală cu o uşoară tendinţă de creştere.

Ca reţea de localităţi, comuna Peştişani are în structura sa un număr de 7 sate, din 
care Peştişani este satul de centru, iar celelalte sate sunt: Boroşteni, Brădiceni, Frânceşti, 
Gureni, Hobiţa şi Seuca.
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Ca număr de sate, comuna Peştişani se situează peste media pe judeţ de 6,2 sate 
pe comună.

Ca număr de locuitori -  3903 - comuna Peştişani se înscrie de asemenea în rândul 
comunelor de talie medie, având în vedere că populaţia medie pe comună este de 3660 
locuitori.

După mărimea satelor (un sat peste 1000 locuitori, trei sate cu o populaţie între 500 
şi  1000 locuitori, două sate cu o populaţie între 200 -  500 locuitori  şi  un sat  sub 200 
locuitori), conform statisticilor din anul 2003, comuna Peştişani se înscrie peste media pe 
judeţ unde mărimile cele mai frecvente sunt cele ale satelor cu 200 - 500 locuitori (39,6% 
din total) şi a celor cu 500 - 1000 locuitori  (32% din totalul  satelor). Acest fapt denotă 
tendinţa  de  structurare  preferenţială  a  satelor  judeţului  în  aşezări  de  mărime  medie 
specifice reliefului şi economiei locale.

Structura satelor ce compun comuna, pe categorii de mărime este următoarea:
• peste 1000 locuitori  - satul Peştişani - 1295 locuitori;
• între 500 - 1000 locuitori - satul Frînceşti - 802 locuitori;

- satul Brădiceni - 752 locuitori;
- satul Boroşteni - 507 locuitori.

• între 200 - 500 locuitori - satul Gureni - 436 locuitori;
- satul Hobita - 325 locuitori;

• sub 200 locuitori - satul Seuca    -166 locuitori.
Ca tipologie morfologică trăsătura caracteristică a satelor gorjene care corespunde 

întocmai şi comunei Peştişani este că acestea sunt amplasate în zonele de contact dintre 
formele de relief (dealuri şi depresiuni), zone în care microclimatul este mai favorabil şi 
resursele naturale sunt suficiente.

Suprafaţa intravilanului  este o altă trăsătură a aşezărilor dependente de condiţiile 
naturale şi economice specifice judeţului şi comunei. Ocuparea exclusiv în agricultură a 
locuitorilor a impus aşezărilor o talie mică sau medie.

Forma  alungită,  uneori  ramificată  sau  areolară,  cu  structură  adecvată  este  o 
caracteristică  specifică  aşezărilor  comunei  datorată  în  special  condiţiilor  mediului 
geografic. Formele de relief nu au fost propice dezvoltării  reţelelor localităţilor pe toate 
direcţiile.  Pentru  o  mai  bună folosire  a  reliefului  dar  şi  pentru  a  lăsa  libere  terenurile 
favorabile  agriculturii,  locuitorii  au  preferat  aşezarea  în  lungul  apelor  sau  a  poalelor 
dealurilor,  aşezare  ce  coincide  cu  cea  a  principalelor  drumuri.  Din  acest  motiv  satele 
comunei au o singură stradă - sau un număr redus de străzi - cu gospodării de o parte şi  
de alta, având forma vetrei alungită.

În perspectiva următorilor ani nu se întrevăd modificări spectaculoase în structura şi  
forma reţelei de localităţi astfel încât toate au fost considerate ca având perspective de 
dezvoltare prin valorificarea resurselor materiale şi umane existente.

În interiorul  comunei, satul  de reşedinţă Peştişani va avea şi  în continuare rol de 
coordonare administrativă, limitat la propriul teritoriu administrativ, dar cu atracţie turistică 
pentru  satul  Hobiţa.  Celelalte  sate  aparţinătoare  comunei  îşi  vor  rezolva  prin  dotările 
proprii serviciile numai pentru locuitorii satelor respective. O excepţie regretabilă ar putea 
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să o constituie satul Seuca, aflat într-o continuă dezafectare naturală, datorită accesibi-
lităţii dificile şi lipsei reţelelor tehnico-edilitare.

Strategia de dezvoltare a reţelelor de localităţi va urmări integrarea administrativă a 
comunei  în  reţeaua judeţeană de localităţi,  stabilirea  relaţiilor  ierarhice  cu  centrele  de 
influenţă, care asigură serviciile de nivel zonal, dar cu o dezvoltare a funcţiilor de turism 
care să valorifice resursele existente precum şi  îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă şi  de 
muncă a populaţiei prin dezvoltarea funcţiilor de servire şi rezidenţiale.

Din analiza datelor rezultate în urma recensământului  populaţiei  şi  locuitorilor  din 
anul 2002 se pot trage următoarele concluzii:

Fondul  de  locuit  al  celor  1502  gospodării  cu  o  populaţie  stabilă  în  locuinţe 
permanente/sezoniere de 4236 cetăţeni, câţi s-au înregistrat la recensământul din 2002 
este format din 2129 locuinţe care au 6466 camere de locuit, cu o suprafaţă locuibilă de 
81780 mp ceea ce conduce la o medie de 19,25 mp locuibili/locuitor (media pe judeţ fiind  
de 11,05 mp) şi la 1,5 camere/persoană (faţă de 1,1 camere/persoană, media pe judeţ).

Ca distribuţie a celor 4236 locuitori şi cele 1502 gospodării câte se înregistrează în 
anul 2002 se constată că o gospodărie are în medie 2,8 persoane (faţă de media pe judeţ  
de 3,18 persoane pe gospodărie) iar numărul de camere ce revine unei gospodării este de 
4,3 (peste media pe judeţ de 2,8 camere/gospodărie).

Toate locuinţele din mediul rural sunt de tip individual.
Clasificarea locuinţelor după materialele de construcţii conduce la concluzia că cea 

mai  mare parte  din  acestea (85,0%) sunt  realizate din  materiale  durabile,  14,0% sunt 
construcţii din lemn iar 3,1% sunt construcţii din materiale perisabile (paiantă, chirpici şi  
alte materiale).

Ca durată de serviciu peste 25,0% sunt locuinţe noi, până în 20 ani, circa 50% sunt 
locuinţe între 20 şi 50 ani şi restul de 25% au vechime mai mare de 50 ani (din care 10 % 
au depăşit durata de serviciu de 100 ani).

La evoluţia fondului locuibil s-au avut în vedere următoarele:
• modernizarea  fondului  locuibil  existent,  îndeosebi  din  zonele  rezidenţiale  cu  un 

număr important de locuitori, realizate după 1960, numeroase locuinţe fiind afectate de 
procese negative necesitând îmbunătăţirea confortului;

• creşterea siguranţei structurale şi fiabilităţii; numeroase locuinţe fiind construite din 
materiale perisabile - 17,9% din fondul locativ - care nu oferă siguranţa şi confortul locuirii;

• renovarea  fondului  locativ  vechi  valoros  din  centrele  localităţilor  sau  integrarea 
acestora în noi acţiuni de reconstrucţie;

• dezvoltarea fondului locativ în vederea acoperirii cererii de locuinţe;
• asigurarea bazei materiale de construcţii la preţuri accesibile şi formarea pieţelor 

imobiliare în scopul stimulării construcţiei de locuinţe.
Efortul  constructiv  din  următorii  ani  trebuie să cuprindă şi  lucrările  de reparaţii  şi 

modernizare la fondul locativ existent, care necesită o cantitate suplimentară de materiale 
de construcţii şi manoperă.

Deşi construcţia de locuinţe nu atinge cotele dinaintea anilor '90, legalizarea situaţiei 
juridice a unor imobile precum şi satisfacerea cererilor de construcţie de noi imobile va 
duce la modificări în intravilanul şi extravilanul localităţilor.
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Acest fenomen va avea în principal trei direcţii de dezvoltare:
• lotizarea  şi  construcţia  de  noi  imobile  în  afara  intravilanelor  existente  ale 

localităţilor;
• mărimea densităţii în cadrul localităţilor;
• renovarea urbană prin modernizarea sau reconstrucţia unor imobile existente.
Concentrările  de  dotări,  aflate  în  mare  parte  în  centrele  de  activitate  civică  ale 

localităţilor, prezintă în comparaţie cu zonele funcţional-productive caracteristici diametral 
opuse.

Activităţile de servire, dependente din ce în ce mai mult de traficul de informaţii, se 
pot clasifica astfel, în trei categorii:

1. Servicii de bază - învăţământ;
- sănătate;
- comerţ şi servicii pentru populaţie.

2. Servicii infrastructurale - cultură;
- sport - recreere;
- balneo-turism;
- transporturi şi telecomunicaţii.

3. Servicii administrative - financiar-bancare;
- prelucrarea informaţiilor;
- elaborarea şi aplicarea politicilor.

Frecvenţa de utilizare curentă, periodică şi ocazională face ca acestea să influenţeze 
zone de mărimi progresive în raport cu atracţia pe care dotările o exercită în teritorii şi cu 
viteza deplasărilor pe direcţia centrelor.

Între diversele zone de influenţă ale dotărilor şi categoriile de activităţi enumerate mai 
sus se stabileşte o strânsă legătură.

Serviciile de bază sunt specifice centrelor ce deservesc zone restrânse de mărimea 
unuia sau mai multor teritorii administrative situaţie în care se află şi comuna Peştişani.

Din analiza gradului de dotare a comunei, care se înscrie în serviciile de bază se 
reţin următoarele:

• în învăţământ reţeaua de clădiri şcolare este în general corespunzătoare, numărul 
de elevi fiind sub 30 pe sală de clasă; disfuncţionalităţile existente majore le constituie 
starea  actuală,  necorespunzătoare  a  clădirilor  şcolare  şi  distanţele  mari  ce  trebuiesc 
parcurse de la domiciliu la şcoală pentru o mare parte din elevi;

• dotările  uzuale  pentru  ocrotirea  sănătăţii  sunt  corespunzătoare  pentru  această 
perioadă, însă nu a fost definitivat programul de restructurare a acestei activităţi;

• dotările pentru activitatea balneară şi de turism sunt în general satisfăcătoare, însă 
sunt insuficiente spaţiile de cazare;

• dotările aferente taberei şcolare sunt insuficiente;
• dotările  comerciale  trebuie  analizate  şi  în  măsura  în  care  centrele  urbane  sau 

centre  de  comune  cu  bază  de  dotări  comerciale  mai  dezvoltată  asigură  distribuţia 
corespunzătoare a mărfurilor în zonele de influenţă; din acest punct de vedere unităţile 
comerciale existente asigură nevoile locuitorilor comunei.

Pentru etapa de referinţă a planului urbanistic general propunerile privesc:
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• în învăţământ - organizarea procesului educaţional pe durata unei singure serii şi  
îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a procesului de învăţământ;

• în activitatea de sănătate trebuie urmărită extinderea numărului  şi  îmbunătăţirea 
randamentului în unităţile sanitare şi de asistenţă socială;

• în reţeaua comercială este de urmărit asigurarea fiecărui sat cu un minim de unităţi 
comerciale  indiferent  de  sectorul  din  care  provin,  stimulându-se  concurenţa  pentru 
îmbunătăţirea serviciului;

• în activitatea de turism şi agrement trebuie elaborat un program complex în care 
administraţia  locală  să  se  implice  decisiv,  indiferent  de  deţinătorii  spaţiilor  în  acest 
moment.

2.6. Circulaţia

Din  punct  de  vedere  al  accesibilităţii,  teritoriul  comunei  Peştişani  are  o  bună 
accesibilitate atât de la centrul judeţului, faţă de care se află la o distanţă de 20 km, cât şi  
cu  oraşul  Tismana,  cu  celelalte  comune vecine,  precum şi  oraşul  Baia  de Aramă din 
judeţul Mehedinţi.

Reţeaua de căi rutiere din comună, analizată în contextul legăturilor cu comunele 
învecinate şi cu legăturile de transport naţional şi judeţean, este formată din:

DN 67 D Tg-Jiu - Baia de Aramă, ce trece la limita sudică a comunei;
DJ 672 ce porneşte din DN 67 Buduhala - Brădiceni - Peştişani - Tismana - Godineşti 

- Ciuperceni (DN 76);
Drumuri comunale:
DC 80 – Arcani - Brădiceni;
DC 95 – Şomăneşti - Teleşti - Brădiceni;
DC 96 – Cîlnic - Seuca - Hobiţa - Peştişani;
DC 131 A – Peştişani - Frânceşti - Runcu;
DC 131 B – Brădiceni - Frânceşti - Gureni;
DC 132 – Peştişani - Gureni;
DC 132 A – Peştişani - Gureni;
DC 133 – Brădiceni - Hobiţa;
DC 134 – Brădiceni - Bâlta.
Practic, teritoriul comunei este străbătut de un drum naţional, un drum judeţean şi 

nouă drumuri comunale ca şi de o reţea de drumuri săteşti şi vicinale.
Calitatea  infrastructurii  şi  a  sistemului  rutier  pentru  aceste  drumuri  judeţene este 

necorespunzătoare având în vedere durata de serviciu depăşită a acestora, iar drumurile 
comunale sunt pietruite şi necorespunzătoare.

În interiorul comunei există şi o reţea de străzi rurale nemodernizate şi cu o stare de 
întreţinere proastă.

Drumurile publice, în totalitate, în traversarea localităţilor impun viteze de circulaţie 
reduse,  deoarece  starea  căii  de  circulaţie  este  necorespunzătoare,  lăţimea  platformei 
drumului este sub limite normale datorită frontului îngust al limitei de proprietate iar curbele 
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au raze foarte mici. În acelaşi timp, cea mai mare parte din podurile existente necesită 
lucrări pentru mărirea capacităţii de circulaţie.

Starea  tehnică  a  staţiilor  de  călători  este  nesatisfăcătoare  necesitând,  pentru 
derularea în  condiţii  corespunzătoare  a transportului  de  călători,  o  serie  de  lucrări  de 
redimensionare a acestora şi a căilor de acces.

2.7. Intravilan existent. Zone funcţionale. Bilanţ teritorial

Intravilanul comunei Peştişani însumează o suprafaţă de 888,30 ha şi a fost stabilit 
prin  Planul  Urbanistic  General,  proiect  nr.  24/1999  elaborat  de  S.C.  PVD ARHITECT 
S.R.L. Târgu-Jiu şi aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Peştişani nr. 12/2000.

Bilanţul înregistrat ca existent la data actualizării planului urbanistic general, pe sate 
şi zone funcţionale este următorul:

Din analiza situaţiei existente se remarcă o serie de disfuncţionalităţi majore:
• în structura satului Peştişani a fost delimitată zona centrală a comunei în care sunt 

amplasate cele mai multe instituţii publice de interes general;
• ca suprafaţă în intravilan ponderea o deţine zona unităţilor agro-zootehnice cu o 

suprafaţă de 501,955 ha (64,3%); zona de locuinţe şi funcţiuni complementare ocupă o 
suprafaţă de 159,948 ha (20,50%);  densitatea de locuire  este scăzută  (24,40 loc/ha în 
zona de locuit şi 5,00 loc/ha în totalul intravilanului);
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BILANŢ TERITORIAL COMUNA PEŞTIŞANI
ZONE FUNCŢIONALE Peştişani Frânceşti Boroşteni Gureni Brădiceni Hobiţa Seuca TOTAL

33,175 27,174 17,151 17,283 36,618 16,158 12,388 159,948

14,510 0,102 3,824 4,165 0,401 0,904 0,000 23,907

UNITĂŢI AGRO-ZOOTEH. 136,256 89,560 49,110 39,745 120,295 40,653 26,335 501,955

5,488 0,385 0,878 0,437 1,813 0,912 0,114 10,026

• Rutier 11,319 5,799 3,686 3,613 7,001 2,169 3,238 36,825
• Feroviar 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
• Aerian 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
• Naval 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,731 0,000 0,000 0,000 0,344 0,326 0,000 1,402

0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 0,000 0,035 0,070

0,443 0,324 0,403 0,143 0,554 0,370 0,066 2,302

DESTINAŢIE SPECIALĂ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TERENURI LIBERE 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
APE 1,282 0,000 0,370 0,713 0,374 0,000 0,098 2,838
PĂDURI 14,683 8,213 2,177 3,626 8,661 2,133 1,463 40,957
TERENURI NEPROD. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
TOTAL INTRAVILAN 217,887 131,558 77,633 69,725 176,061 63,625 43,737 780,228

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI
COMPLEMENTARE
UNITĂŢI INDUSTRIALE
ŞI DEPOZITE

INSTITUŢII ŞI SERVICII
DE INTERES PUBLIC
CĂI DE COMUNICAŢIE 
ŞI TRANSPORT din care:        

SPAŢII VERZI, SPORT, 
AGREMENT, PROTECŢIE
CONSTRUCŢII
TEHNICO-EDILITARE
GOSPODĂRIE COMUNALĂ,
CIMITIRE



• un  ultim aspect  disfuncţional  al  acestui  mod  de dimensionare  a  intravilanului  îl 
constituie faptul că vor fi supuse impozitării ca terenuri în intravilan importante suprafeţe 
de teren care vor avea, în continuare, folosinţă agricolă.

Ca structură a zonelor funcţionale se constată în satele componente o suprafaţă 
redusă pentru spaţiile verzi, de sport şi agrement, deşi dotările publice includ şi astfel de 
spaţii (în mod deosebit şcolile), însă, se poate aprecia că zonele de păduri care coboară 
până în vatra satelor pot constitui şi zone de agrement naturale.

De  remarcat  este  faptul  că  zona  de  activitate  agro-zootehnică  mai  există  prin 
construcţiile de profil  ce se păstrează în prezent,  însă menţinerea lor în această zonă 
funcţională urmează să fie reanalizată în condiţiile în care destinaţia lor va fi alta.

Ca structură a intravilanelor este de remarcat faptul că în general fiecare sat este 
constituit  dintr-un  trup  principal,  la  care  se  adaugă  alte  mici  trupuri  pentru  construcţii  
izolate sau construcţii speciale.

2.8. Zone cu riscuri naturale

Fenomenele frecvent întâlnite sau care pot apare mai des sunt alunecările de teren 
ale căror cauze le reprezintă structura geologică a terenurilor ca şi inundaţiile provocate de 
pâraiele de pe teritoriul comunei şi care au o frecvenţă mai mare la viiturile de primăvară.  
Este de remarcat faptul că efectele acestor manifestări naturale distructive au în general  
efecte reduse şi în general zona intravilanelor a fost ferită de efectele dezastruoase ce 
s-ar fi putut produce.

2.9. Echipare edilitară

Importanţa deosebită a comunei Peştişani a făcut ca să existe preocupări pentru a 
asigura un minim de lucrări tehnico-edilitare în mod deosebit pentru satul de centru. 

Gospodărirea apelor
Resursele de apă de suprafaţă ale comunei sunt constituite din reţeaua hidrografică 

a pârâului Bistriţa, care îşi are izvoarele sub vârful Oslea (1946 m altitudine) care au un 
debit variabil, şi care are o multitudine de afluenţi (pârâiaşele: Bistricioara, Bâlta, Râuşorul,  
Valea Neagră).

În  acest  context  se  poate  aminti  şi  programul  de  amenajare  hidroenergetică,  în 
cadrul căruia s-au realizat 2 lacuri de acumulare, respectiv barajele Clocotiş şi Vâja cu 
hidrocentrala Vâja, acestea constituind şi surse de energie electrică.

Datorită resurselor de apă subterană din zona studiată, care sunt bogate, întâlnim o 
hidrostructură complexă de mari dimensiuni, în care se dezvoltă pe verticală o succesiune 
de orizonturi acvifere.

Apele freatice au un chimism corespunzător normelor de potabilitate, constituind o 
sursă de alimentare cu apă a majorităţii satelor componente ale comunei.

Desigur, prin realizarea celor două lacuri de acumulare, respectiv lacul de acumulare 
Vâja  cu  hidrocentrala  sa  şi  lacul  de  acumulare  Clocotiş,  putem  spune  că  acestea 
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constituie elementele de folosinţă complexă atât din punct de vedere energetic, cât şi a 
alimentării cu apă şi a posibilităţii de a iriga terenurile afectate de secetă.

Alimentarea cu apă potabilă
Sistemul  centralizat  de  alimentare  cu  apă  potabilă  este  format  din  sursa  din 

acumularea Clocotiş, staţie de tratare, rezervoare de înmagazinare (Gureni şi Boroşteni), 
conducte de transport  şi  conducte de distribuţie în satele Peştişani,  Boroşteni,  Gureni,  
Frînceşti, Brădiceni şi Hobiţa.

Sistemul de alimentare cu apă pe lângă faptul că asigură apa potabilă pentru toţi 
locuitorii comunei are şi serioase disfuncţionalităţi pornind chiar de la sursa de apă (de aici 
se preia un important debit de apă potabilă şi pentru alimentarea cu apă a municipiului  
Târgu-Jiu, printr-o pânză care reduce substanţial debitul comunei Peştişani).

În acelaşi timp întreaga reţea de transport şi distribuţie realizată în perioade diferite 
de  timp  şi  din  materiale  diferite  a  avut  pierderi  de  apă  ca  urmare  a  deficienţelor  de 
execuţie şi exploatare.

Pentru aceasta se impune cu necesitate reabilitarea şi dezvoltarea întregului sistem 
de alimentare cu apă.

Pentru satul care nu beneficiază de acest sistem centralizat, Seuca, apa se asigură 
din fântâni.

Canalizarea şi epurarea apelor uzate
În comună nu există un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate şi de epurare 

a acestora. 

Alimentarea cu căldură
Toate gospodăriile populaţiei se încălzesc cu sobe cu combustibil solid.

Alimentarea cu gaze naturale
Nu există reţea de distribuţie a gazelor naturale.

Alimentarea cu energie electrică
Deşi  alimentarea  cu  energie  electrică  este  în  principiu  soluţionată,  se  impune 

reabilitarea unor reţele care sunt subdimensionate ca şi eventuala extindere a reţelelor 
existente la trupurile separate sau gospodării izolate. Sistemul de distribuţie este format 
din 45,28 km reţele aeriene de joasă tensiune, 35,00 km reţele aeriene de medie tensiune, 
12,00 km reţele aeriene de înaltă tensiune şi 17 posturi de transformare.

Din datele existente la nivelul anului 2002 s-a înregistrat un consum total de 4145 
MWh, din care 2791 MWh consum industrial, 1115 MWh pentru abonaţii casnici, 71 MWh 
pentru activităţi economice şi 168 MWh pentru iluminatul public. 

Telefonia
Prin centrala automată digitală de 450 linii, din care sunt deja ocupate peste 3/4 linii,  

telefonia  asigură  legătura  cu  principalele  dotări  de  interes  public  din  comună,  dar  se 
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consideră  că  aceasta  este  o  soluţie  provizorie  deoarece marea masă a  populaţiei  nu 
beneficiază, de fapt, de acest mijloc modern de comunicare, astfel că şi această problemă 
se înscrie în numărul mare de disfuncţionalităţi înregistrate în comună.

2.10. Probleme de mediu

Degradarea mediului în comuna Peştişani este generată de activitatea economică şi 
socială  specifică  zonei  în  care  se  află  comuna  iar  principalele  surse  generatoare  de 
poluare provin din următoarele activităţi:

• despăduriri  necontrolate  care  pe  lângă  modificarea  microclimatului  zonei  pot 
produce  fenomenele  de  alunecări  de  terenuri  cu  influenţe  asupra  solului  şi  apelor  de 
suprafaţă şi chiar a intravilanelor;

• lipsa  lucrărilor  de echipare tehnico-edilitară  îndeosebi  a  reţelei  de  canalizare  în 
sistem unitar afectează soluluşi apele de suprafaţă;

• lipsa lucrărilor de îndiguire a apelor în zonele cele mai expuse inundaţiilor produc 
efecte de poluare a terenurilor expuse inundaţiilor.

2.11. Necesităţi şi opţiuni ale populaţiei

Din analiza propunerilor  administraţiei  publice locale şi  ale populaţiei  se desprind 
următoarele cerinţe şi opţiuni:

• realizarea unui nou sediu administrativ în viitoarea zonă centrală a comunei;
• reanalizarea întregii  reţele  de instituţii  publice (învăţământ,  sănătate,  cultură),  în 

vederea completării acestora şi în mod deosebit terminarea lucrărilor la căminul cultural;  
modernizarea reţelei de drumuri locale şi poduri;

• extinderea capacităţii centralei telefonice şi extinderea reţelei de telefonie în toate 
satele;

• reabilitarea şi  dezvoltarea reţelei  centralizate de alimentare cu apă potabilă prin 
extinderea reţelelor de distribuţie;

• înfiinţarea reţelei de canalizare a apelor uzate menajere;
• înfiinţarea distribuţiei de gaze naturale în comună.

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICĂ

3.1. Elemente de fundamentare a propunerilor

Propunerile de organizare urbanistică au fost fundamentate pe baza unor date şi 
documente studiate în perioada aactualizării planului urbanistic general şi anume:
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• programul  de  dezvoltare  iniţiat  şi  aprobat  de  administraţia  publică  locală  prin 
„Strategia de dezvoltare economico-socială a comunei Peştişani în perioada 2010 - 2014 
şi 2015 - 2019“;

• extrasele  din  programele  de  măsuri  elaborate  prin  „Planul  de  amenajare  a 
teritoriului judeţului Gorj“; 

• opţiunile justificate ale populaţiei;
• analiza  efectuată  de  proiectantul  Planului  Urbanistic  General  asupra  situaţiei 

existente.

3.2. Evoluţia posibilă. Priorităţi

Într-o viziune globală, actualizarea planului urbanistic general al localităţilor comunei  
Peştişani  are ca obiectiv analiza tuturor  domeniilor  socio-economice  cu impact  asupra 
ocupării, utilizării şi gestionării solului, ca suport al activităţilor de orice fel, precum şi a  
tuturor factorilor potenţiali care pot contribui la o dezvoltare echilibrată a tuturor localităţilor  
comunei.

O  adâncire  a  unor  domenii  din  planul  urbanistic  general  asupra  activităţilor 
economice în  mod deosebit  -  este mult  îngreunată de starea de declin,  procesele de 
tranziţie, restructurare şi integrare.

Şi  totuşi  se  pot  prezenta  principalii  indicatori  care  caracterizează  dezvoltarea 
economică a comunei după 1989 ca şi o evoluţie posibilă a acestora.

Agricultura  -  va necesita  un complex de măsuri  pentru a deveni  cu adevărat  o 
activitate economică ce va permite dezvoltarea comunei în următorii  10-15 ani. Printre 
principalele propuneri care vizează dezvoltarea agriculturii în perspectivă se numără:

• formarea unor structuri de producţie corespunzătoare condiţiilor pedoameliorative şi 
nevoilor de consum ale populaţiei;  exploataţii  viabile şi  asigurarea de servicii  necesare 
acestora; măsuri de protecţie a terenurilor agricole valoroase şi sporire a calităţii solurilor 
degradate prin lucrări de îmbunătăţiri funciare şi pedoameliorative;

• formarea profesională a producătorilor agricoli;
• revigorarea suprafeţelor de pajişti naturale şi izlazuri comunale;
• stoparea declinului efectivelor de animale.
Pe baza favorabilităţii  naturale  şi  a  potenţialului  fondului  funciar  se  apreciază că 

producţia vegetală va constitui  şi  în perspectivă o subramură cu posibilităţi  ridicate de 
dezvoltare  iar  zootehnia  se  va  reface  calitativ  şi  cantitativ  pe  baza  ofertei  naturale  a  
suprafeţei agricole.

O atenţie deosebită trebuie să se acorde reabilitării viticulturii, având în vedere faptul  
că atât solul cât şi climatul judeţului, ca şi al comunei, sunt favorabile dezvoltării podgoriilor 
în vederea obţinerii unor soiuri de vinuri de calitate superioară.

Industria  -  va  continua  să  lipsească  şi  în  etapa  de  10  ani  ce  va  urma,  însă 
influenţele activităţii economice din zone limitrofe se va simţi din plin.

Pe teritoriul  comunei  industria prelucrătoare poate constitui  un sector de creştere 
economică, opţiunile mergând către: promovarea unor tipuri de activitate agro-silvice prin 
valorificarea resurselor existente, promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii, dezvoltarea 
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parteneriatului între sectorul privat şi cel public, valorificarea capacităţilor de producţie prin 
vânzare sau închidere.

O  componentă  importantă  a  strategiei  de  realizare  a  unei  activităţi  industriale  o 
constituie dezvoltarea unui sector de servicii puternic şi bine definit faţă de activităţile de  
producţie propriu-zise.

În  acelaşi  timp  va  trebui  asigurat  un  echilibru  între  dezvoltarea  producţiei  şi 
conservarea calităţii mediului ca suport al unei dezvoltări durabile a comunei.

Dezvoltarea  industrială  a  comunei  se  apreciază  că  va  parcurge  două  direcţii 
principale în etapa de perspectivă:

• sigurarea unor alternative de ocupare a resurselor de muncă ce se vor disponibiliza 
prin  reducerea  sau  încetarea  activităţilor  unităţilor  industriale  din  zonele  adiacente,  
reconversia industriei, influenţa unor unităţi pentru reconstrucţia ecologică a ecosistemelor 
degradate;

• valorificarea resurselor naturale potenţiale şi reabilitarea unor activităţi tradiţionale. 
Economia forestieră  -  va constitui  şi  în viitor  un element important în economia 

comunei  având  în  vedere  faptul  că  pădurea  constituie  un  ecosistem  complex,  bine 
structurat, de mari dimensiuni şi cu caracter permanent care asigură ameliorarea situaţiilor 
climatice, frânează scurgerile de apă, eroziunea solului şi alunecările de teren, diminuează 
poluarea,  ocroteşte  vânatul,  protejează agricultura,  înfrumuseţează  peisajul  şi  este  un 
cadru favorabil pentru recreerea populaţiei.

Pentru  exercitarea  optimă  a  funcţiunilor  multiple,  gospodărirea  pădurilor  trebuie 
dirijată  prin  tratamente  adecvate  care  să  permită  realizarea  compoziţiilor  şi  formelor 
structurale cele mai corespunzătoare exercitării  funcţiilor de producţie şi  de protecţie a 
mediului.

Conservarea fondului  forestier  constituie  obiectivul  major  al  dezvoltării  activităţilor 
forestiere şi se poate realiza prin:

• păstrarea integrităţii fondului forestier, creşterea acestuia realizându-se pe seama 
valorificării unor terenuri improprii pentru folosinţe agricole sau a reconstrucţiei ecologice a 
suprafeţelor afectate de anumite lucrări industriale;

• măsuri şi acţiuni ecologice (conservarea bio-diversităţii, extinderea suprafeţelor de 
păduri, stingerea torenţilor, ameliorarea funcţiei ecoprotective prin amenajamente silvice);

• îmbunătăţirea zonării funcţionale a pădurilor prin extinderea suprafeţelor protejate;
• diversificarea valorificării altor produse ale pădurii;
• modernizarea şi dezvoltarea accesibilităţii fondului forestier;
• organizarea gestiunii pădurilor private.
Valenţele economice, sociale şi ecologice exprimate prin multitudinea de funcţiuni pe 

care  le  îndeplineşte  pădurea favorizează formarea şi  dezvoltarea unor  relaţii  intersec-
toriale între silvicultură şi alte domenii de activitate şi anume:

• agricultură - silvicultură care poate facilita introducerea unui sistem de instalare a 
vegetaţiei forestiere pe limitele cadastrale, plantarea de perdele forestiere de protecţie în 
zonele  potenţiale,  stimularea  agricultorilor  pentru  plantarea  terenurilor  degradate, 
reglementarea păşunatului în zonele cu vegetaţie forestieră;
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• silvicultură - ecoturism care să permită punerea în evidenţă a potenţialului turistic al 
pădurii  (cooperarea unităţilor  silvice cu agenţii  de turism pentru dezvoltarea şi  moder-
nizarea reţelei de cabane de vânătoare, întreţinerea traseelor turistice de către personalul 
silvic, dezvoltarea şi modernizarea unei reţele de cantoane silvice care să răspundă unor 
necesităţi turistice minimale etc);

• silvicultură - gospodărirea complexă a resurselor de apă care să pună în evidenţă 
funcţia pădurii pentru asigurarea formării unui regim hidrografic echilibrat şi de reducere a 
turbidităţii apei, cu implicaţii directe în aprovizionarea cu apă a populaţiei;

• silvicultură - suport al dezvoltării rurale datorită potenţialului ei pentru dezvoltarea 
anumitor activităţi de valorificare a unor resurse (răchită, ciuperci comestibile, fructe de 
pădure, plante medicinale, vânat etc.)  sau pentru antrenarea populaţiei  la unele lucrări 
silvice  specifice  (împăduriri,  lucrări  de  îngrijire  a  arboretelor  etc.)  şi  de  exploatare  - 
prelucrare a lemnului.

Turismul –  numeroasele  analize  şi  studii  de  profil  asupra  potenţialului  turistic  al 
teritoriului  comunei  Peştişani  în  contextul  întregului  judeţ  plasează  comuna  în  arealul 
turistic Târgu-Jiu – Tismana care se circumscrie zonei montane şi sectorului subcarpatic 
de la vest de râul Jiu şi ale cărei atracţii şi principale obiective au fost prezentate anterior.

3.3. Optimizarea relaţiilor în teritoriu

Amplasarea  geografică  a  comunei  Peştişani  a  impus  dezvoltarea  unor  relaţii 
tradiţionale cu celelalte comune învecinate care se vor păstra în forma şi specificul lor.

În acelaşi timp, dezvoltarea economică a zonei din care face parte comuna a stabilit  
relaţii speciale cu centrele polarizatoare din aceeaşi zonă, respectiv municipiul Târgu-Jiu, 
oraşul Tismana şi cu alte centre de interes deosebit prin potenţialul economic pe care îl au  
şi  care  oferă  locuri  de  muncă  pentru  o  mare  parte  din  populaţia  activă  a  comunei 
Peştişani.

În acelaşi timp trebuie remarcat că municipiul Târgu-Jiu asigură dotările şi serviciile 
majore din activităţile de învăţământ, sănătate, cultură, administraţie publică spre care se 
îndreaptă locuitorii comunei Peştişani.

În  cadrul  comunei,  relaţiile  tradiţionale  între  localităţi  şi  mai  ales  ierarhizarea 
existentă  vor  rămâne  nemodificate  pe  perioada  de  valabilitate  a  Planului  Urbanistic 
General.

3.4. Dezvoltarea activităţilor

Pentru relansarea economică a localităţilor comunei Peştişani au fost făcute o serie 
de  propuneri  odată  cu  analiza  critică  a  situaţiei  existente,  îndeosebi  la  prezentarea 
evoluţiei  posibile  în  perioada următoare,  evoluţie  bazată  pe  reabilitarea  parteneriatului 
existent între agricultură şi economia forestieră, dar şi de iniţiere a unor activităţi de tip  
industrial prin întreprinderi mici şi mijlocii sau a unor activităţi de agroturism.

Toate aceste propuneri sunt posibil de realizat chiar din această etapă, deoarece se 
bazează pe resursele materiale şi umane existente în comună, precum şi pe o serie de 
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spaţii  rămase  disponibile  îndeosebi  din  activitatea  economică,  iar  forţa  de  muncă 
disponibilizată din activitatea economică are o calificare corespunzătoare.

Prin realizarea propunerilor respective se asigură în acelaşi timp noi locuri de muncă 
pe teritoriul comunei.

3.5. Evoluţia populaţiei

Din analiza evoluţiei  populaţiei  dar mai ales a factorilor care influenţează această 
evoluţie (nivel mediu anual de creştere a populaţiei între anii 1977 şi 1989, sporul natural  
de creştere a populaţiei după anul 1991) dar şi potenţialul de dezvoltare a comunei corelat 
cu  acţiunile  de  retragere  către  locurile  natale  a  populaţiei  disponibilizate  din  activităţi  
productive din alte localităţi, rezultă o prognoză de uşoară creştere până în anul 2015.

Populaţia proiectată înregistrează pe ansamblu o creştere uşoară specifică de altfel 
majorităţii  localităţilor  componente.  Probabil  în  satul  Seuca  se  va  înregistra  un  declin 
datorită deprecierii zonei şi a vârstei înaintate a populaţiei.

Pentru  a  stopa  un  eventual  declin  datorat  depopulării,  intervenţiile  administraţiei 
locale trebuie să se facă în scopul îmbunătăţirii  calităţii  vieţii  prin ameliorarea factorilor 
demografici de natalitate şi mortalitate.

Oferta forţei de muncă în perspectivă se apreciază că va fi influenţată de evoluţia 
anterioară a unor factori demografici, economici, sociali şi psihologici, inclusiv de înclinaţia 
spre muncă a populaţiei active.

Până în anul 2015 se apreciază că mărimea şi structura ofertei de muncă vor suporta 
incidenţa  factorilor  demografici  şi  socio-economici  derivaţi  din  starea  economiei  şi 
restructurarea acestora, din dezvoltarea mecanismelor economiei de piaţă, inclusiv a celor 
instituţionale şi  legislative. Pentru această perioadă oferta forţei  de muncă va avea ca 
sursă principală disponibilizările rezultate din restructurarea industriei şi a altor ramuri care 
se pot adăuga stocului de populaţie neocupată şi care presează asupra cererii de locuri de 
muncă în lipsa unor alternative de atragere a acestora.

Reforma economică, cu componentele ei principale - privatizarea, restructurarea şi 
modernizarea  economiei  -  va  determina  schimbări  importante  în  structurile  demo-
economice, a căror evoluţie tinde spre o apropiere treptată de tipologia celor înregistrate în 
prezent în ţările dezvoltate. Tipurile principale de activităţi economico-sociale se apreciază 
că  vor  evolua  semnificativ,  respectiv  prin  reducerea  populaţiei  ocupate  în  activităţile 
primare şi  creşterea numărului  de persoane ocupate în activităţi  terţiare. „Terţializarea” 
economiei se va realiza îndeosebi pe seama unor activităţi de servicii din procesul direct  
productiv  şi  se  vor  constitui  ca  activităţi  distincte  care  să  deservească capacităţile  de 
producţie din centrele şi zonele cu activităţi industriale, agricole şi silvice.

3.6. Organizarea circulaţiei

Propunerile  de  amenajare  şi  dezvoltare  a  reţelei  de  comunicaţii  rutiere  au  fost 
definite  ca  urmare  a  analizei  situaţiei  existente,  strategiilor  Administraţiei  Naţionale  a 
Drumurilor  pentru  drumul  naţional  DN 67D,  a  Consiliului  Judeţean  -  pentru  drumurile 
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judeţene şi din propunerile Consiliului Local - pentru drumurile comunale şi străzile rurale 
din localităţile comunei.

În lipsa unui studiu de circulaţie elaborat special pentru căile de comunicaţie rutieră 
propunerile ce se vor  prezenta în continuare s-au bazat  pe analiza disfuncţionalităţilor 
constatate, pe ultimele date de trafic înregistrate pe drumurile judeţene şi în mod deosebit  
pe  propunerile  din  Planul  de  Amenajare  a  Teritoriului  Judeţean  (proiect  elaborat  de 
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului -  
URBAN PROIECT Bucureşti).

Ca principale probleme de organizare a circulaţiei ce au fost analizate şi tratate în  
planul urbanistic general se amintesc:

• alcătuirea  reţelei  majore  de  circulaţie  în  etapa  de  perspectivă  corespunzător 
intensificării  traficului,  reducerea (eliminarea)  disfuncţionalităţilor  circulaţiei  şi  dezvoltării 
urbanistice; 

• dimensionarea arterelor şi profilurile caracteristice;
• determinarea  mijloacelor  de  transport  în  comun  şi  a  traseelor  de  transport  în  

comun;
• stabilirea necesităţilor de parcare pe localităţi; 
• organizarea desfăşurării traficului de perspectivă.
Pentru a justifica propunerile ce vor urma, reamintim că reţeaua rutieră existentă a 

comunei  Peştişani  (formată  din  drumul  naţional  DN  67D,  drumul  judeţean DJ  672, 
drumurile  comunale  DC 80,  DC 95,  DC 96,  DC 131A,  DC 131B,  DC 132,  DC 132A, 
DC 133 şi  DC  134  precum şi  străzi  rurale  este  neregulată  ca  dispunere  în  plan,  cu 
numeroase intersecţii apropiate şi formând unghiuri ascuţite, lăţimi carosabile de regulă 
6-7 m (două benzi), încadrarea străzilor cu locuinţe la curte, trasee sinuoase şi lipsa unor 
trasee ocolitoare pentru traficul de tranzit.

Ca  lungime  şi  importanţă  reţeaua  de  circulaţie  rutieră  în  intravilanele  satelor  ce 
compun comuna Peştişani, este următoarea:

• drumul naţional DN 67 D - modernizat, cu 2 benzi de circulaţie;
• drumul judeţean DJ 672 modernizat, cu două benzi de circulaţie;
• drumurile comunale DC 80, DC 95, DC 96, DC 131A, DC 131B, DC 132, DC 132A, 

DC 133 şi DC 134 în mare măsură nemodernizate;
• străzile rurale din intravilanele celor şapte sate ce compun comuna Peştişani sunt 

nemodernizate (în mare parte pietruite) au de regulă două benzi de circulaţie însă lăţimea 
părţii carosabile variază între 4 şi 6 m.

Cu excepţia  drumurilor  naţional  şi  judeţean ale  căror  trasee au fost  analizate  în 
cadrul contextului general al judeţului, drumurile comunale şi reţeaua de străzi rurale nu au 
la  bază  o  analiză  funcţională  de  tramă  stradală.  Aceasta  s-a  înregistrat  aşa  cum au 
rezultat în timp ca urmare a cerinţelor populaţiei comunei.

Starea  îmbrăcăminţilor  nu  este  bună  nici  chiar  pe  drumul  judeţean,  astfel  încât, 
pentru administratorii drumurilor respective (Consiliul Judeţean şi Consiliul Local), trebuie 
să existe preocupări de îmbunătăţire a acestei situaţii.

Circulaţia de tranzit foloseşte drumul naţional DN 67D drumul judeţean DJ 672 prin 
localităţile  comunei  (lipsind  artere  ocolitoare)  şi  acestea  constitituie  una  din  cauzele 
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degradării  părţii  carosabile având în vedere greutăţile agabaritice ale unor mijloace de 
transport care folosesc acest drum.

Transportul în comun - în general de tranzit - foloseşte reţeaua de drumuri existentă 
şi  îndeosebi  drumul  naţional  şi  drumul  judeţean  iar  adăposturile  pentru  călători,  sunt 
insuficiente şi necorespunzătoare.

Ca  disfuncţionalităţi  majore  şi  implicit  măsuri  care  trebuie  să  stea  în  atenţia 
autorităţilor locale se amintesc:

• o reţea majoră de căi rutiere inadaptată la cerinţele traficului judeţean şi naţional;
• o  stare  de  viabilitate  necorespunzătoare  a  drumurilor,  prezenţa  a  numeroase 

puncte critice pe traseul drumului judeţean cu trafic mare (traversarea localităţilor, treceri la 
nivel, reducerea capacităţii portante din lipsa lucrărilor de întreţinere şi a depăşirii duratei 
de exploatare etc.);

• configuraţie de tip tentacular a reţelei  de străzi  rurale cu numeroase sinuozităţi, 
legături deficitare şi discontinuităţi;

• străzi rurale cu profiluri înguste fără spaţii laterale pentru lărgiri; 
• lipsa legăturilor directe interzonale şi a traseelor ocolitoare pentru traficul greu care 

afectează în prezent toate localităţile ce compun comuna;
• numărul  mare de intersecţii  care necesită  amenajări  şi  semnalizări  de dirijare a 

circulaţiei;
• lipsa parcajelor amenajate, în special în zona centrală şi în vecinătatea instituţiilor  

publice;
• lipsa reglementărilor privind circulaţia mijloacelor de transport cu tracţiune animală 

pe drumul naţional şi drumul judeţean;
• lipsa spaţiilor necesare pentru circulaţia pietonilor şi bicicliştilor îndeosebi pe drumul 

naţional.
Din  analiza  situaţiei  existente  şi  a  datelor  de  trafic  înregistrate  oficial  şi  care 

încadrează drumul judeţean DJ 672 în categoria drumurilor cu trafic mediu rezultă că în 
viitor elementele de trafic se menţin în aceleaşi limite (cu o uşoară tendinţă de scădere) ca 
şi condiţiile de circulaţie în interiorul comunei.

Pentru organizarea mai corectă a reţelei de circulaţie s-au avut în vedere:
• configuraţia actuală a căilor  de comunicaţii,  încadrarea lor cu construcţii,  funcţia 

arterei şi caracterul traficului; 
• rolul  arterei  în  cadrul  reţelei,  artere de transport  greu,  artere interzonale,  artere 

tehnologice, artere pietonale etc;
• creşterea fluenţei şi siguranţei traficului;
• asigurarea condiţiilor de amenajare a intersecţiilor;
• reabilitarea sistemelor rutiere a drumurilor de orice fel. 
Soluţia de reţea majoră proiectată se caracterizează prin păstrarea actualei trame a 

căilor de comunicaţii ca şi a funcţiunilor acestora, deoarece în această etapă nu se poate 
pune în discuţie realizarea de artere de circulaţie noi chiar dacă ar fi absolut necesare.

Crearea unei artere ocolitoare este imposibilă în acest moment, însă se impune în 
această etapă, reabilitarea tuturor arterelor de circulaţie pentru asigurarea unei circulaţii  
coerente.
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Profilurile  transversale  ale  drumurilor  publice  din  localităţile  comunei  sunt  cele 
corespunzătoare  categoriei  a  lll-a,  cu  două  benzi  carosabile  (5,50-7,00  ml  lăţime  a 
carosabilului) şi trotuare de minim 1,50 m şi de categoria a IV-a (cu o bandă carosabilă).

Transportul în comun - de tranzit - se va desfăşura în continuare pe drumul naţional 
pe care se impune modernizarea actualelor adăposturi şi crearea unora noi în toate staţiile 
de aşteptare.

Pentru circulaţia pietonilor este necesară execuţia de trotuare, pe toate arterele de 
circulaţie, din care o primă etapă să fie completarea acestora în lungul drumului naţional.

Deoarece  nu  există  posibilităţi  ca  în  următorii  5-10  ani  să  se  separe  funcţional  
traseele pe categorii speciale de trafic pe această perioadă se vor folosi traseele existente 
pentru toate categoriile de trafic.

Parcaje amenajate se propun numai în zona de interes general a instituţiilor publice.
Pentru această etapă nu se propun pasaje denivelate, sensuri unice, semaforizări  

etc.

3.7. Intravilan propus. Zonificare funcţională. Bilanţ teritorial

Ca urmare a necesităţilor de dezvoltare precum şi pe baza solicitării administraţiei 
locale şi a populaţiei, intravilanele tuturor localităţilor au fost reanalizate încercând astfel 
să se răspundă tuturor solicitărilor legale; în esenţă, intravilanele tuturor satelor ce compun 
comuna Peştişani nu au suferit modificări, faţă de cele existente în prezent, lucru ce va 
permite  o  crearea  unei  stabilităţi  de  gândire  asupra  evoluţiei  localităţii  precum  şi 
îmbunătăţire substanţială a indicelor de densitate a populaţiei prin păstrarea suprafeţelor şi 
creşterea în timp a numărului populaţiei.
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BILANŢ TERITORIAL SAT PEŞTIŞANI

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 33,1751 15,23 0,1228 0,05
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 14,5102 6,66 0,0000 0,00
UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE 136,2560 62,54 37,2296 0,00
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 5,4880 2,52 0,0000 0,00
CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT din care:        
• Rutier 11,3194 5,20 1,3504 0,53
• Feroviar 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Aerian 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Naval 0,0000 0,00 0,0000 0,00
SPAŢII VERZI, SPORT,  AGREMENT, PROTECŢIE 0,7309 0,34 0,0000 0,00
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 0,4428 0,20 0,0000 0,00
DESTINAŢIE SPECIALĂ 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TERENURI LIBERE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
APE 1,2820 0,59 0,0934 0,04
PĂDURI 14,6826 6,74 0,3993 0,16
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TOTAL INTRAVILAN 217,8872 100,00 39,1955 15,25

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan
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BILANŢ TERITORIAL SAT BOROŞTENI

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 17,1509 22,09 0,0000 0,00
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 3,8240 4,93 0,0000 0,00
UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE 49,1101 63,26 5,7256 85,05
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,8775 1,13 0,0000 0,00

• Rutier 3,6857 4,75 0,3485 0,41
• Feroviar 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Aerian 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Naval 0,0000 0,00 0,0000 0,00
SPAŢII VERZI, SPORT,  AGREMENT, PROTECŢIE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 0,0346 0,04 0,0000 0,00
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 0,4026 0,52 0,0000 0,00
DESTINAŢIE SPECIALĂ 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TERENURI LIBERE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
APE 0,3704 0,48 0,0541 0,06
PĂDURI 2,1774 2,80 0,6039 0,72
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TOTAL INTRAVILAN 77,6332 100,00 6,7321 7,98

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

CĂI DE COMUNICAŢIE 
ŞI TRANSPORT din care:        

BILANŢ TERITORIAL SAT FRÂNCEŞTI

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 27,1744 20,66 0,1442 0,09
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 0,1020 0,08 0,0000 0,00
UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE 89,5604 68,08 13,5709 64,15
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,3852 0,29 2,6758 1,75

• Rutier 5,7992 4,41 0,2958 0,19
• Feroviar 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Aerian 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Naval 0,0000 0,00 0,0000 0,00
SPAŢII VERZI, SPORT,  AGREMENT, PROTECŢIE 0,0000 0,00 2,0000 1,31
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 0,0000 0,00 2,1713 1,42
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 0,3238 0,25 0,0000 0,00
DESTINAŢIE SPECIALĂ 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TERENURI LIBERE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
APE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PĂDURI 8,2135 6,24 0,2965 0,19
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TOTAL INTRAVILAN 131,5584 100,00 21,1545 13,85

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

CĂI DE COMUNICAŢIE 
ŞI TRANSPORT din care:        
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BILANŢ TERITORIAL SAT BRĂDICENI

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 36,6184 20,80 0,8934 0,48
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 0,4011 0,23 0,0000 0,00
UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE 120,2951 68,33 9,6339 89,58
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 1,8125 1,03 0,0000 0,00

• Rutier 7,0009 3,98 0,2272 0,12
• Feroviar 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Aerian 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Naval 0,0000 0,00 0,0000 0,00
SPAŢII VERZI, SPORT,  AGREMENT, PROTECŢIE 0,3443 0,20 0,0000 0,00
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 0,5541 0,31 0,0000 0,00
DESTINAŢIE SPECIALĂ 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TERENURI LIBERE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
APE 0,3743 0,21 0,0000 0,00
PĂDURI 8,6606 4,92 0,0000 0,00
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TOTAL INTRAVILAN 176,0614 100,00 10,7545 5,76

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

CĂI DE COMUNICAŢIE 
ŞI TRANSPORT din care:        

BILANŢ TERITORIAL SAT GURENI

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 17,2830 24,79 0,8423 1,02
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 4,1654 5,97 0,0000 0,00
UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE 39,7449 57,00 3,8583 30,21
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,4366 0,63 0,0000 0,00

• Rutier 3,6125 5,18 0,6965 0,84
• Feroviar 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Aerian 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Naval 0,0000 0,00 0,0000 0,00
SPAŢII VERZI, SPORT,  AGREMENT, PROTECŢIE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 0,1433 0,21 0,0000 0,00
DESTINAŢIE SPECIALĂ 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TERENURI LIBERE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
APE 0,7134 1,02 0,5377 0,65
PĂDURI 3,6265 5,20 6,8369 8,29
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TOTAL INTRAVILAN 69,7255 100,00 12,7717 15,48

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

CĂI DE COMUNICAŢIE 
ŞI TRANSPORT din care:        
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BILANŢ TERITORIAL SAT SEUCA

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 12,3881 28,32 0,0000 0,00
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE 26,3352 60,21 0,0000 0,00
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,1141 0,26 0,0000 0,00

• Rutier 3,2380 7,40 0,0000 0,00
• Feroviar 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Aerian 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Naval 0,0000 0,00 0,0000 0,00
SPAŢII VERZI, SPORT,  AGREMENT, PROTECŢIE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 0,0354 0,08 0,0000 0,00
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 0,0661 0,15 0,0000 0,00
DESTINAŢIE SPECIALĂ 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TERENURI LIBERE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
APE 0,0978 0,22 0,0000 0,00
PĂDURI 1,4627 3,34 0,0000 0,00
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TOTAL INTRAVILAN 43,7372 100,00 0,0000 0,00

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

CĂI DE COMUNICAŢIE 
ŞI TRANSPORT din care:        

BILANŢ TERITORIAL SAT HOBIŢA

ZONE FUNCŢIONALE

EXISTENT PROPUS

LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE 16,1578 25,40 0,0000 0,00
UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITE 0,9042 1,42 0,0000 0,00
UNITĂŢI AGRO-ZOOTEHNICE 40,6530 63,89 0,2947 24,74
INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC 0,9118 1,43 0,0000 0,00

• Rutier 2,1693 3,41 0,0072 0,01
• Feroviar 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Aerian 0,0000 0,00 0,0000 0,00
• Naval 0,0000 0,00 0,0000 0,00
SPAŢII VERZI, SPORT,  AGREMENT, PROTECŢIE 0,3263 0,51 0,0000 0,00
CONSTRUCŢII TEHNICO-EDILITARE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
GOSPODĂRIE COMUNALĂ, CIMITIRE 0,3695 0,58 0,0000 0,00
DESTINAŢIE SPECIALĂ 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TERENURI LIBERE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
APE 0,0000 0,00 0,0427 0,07
PĂDURI 2,1332 3,35 0,8466 1,31
TERENURI NEPRODUCTIVE 0,0000 0,00 0,0000 0,00
TOTAL INTRAVILAN 63,6251 100,00 1,1912 1,84

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

Suprafaţa
(ha)

Procent
% din total
intravilan

CĂI DE COMUNICAŢIE 
ŞI TRANSPORT din care:        



Ca particularităţi ale bilanţului intravilanelor sunt de remarcat următoarele:
• în satul de centru Peştişani a fost delimitată zona centrală cu principalele instituţii  

publice;
• nu  apar  suprafeţe  de  teren  aferente  zonei  de  sport  şi  agrement  în  satele 

aparţinătoare comunei deoarece această funcţiune este asigurată în incinta şcolilor sau în 
imediata apropiere a pădurii care suplineşte această funcţiune;

• toate intravilanele permit autorizarea executării de construcţii conform reglementă-
rilor din regulamentul local de urbanism.

3.8. Măsuri în zonele cu riscuri naturale

Pe teritoriul comunei au fost înregistrate, în decursul timpului, fenomene de alunecări  
de terenuri şi inundaţii însă nu sunt afectate intravilanele propuse.

3.9. Dezvoltarea echipării edilitare

Pentru valorificarea raţională şi durabilă a resurselor de apă, obiectivele majore de 
gospodărie complexă a apelor constau din:

• eliminarea surselor de poluare a apelor de suprafaţă (eroziuni, corectare de torenţi);
• protecţia viitoarelor captări de apă subterană pentru alimentarea populaţiei;
• realizarea de lucrări de îndiguire în zonele afectate de inundaţii sau cu risc de a fi 

inundate la ape mari.
Pentru perioada de valabilitate a Planului Urbanistic General actualizat se apreciază 

că vor fi asigurate surse financiare reduse de la bugetul local pentru lucrări de echipare  
tehnico-edilitară. În aceste condiţii sau în măsura în care pot fi identificate alte surse de 
finanţare decât bugetul local s-au sugerat următoarele soluţii de principiu:

• pentru  alimentarea  cu  apă  a  localităţilor  se  propune  reabilitatea  şi  extinderea 
actualului sistem centralizat îndeosebi cu reţelele de transport şi distribuţie a apei potabile 
precum şi realizarea unor foraje şi a unui rezervor în satul Seuca. 

Canalizarea  apelor  uzate  şi  epurarea  acestora  a  fost  gândită  în  sistem  unitar, 
deservit de trei staţii de epurare amplasate în satele Brădiceni, Hobiţa şi Seuca.

Pentru alimentarea cu energie electrică, propunerile privesc reabilitarea reţelelor de 
distribuţie cu vechime mare şi înlocuirea stâlpilor deterioraţi.

În paralel cu programele de modernizare a infrastructurii de distribuţie a energiei mai  
sunt necesare acţiuni legate de:

• extinderea  reţelelor  electrice  în  zone  în  care  gospodăriile  existente  sunt  încă 
neracordate la sistemul energetic;

• modernizarea şi extinderea reţelelor de iluminat stradal în toate localităţile.
Având  în  vedere  gradul  asigurării  telefoniei  în  comună  se  impune  extinderea 

centralei telefonice automate ca să asigure minimum de posturi telefonice în fiecare sat în 
parte.
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Alimentarea cu căldură rămâne în continuare pe actualul sistem, respectiv cu sobe 
individuale cu funcţionare pe combustibil solid atât la locuinţe cât şi la instituţiile publice, 
problema unei încălziri centralizate fiind de foarte largă perspectivă.

Activitatea de gospodărire comunală – colectarea deşeurilor menajere se desfăşoară 
în condiţii satisfăcătoare.

3.10. Protecţia mediului

Stabilirea propunerilor şi reglementărilor cu privire la protecţia mediului se face în 
conformitate cu:

• Ordonanţa de Urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului – 
modificată prin: Legea nr. 265/2006; Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2007; Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 114/2007; Ordonanţa de Urgenţă nr. 164/2008;

• Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  nr.  201  din  14  februarie  1997  pentru  aprobarea 
Normelor metodologice de avizare sanitara şi autorizare sanitara.

• Legea nr. 107 din 25 septembrie 1996 Legea apelor  – modificată prin: Hotărârea 
Guvernului nr. 83/1997; Legea nr. 310/2004; Legea nr. 112/2006; Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 12/2007; Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2010.

Deşi descrierea situaţiei existente a fost prezentată în capitolele anterioare se vor 
evidenţia elementele de sinteză ce caracterizează comuna Peştişani după cum urmează:

Cadrul natural
Teritoriul  administrativ  al  comunei  Peştişani  este  situat  în  partea  de  nord-vest  a 

judeţului Gorj într-o zonă diversificată ca relief, respectiv montană şi colinară.
Comuna se află în zona munţilor Vulcan cât şi în Subcarpaţii Olteniei, amplasarea 

satelor fiind în zona dealurilor subcarpatice cu altitudini în jur de 400 - 500 m, separate de  
culoare lungi ale cursurilor de apă.

Geologic, Subcarpaţii Olteniei sunt constituiţi din formaţiuni marmatiene reprezentate 
prin  marne  nisipoase,  şisturi  argiloase  peste  care  urmează depozite  de  aluviuni 
cuaternare,  reprezentate  prin  praf  argilo-nisipos  cu  elemente  rarisime  de  pietrişuri  şi 
bolovăniş, provenite din erodarea conglomeratelor de Peştişani.

În cadrul  dealurilor  subcarpatice  interioare,  predominarea  rocilor  sedimentare 
neomogene sub aspect litologic şi cu rezistenţă mică la eroziune, fragmentarea moderată 
până la mare a reliefului, declivitatea mare a versanţilor cu precipitaţii bogate cu caracter  
torenţial, lipsa unei vegetaţii forestiere pe toate suprafeţele înclinate, folosirea neadecvată 
a unor terenuri în pantă şi defrişările, favorizează procesele de modelare geomorfologică:  
eroziunea de suprafaţă, eroziunea torenţială şi ravenarea concentrată în lungul talvegurilor  
şi la obârşiile torenţiale, procese fluviatile de albie marcate prin acumulări neomogene în 
lungul canalului de scurgere şi prin erodarea puternică a malurilor şi bazei versanţilor ca şi 
alunecărilor de teren (în toate dealurile subcarpatice şi toţi versanţii văilor ce fragmentează 
podurile piemontane).

Din punct de vedere hidrologic comuna Peştişani se află sub influenţa râului Jiu şi a 
afluenţilor acestuia.
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Apa  subterană  cunoaşte  o  structură  complexă  de  mari  dimensiuni  în  care  se 
individualizează pe verticală o succesiune de orizonturi acvifere.

Acviferele  freatice  se  desfăşoară  în  formaţiunile  cuaternare  şi  sunt  alimentate 
preponderent  din  precipitaţiile  ce  cad  pe  suprafaţa  reliefului  şi  sunt  drenate  în  regim 
natural de acviferele inferioare sau de reţeaua exterioară. Chimismul apelor corespunde 
normelor  de  potabilitate  şi  de  aceea,  au  constituit  şi  constituie  principala  sursă  de 
alimentare cu apă a localităţilor comunei.

Acviferele de adâncime sunt acvifere de tip intergranular şi se constituie în straturi cu 
dezvoltare continuă la scară regională şi cu pasuri de la 5 m la peste 100 m. Alimentarea 
se face din precipitaţii şi din reţeaua hidrografică iar descărcarea acestora se realizează 
prin drenaj natural. Apele înmagazinate în aceste acvifere sunt în general ape bicarbonate 
calcice sau sodice iar calitatea lor sub aspectul potabilităţii este redusă datorită gradului 
ridicat de mineralizare.

Clima este în general temperat-continentală cu ierni blânde uneori cu invazii de aer 
cald, cu o circulaţie atmosferică caracterizată prin advecţii de aer temperat-continental din 
est şi arctic din nord.

Regimul  temperaturilor  se  încadrează  în  regimul  zonei  de  centru  a  judeţului  iar 
precipitaţiile anuale sunt în jur de 700 - 800 mm (cantităţi medii anuale) în zona colinară şi 
în cantităţi medii lunare de 90-125 mm.

Regimul vânturilor evidenţiază predominarea vânturilor din nord canalizate pe valea 
Bistriţei cu frecvente medii de calm de peste 50%.

Solurile în zona de sud a dealurilor subcarpatice sunt cele brune podzolice distribuite 
în asociaţie cu solurile brune iar pe versanţi,  cu fazele erodate ale acestora.  În lunca 
Bistriţei şi a afluenţilor săi apar soluri aluvionare.

Vegetaţia este specifică dealurilor subcarpatice şi piemontane în care se regăseşte 
etajul pădurilor de foioase (cer, gârniţă, gorun) în alternanţă cu pajişti secundare şi soluri  
argiloase.

Fauna  este cea  specifică pădurilor de foioase, fiind reprezentată de cerb, lopătar, 
căprior, mistreţ, urs etc.

Pe  teritoriul  comunei  se  regăseşte  obiectivul  natural  ocrotit  „Piatra  Broştenilor", 
consemnat prin Legea nr. 5/2000 privind zonele protejate.

Resursele naturale ale solului şi subsolului
În general terenul agricol este cultivat în cea mai mare parte (forma de proprietate  

este privată) înregistrându-se culturi de cereale, leguminoase, fructe – îndeosebi struguri, 
rădăcinoase pentru nutreţ, fân şi masă verde.

Fondul forestier, care ocupă mai mult de jumătate din teritoriul comunei, este una din 
bogăţiile ce se valorifică prin masa lemnoasă şi produse accesorii având însă şi funcţia 
extrem de importantă de protecţie a mediului.

Resursele de apă sunt, în general, corespunzătoare cantitativ şi calitativ atât cele de 
suprafaţă cât şi cele subterane.
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TOTAL Bilanţ judeţ Bilanţ comună
ha % ha %

TOTAL GENERAL 560.174 100,00 21.687 100,00
   Total Agricol 242.749 43,33 6.618 30,52
      Arabil 99.248 17,72 1.574 7,26
      Păşuni 88.559 15,81 3.661 16,88
      Fâneţe 42.326 7,56 1.226 5,65
      Vii 4.241 0,76 80 0,37
      Livezi 8.375 1,50 77 0,36
   Total Neagricol 317.425 56,67 15.069 69,48
      Păduri 274.751 49,05 14.363 66,23
      Ape 4.590 0,82 226 1,04
      Drumuri 8.811 1,57 223 1,03
      Construcţii 14.346 2,56 191 0,88
      Neproductiv 14.927 2,66 66 0,30

Riscuri naturale
Principalele  riscuri  naturale  sunt  cele  general  valabile  pe tot  teritoriul  judeţului  şi  

anume: procesele geomorfologice (eroziuni  şi  alunecări  de terenuri)  care nu afectează 
vetrele satelor.

Înundabilitatea nu a înregistrat intensităţi excesive astfel că la toate momentele de 
pericol 1970, 1975, 1991 practic nu au fost inundaţii în albia majoră a pârâului Bistriţa,  
soldate cu pierderi de vieţi omeneşti şi pierderi materiale.

Seismicitatea nu constituie un risc major pentru populaţie, judeţul fiind în zona de 
calcul E,  cu un coeficient ag=0,12 şi o valoare a perioadei de colţ Tc=0,7”; intensitatea 
seismică de calcul 6, scara MSK, cu o perioadă de revenire de 100 ani.

Monumente de valoare ale patrimoniului
în anexa I la Legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului  

Naţional - secţia III  -  zone protejate pentru teritoriul  comunei Peştişani, la poziţia 2446 
„Piatra Boroştenilor”, ca monument al naturii.

În  lista  oficială  a  Comisiei  Naţionale  a  Monumentelor,  Ansamblurilor  şi  Siturilor 
Istorice se înregistrează următoarele obiective:

• ca ansambluri arheologice:
- GJ-l-s-A-09125 Aşezarea paleolitică  de la Boroşteni „Peştera Cioarei“  datând din 

Paleoliticul superior
• ca monumente şi ansambluri de arhitectură:
- GJ-II-m-B-09247,  Biserica  „Sf.  Nicolae“,  sat  Brădiceni,  Cătun  Mămăroi,  datată 

1739, refăcută 1828 - 1832;
- GJ-ll-m-B-09301, Biserica de lemn „Sf.  Gheorghe“ sat Frânceşti,  Cătun  Boacşa, 

datată 1823;
- GJ-ll-m-B-09310, Biserica de lemn „Cuvioasa Paraschiva“ sat Gureni, datată 1812;
- GJ-ll-m-B-09312, Biserica de lemn „Intrarea în Biserică“ sat Hobiţa, datată1822;
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- GJ-ll-m-B-09345,  Biserica  de  lemn  „Cuvioasa  Paraschiva“  sat  Peştişani,  Cătun 
Suseni, datată 1735, modificată în 1856;

- GJ-IV-m-B-09493 Casa „Constantin Brâncuşi“ sat Hobiţa, datată sec. XIX;
- GJ-IV-m-B-09494 Casa - Muzeu „Constantin Brâncuşi“ sat Hobiţa, datată sec. XIX.

Zonele de recreere, odihnă şi agrement
În centrul satului Peştişani, este amenajată o zonă de odihnă şi agrement pe râul 

Bistriţa. De asemenea, în centrul satului Brădiceni este un spaţiu verde.

Obiective industriale şi zone de depozitare aferente
Pe teritoriul comunei nu există obiective industriale organizate în platforme ci numai 

lucrări hidrotehnice de acumulare a apelor pentru folosinţe energietice (Vâja şi Clocotiş).

Reţeaua principală de căi de comunicaţie
Reţeaua de căi de comunicaţie rutieră este constituită din drumul naţional DN 67D, 

drumul judeţean DJ 672, drumurile comunale DC 80, DC 95, DC 96, DC 131A, DC 131B,  
DC 132, DC 132A, DC 133 şi DC 134 precum şi o reţea de drumuri şi străzi rurale.

Reţeaua de lucrări tehnico-edilitare
Satele aparţinătoare comunei şi implicit populaţia beneficiază (parţial) de alimentare 

cu apă potabilă, alimentare cu energie electrică, telefonie.
Din analiza critică a situaţiei existente se desprind următoarele disfuncţionalităţi  şi 

priorităţi:
• bilanţul  teritorial  al  intravilanelor  existente  cuprind  zonele  funcţionale  specifice 

localităţilor ce compun comuna Peştişani cu următoarele precizări:
- zone verzi şi de agrement nu sunt evidenţiate distinct, deoarece aceste funcţiuni 

sunt preluate de zonele împădurite din imediata apropiere a localităţilor;
- pentru lucrările viitoare de echipare tehnico-edilitară nu s-a creat o zonă funcţională 

specială deoarece amplasamentele amenajărilor specifice se vor încadra în celelalte zone 
enunţate.

Identificarea surselor de poluare
Deşi sunt  prezentate  o  serie  de  surse  de  poluare  inventariate  de  către  Agenţia 

Judeţeană pentru Protecţia Mediului, populaţia nu a fost în pericol major cauzat de aceste 
surse. Sunt de menţionat totuşi:

• riscul natural legat de procesul geomorfologic (fenomene de eroziune şi alunecări 
de teren); 

• inundabilitatea ca fenomen accidental de mică întindere; 
• seismicitatea - fără riscuri majore;
• starea factorilor de mediu este în general corespunzătoare deoarece sursele de 

poluare menţionate mai sus sunt într-o continuă diminuare prin reducerea activităţilor.
Priorităţile de intervenţie ale administraţiei  locale sunt îndreptate în mod deosebit 

spre urmărirea permanentă a modului în care se comportă sursele de producere a unor 
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factori  poluanţi,  de  conlucrare  cu organismele  judeţene  specializate  precum  şi  de 
intervenţie în caz de pericol.

În competenţa directă a Primăriei comunei Peştişani stă adoptarea de măsuri pentru 
reabilitarea reţelei rutiere de căi de comunicaţii şi mai ales realizarea lucrărilor de echipare 
tehnico-edilitară.

Propunerile  şi  reglementările  privesc  o  serie  de  măsuri  deja  amintite  cu  ocazia 
prezentării  anumitor  probleme  legate  şi  de  protecţia  mediului  dar  şi  propuneri  strict  
specifice analizei de evaluare a impactului asupra mediului şi anume:

• zonarea funcţională a teritoriului pe activităţi şi pe folosinţe optime prin care de fapt 
se propune evitarea ocupării şi continuarea ocupării de terenuri pentru activităţi cu impact  
negativ asupra mediului;

• diminuarea până la eliminare a surselor de poluare;
• prevenirea şi stoparea fenomenelor naturale de degradare (eroziuni şi alunecări de 

terenuri) prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, de regularizare a apelor şi lucrări agro-pedo-
ameliorative;

• epurarea  apelor în trei staţii de epurare amplasate în satele Brădiceni, Hobiţa şi 
Seuca în care vor fi drenate apele uzate menajere prin sistem de canalizare unitar.

• eliminarea deşeurilor menajere, reciclarea şi valorificarea acestora se realizează în 
bune condiţii;

• recuperarea  terenurilor  degradate  ca  şi  consolidarea  terenurilor  instabile  este 
gândită să se facă eşalonat în funcţie de responsabilităţile financiare (având în vedere că 
peste 90% din terenuri aparţin persoanelor fizice) ca şi în funcţie de momentul eliminării 
cauzelor care conduc la degradări de terenuri. Organizarea de spaţii verzi şi agrement s-a 
limitat la zona centrală din satul Peştişani şi satul Brădiceni, considerându-se că această 
funcţiune este preluată de suprafeţele împădurite din imediata apropiere a localităţilor dar  
a  căror  folosire  trebuie  făcută  după  reguli  ce  se  vor  stabili  de  comun  acord  între 
administraţia locală şi organele silvice.

Deşi  nu  au  fost  propuse  zone  speciale  de  refacere  peisagistică  există  zone 
împădurite de interes pentru agrement.

3.11. Reglementări urbanistice

Reglementările urbanistice şi categoriile de intervenţii pentru intravilan şi extravilan 
sunt detailate în regulamentul local de urbanism şi în sinteză şi se referă la:

• soluţia generală de organizare şi dezvoltare a localităţilor; 
• organizarea reţelelor majore de căi de comunicaţii;
• destinaţia terenurilor şi zonele funcţionale rezultate;
• zona centrală cu delimitarea şi caracterul complex al acesteia;
• zonele protejate şi limitele lor;
• valorile minime şi maxime pentru indicii de control (POT şi CUT).

3.12. Obiective de utilitate publică
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Este  de  remarcat  faptul  că  pentru  prima dată  comuna  are  un  patrimoniu  public 
constituit şi legal aprobat (stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19/1999 şi atestat prin 
H.G.R. Nr. 973/2002, Anexa 48 - prezentată ca anexă la P.U.G. şi care atestă:

• 63 drumuri comunale, vicinale şi stradale; 
• Primăria comunei Peştişani;
• Grădiniţe - Peştişani, Boroşteni;
• Liceu industrial;
• Şcoli - Peştişani,  Boroşteni,  Frînceşti,  Brădiceni (2), Seuca, Hobiţa;
• Dispensar uman - Peştişani, Brădiceni; 
• Dispensar veterinar Boroşteni, Brădiceni;
• Cămin cultural Peştişani, Brădiceni;
• Grajduri.
Analiza necesarului de instituţii publice a relevat faptul că în prezent acestea sunt în 

general corespunzătoare cantitativ dar mai puţin corespunzătoare calitativ.
Ca lucrări de echipare tehnico-edilitară sunt de reamintit disfuncţionalităţi majore şi 

se impune atât reabilitarea şi extinderea reţelelor existente (alimentare cu apă potabilă,  
alimentarea  cu  energie  electrică,  telefonie,  drumuri)  cât  şi  realizarea  celor  propuse: 
alimentarea cu apă potabilă în toate satele, canalizarea apelor uzate menajere şi mai ales 
epurarea acestora.

4. CONCLUZII. MĂSURI ÎN CONTINUARE

Planul  Urbanistic  General  actualizat  al  comunei  Peştişani  pune  în  evidenţă 
principalele  direcţii  prin  care  să  se  stopeze disfuncţionalităţile  din  domeniul  economic, 
demografic, de echipare edilitară şi calitate a mediului pe de o parte, iar pe de altă parte 
de  instalare  a  unor  tendinţe  de  reabilitare  şi  creştere  a  activităţilor  din  domeniile 
menţionate.

Pentru  fiecare  parametru  determinant  în  dezvoltarea  comunei  au  fost  prezentate 
orientările prioritare. Astfel, în cadrul structurilor economice, ca domenii prioritare, au fost 
conservate în raport cu potenţialul lor de dezvoltare - agricultura, industria şi turismul.

În acelaşi timp, pentru infrastructura tehnică, cu prioritate au fost considerate reţeaua 
de căi de comunicaţii, telecomunicaţii, gospodărirea complexă a apelor, alimentarea cu 
energie electrică şi reţeaua de canalizare.

Pentru   continuitatea   şi   aprofundarea  propunerilor  generale  reglementate  prin 
P.U.G., în perioada următoare se recomandă: 

Planul Urbanistic Zonal pentru zona centrală; 
Plan Urbanistic Zonal pentru parcul de turbine eoliene (UTR 23); 
etapizarea obiectivelor de investiţii pentru evaluarea efortului financiar al bugetului  

local;
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elaborarea  proiectelor  pentru  obiectivele  de  investiţii  prioritare  canalizarea  şi 
epurarea  apelor uzate,  reabilitarea  drumurilor  locale şi  mobilizarea  populaţiei  pentru 
asigurarea condiţiilor de realizare a acestor lucrări.

Având în vedere complexitatea problemelor cu care se confruntă comuna,  Planul 
Urbanistic General va fi înaintat organismelor centrale şi judeţene interesate, va fi pus în 
discuţia populaţiei şi apoi, conform legii, va fi supus aprobării Consiliului Local, după care 
acesta devine obligatoriu pentru instituţiile publice, persoane juridice şi populaţie.

Şef proiect,
carh. Brebenel Cristian George

....................................

Întocmit,
arh. Florescu Dumitru

....................................
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