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  CAP. I.  INTRODUCERE: 
 

1.1.  DATE DE RECUNOA{TERE A DOCUMENTA}IEI: 
 
- Denumirea lucr\rii:  
PLAN URBANISTIC GENERAL AL LOCALIT|}ILOR COMUNEI 
COLONE{TI; 
- Beneficiar:    
PRIM|RIA COMUNEI COLONE{TI; 
- Proiectant general:   
S.C."NISTOR DESIGN" S.R.L. BAC|U; 
- Num\r de proiect:   
4/2005; 
- Faza de proiectare:   
P.U.G. (PLAN URBANISTIC GENERAL). 
 
 
 1.2. OBIECTUL LUCR|RII: 

 
Obiectul Planului Urbanistic General `l constituie studiul privind 

amenajarea teritoriului administrativ al comunei Colone[ti, precum [i a 
teritoriului localit\]ilor componente, structurat ` n spiritul principiilor 
directoare formulate de Uniunea European\ [i Consiliul Europei `n domeniu, 
`n spiritul legisla]iei specifice – Legea num\rul 350/2001 [i 351/2001 [i conform 
metodologiei privind con]inutul cadru al documenta]iilor de urbanism 
aprobat prin Ordinul MLPTL num\rul 13N din 10.03.19 99. 
  Planul Urbanistic General are caracter director de analiz\ [i 
reglementare opera]ional\ a situa]iei existente pe termen scurt, precum [i 
prevederi pe termen mediu [i lung. 
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 Planurile Urbanistice Generale `ntocmite cuprind reglement\ri [i 
regulamentul general de urbanism aferent pentru `ntregul teritoriu 
administrativ al comunei Colone[ti, atât pentru teritoriul intravilan al 
localit\]ilor, cât [i pentru teritoriul extravilan.  
 Planurile Urbanistice Generale `ntocmite pentru localit\]ile comunei 
Colone[ti, actualizate la 5 – 10 ani, vor fi aprobate de Consiliul Local al 
comunei [i vor constitui baza legal\ pentru realizarea programelor [i strategiei 
de dezvoltare a comunei. 
  Pentru localit\]ile comunei Colone[ti a fost `ntocmit\ documenta]ia Plan 
Urbanistic General preliminar `n anul 1999, care a fost avizat\ [i aprobat\ prin 
Hot\rârea Consiliului Local Colone[ti num\rul _______ din ____________. 
  ~n prezent, s-a considerat necesar\ definitivarea Planului Urbanistic 
General preliminar, `n vederea constituirii bazei legale pentru realizarea 
tuturor obiectivelor de investi]ii necesare acestei comunit\]i. 

Elaborarea Planului Urbanistic General al fiec\rei localit\]i are ca scop 
urm\toarele: 

i Stabilirea direc]iilor, priorit\]ilor [i reglement \rilor de amenajare a 
teritoriului administrativ al comunei [i dezvoltare a urbanistic\ a localit\]ilor 
componente; 

i Utilizarea ra]ional\ [i echilibrat\ a terenurilor necesare func]iunii 
urbanistice; 

i Precizarea zonelor cu riscuri naturale (alunec\ri de teren, inunda]ii, 
neomogenit\]i geologice, reducerea vulnerabilit\]ii fondului construit existent); 

i Eviden]ierea fondului construit valoros [i a modului de valorificare a 
acestuia `n folosul localit\]ii; 

i Cre[terea calit\]ii vie]ii, cu prec\dere `n domeniile locuirii [i 
serviciilor; 

i Fundamentarea realiz\rii unor investi]ii de utilit ate public\; 
i Asigurarea suportului reglementar pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism [i a autoriza]iilor de construire; 
i Corelarea intereselor colective cu cele individuale `n ocuparea 

spa]iului; 
i Asigurarea bazei legale pentru realizarea programelor [i ac]iunilor 

de dezvoltare. 
Dintre principalele obiective ale Planului Urbanistic General, 

men]ion\m: 
i Stabilirea [i delimitarea teritoriului intravilan;  
i Optimizarea rela]iilor localit\]ilor cu teritoriil e adiacente [i cu 

tendin]ele de dezvoltare ale regiunii; 
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i Valorificarea poten]ialului uman, economic [i natural; 
i Organizarea [i dezvoltarea c\ilor de comunica]ii; 
i Stabilirea [i delimitarea zonelor func]ionale; 
i Stabilirea condi]iilor de construibilitate [i deli mitarea zonelor cu 

restric]ii; 
i Stabilirea [i delimitarea zonelor protejate; 
i Modernizarea [i dezvoltarea infrastructurii edilit are; 
i Eviden]ierea regimului propriet\]ii imobiliare [i a circula]iei juridice 

a terenurilor; 
i Delimitarea terenurilor propuse pentru obiectivele de utilitate 

public\; 
i Rela]ia intravilan – extravilan – dezvoltare regional\; 
i Poten]ialul de relansare economic\ [i muta]iile ce pot interveni `n 

categoriile de folosin]\ a terenurilor. 
Reglement\rile enun]ate `n cadrul Planului Urbanistic General se 

detaliaz\ [i se legifereaz\ prin Regulamentul Local de Urbanism (R.L.U.). 
Planul Urbanistic General furnizeaz\ o baz\ de date [i se constituie dup\ 

aprobare `ntr-un instrument accesibil de lucru la ǹdemâna administra]iei 
publice locale, cât [i a factorilor asocia]i, reprezint\ o faz\ premerg\toare 
realiz\rii investi]iilor prin corel\ri cu strategii le sectoriale. 

Domeniul de aplicare: 
i eliberarea certificatelor de urbanism [i emiterea autoriza]iilor de 

construire pentru obiective ce nu necesit\ studii aprofundate; 
i fundamentarea solicit\rilor unor fonduri de la bugetul statului pentru 

realizarea obiectivelor de utilitate public\; 
i declan[area procedurii de declarare a utilit\]ii publice pentru 

realizarea unor obiective ce implic\ exproprieri; 
i respingerea unor solicit\ri de construire neconforme cu prevederi ale 

P.U.G. aprobat; 
i proiectarea unor P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri necesare detalierii unor 

zone, respectiv unor amplasamente. 
 
 
1.3. SURSE DOCUMENTARE 

 
 Metodologia de elaborare: datele con]inute `n piesele scrise [i desenate 
au fost structurate conform „Ghidului privind metod ologia de elaborare [i 
con]inutul cadru al Planului Urbanistic General”, elaborat de Institutul 
Na]ional de Cercetare-Dezvoltare `n Urbanism [i Amenajarea Teritoriului 
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(URBANPROIECT – Bucure[ti) [i avizat de Ministerul Lucr\rilor Publice [i 
Amenaj\rii Teritoriului, cu ordinul num\rul 13N/10. 03.1999. 
 La data `ntocmirii Planului Urbanistic General exist\ studii de 
fundamentare elaborate `n faza Plan Urbanistic Zonal pentru locuin]e, unit\]i 
economice, re]ele tehnico-edilitare. 
 Sursele documentare a informa]iilor [i datelor necesare studiilor au fost 
preluate din: 

1. Materiale puse la dispozi]ie de Prim\ria comunei Colone[ti; 
2. Date statistice furnizate din registrul agricol al comunei; 
3. Direc]ia general\ a muncii [i protec]iei sociale; 
4. Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ Bac\u; 
5. Inspectoratul de s\n\tate public\; 
6. Agen]ia de Protec]ia Mediului Bac\u; 
7. Plan de amenajare a teritoriului jude]ean Bac\u; 
8. Elemente ale strategiei de dezvoltare a jude]ului Bac\u; 
9. Studiu privind „Zonele de risc” `ntocmit de Consiliul Jude]ean Bac\u; 
10. P.U.G. preliminar `ntocmit [i avizat `n anul 1999; 
11. Situa]ia agen]ilor economici pe unit\]i administrativ-teritoriale; 
12. Situa]ia privind num\rul autoriza]iilor de construi re emise pe 
teritoriul comunei Colone[ti. 

 Suportul topografic la scara 1:5000 [i 1:25000 folosit pentru `ntocmirea 
Planului Urbanistic General al comunei Colone[ti a fost furnizat de O.C.P.I. 
Bac\u. 
 Principalele legi [i acte normative specifice domeniului, cu implica]ii 
asupra dezvolt\rii urbanistice a teritoriului, care au stat la baza `ntocmirii 
documenta]iei, dintre care men]ion\m: 
 * Legea num\rul 71/1996 privind aprobarea PATN sec]iunea I –  c\i de 
comunica]ie; 
 * Legea num\rul 171/1997 privind aprobarea PATN sec]iunea II – apa; 
 * Legea num\rul 5/2000privind aprobarea PATN sec]iunea III – zone 
protejate; 
 * Legea num\rul 351/2001 privind aprobarea PATN sec]iunea IV – 
re]eaua de localit\]i; 
 * Legea num\rul 575/2001 privind aprobarea PATN sec]iunea V – zone 
de risc natural; 
 * Hot\rârea Guvernului num\rul 525/1996 pentru aprobarea 
Regulamentului General de Urbanism; 
 * Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului [i urbanismul; 
 * Legea 453/2001 privind autorizarea execut\rii lucr\rilor de construc]ii, 
pentru modificarea [i completarea Legii 50/1991; 
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 * Legea 11/1995 privind declararea ca municipiu a unor ora[e; 
 * Legea 41/1995 pentru aprobarea Ordonan]ei num\rul 68/26.08.1994 
privind protejarea patrimoniului cultural na]ional;  
 * Legea 137/1995 privind protec]ia mediului; 
 * Legea 7/1996 privind cadastrul [i publicitatea imobiliar\; 
 * Hot\rârea Guvernului num\rul 31/1996 privind metodologia de 
avizare a documenta]iilor de urbanism [i a documenta]iilor tehnice privind 
construc]iile din domeniul turismului; 
 * Legea 107/1996 privind apele; 
 * Ordinul 1442/1996 privind Instituirea Comisiei Zonelor Protejate 
Construite; 
 * Ordonan]a num\rul 43/1997 privind regimul juridi c al drumurilor; 
 *  Legea 151/1998 privind Dezvoltarea Regional\ `n România; 
 * Ordinul 62/N/1998 al Ministrului Lucr\rilor Publ ice [i Amenaj\rii 
Teritoriului, al {efului Departamentului pentru Adm inistra]ia Public\ Local\ [i 
Ministrul Apelor, P\durilor [i Protec]iei Mediului,  privind delimitarea zonelor 
expuse riscurilor naturale; 
 * Ordonan]a Guvernului num\rul 16/1999 pentru aprobarea 
Programului de construc]ie a autostr\zilor din România; 
 * Ordin comun num\rul 16/1999 al Ministrului Lucr\ rilor Publice [i 
Amenaj\rii Teritoriului [i al Ministrului Apelor, P \durilor [i Protec]iei 
Mediului pentru aprobarea procedurilor de promovare a documenta]iilor [i 
de emitere a acordului de mediu la planurile de urbanism [i amenajarea 
teritoriului; 
 * Legea 18/1991 privind fondul funciar, modificat\ [i completat\ prin 
Legea num\rul 169/1997, republicat\ `n Monitorul Oficial al României [i prin 
Legea num\rul 1/2000; 
 * Ordonan]a Guvernului num\rul 564/2001 privind stabilirea unor 
m\suri de protec]ie a monumentelor istorice care fac parte din lista 
patrimoniului mondial; 
 * Legea 134/2000 privind regimul parcurilor industriale, completat\ `n 
2001 prin Ordonan]a de Guvern privind parcurile industriale; 
 * Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 
 * Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonan]ei de urgen]\ privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei [i 
faunei s\lbatice.  
 
 
  CAP. II. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLT|RII 
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 2.1. ISTORIC PRIVIND EVOLU}IA LOCALIT|}II 
 
 Denumirea comunei Colone[ti vine de la cuvântul Colun, ce s-ar traduce 
„cal s\lbatic” , care ar fi tr\it `n vremurile de d emult pe aici. 
 Valea verde a Zeletinului, care `ncepe s\ se l\rgeasc\ aici, formele de 
relief ale dealurilor `mp\durite de alt\dat\, cât [i p\[unea suculent\ au oferit 
condi]ii prielnice locuitorilor a[eza]i aici `n vremuri `ndep\rtate, s\ se ocupe cu 
cultivarea p\mântului [i cre[terea animalelor.  
 Referitor la toponim, `n primul document care atest\ localitatea [i care 
dateaz\ de la sfâr[itul secolului al XVI-lea, satul apare sub numele de 
Colune[ti. Sub aceea[i denumire `l `ntâlnim [i `n alt document din anul 1661, 
care men]ioneaz\ vânzarea unui p\mânt `n partea de jos din Silvestri [i 
Colune[ti. 
 Câ]iva ani mai târziu, la 19 iunie 1677, `ntr-un document dat la 
R\chitoasa, prin care este d\ruit lui Enache clucerul un loc pentru zidirea unei 
m\n\stiri, sunt pomeni]i mai mul]i martori din satele `nvecinate, printre care [i 
din Colune[ti. 
 Numai dup\ un an, la 16 ocotmbrie 1678, egumenul Sava d\ruie[te 
m\n\stirii „Sfântul Nicolae” din Gala]i partea lui Constantin din R\chiti[, din 
satul Colune[ti, din uricul lui Petru Munteanu.    
 ~n recens\mintele anilor 1772 – 1774 satul apare tot sub numele de 
Colune[ti [i avea 48 de case. ~n anul 1831 num\rul gospod\riilor din Colone[ti 
au crescut la 73. Dezvoltarea rapid\ a localit\]ilor a f\cut ca `n anul 1839, 
printr-un hrisov domnesc s\ se stabileasc\ o zi de târg la mo[ia Colone[ti a lui 
Vasile Vidra[cu. 
 De-a lungul timpului, localitatea se dezvolt\ [i devine re[edin]\ a comunei 
rurale cu acela[i nume. 

Caracterul economic pentru perioada 1864-1940 este predominant 
agrar. Ocupa]iile popula]iei sunt preponderant agricole.  

Dup\ 1989, prin retrocedarea terenurilor din C.A.P. fo[tilor proprietari, 
suprafe]ele intravilane ale satelor se m\resc datorit\ op]iunii locuitorilor de a-[i 
construi case noi [i noi gospod\rii. 

Fermele zootehnice se desfiin]eaz\, iar patrimoniul r\mas al fermelor de 
stat este p\strat `n conservare. 

Caracterul economic major este tot cel agricol, celelalte ocupa]ii ale 
locuitorilor nefiind reprezentative `n raport cu num\rul popula]iei active din 
comun\. 

Forma de relief a determinat dezvoltarea tentacular\ a localit\]ilor 
comunei, toate dezvoltate de-a lungul v\ilor sau culoarelor de circula]ie. Mai 
concentrat\ este vatra satului Colone[ti. 
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Dup\ 1990 vetrele de sat au fost for]ate spre extindere de avalan[a de 
cereri de autoriza]ii de construire.  
 
 Evolu]ia spa]ial\ a localit\]ilor 
 ~n timp, configura]ia organiz\rii teritoriale a comunei Colone[ti 
eviden]iaz\ existen]a unei evolu]ii social-economice importante, ce a 
determinat dispari]ia, separarea, unificarea sau apari]ia de noi localit\]i. 
 Localit\]ile existente ale comunei Colone[ti au avut `n timp o evolu]ie 
spa]ial\ caracteristic\ zonei geografice `n care au fiin]at. Acestea s-au format 
`n zone accesibile din punct de vedere al reliefului: v\i `nguste sau l\rgite ale 
cursurilor de ap\ sau culoare de circula]ie spre zone importante ale jude]ului. 
Evolu]ia morfostructural\ a localit\]ii de ast\zi atest\ formarea la `nceput a 
unor nuclee mici cu extinderi tentaculare succesive, motivate de cadrul 
natural [i social. ~n prezent, structura de conformare a localit\]ilor din 
comuna Colone[ti este ramificat\ [i tentacular\. Caracteristica principal\ a 
acestor tipuri de localit\]i este dezvoltarea dezechilibrat\ a lor doar pe o 
singur\ direc]ie, de o parte [i de alta a c\ilor de comunica]ie, pe lungimi mari. 
 
 Tendin]e ale evolu]iei spa]iale dup\ 1990 
 ~n linii mari, localit\]ile continu\ direc]ia de dezvoltare fireasc\, adic\ de-
a lungul arterelor principale de circula]ie care leag\ zona central\ de satele 
`nvecinate, completând zonele r\mase libere pe aceste artere [i `n vechile 
intravilanuri. 
 Aplicarea Legii num\rul 18/1991 a accentuat aceast\ tendin]\ [i a 
favorizat-o, majoritatea gospod\riilor având suprafe]ele majorate pân\ la 
1000,00 mp fiecare. Construirea s-a realizat haotic, f\r\ studii de specialitate – 
P.U.Z. sau P.U.D. – care prin compozi]ia urbanistic\ propus\ ar fi rezolvat 
problemele de amplasare, circula]ie [i echipare tehnico- edilitar\ corespunz\tor 
[i eficient. 
 Fenomenul de formare tentacular\ a localit\]ilor existente a continuat [i 
s-a accentuat. 
 O alt\ tendin]\ general\ este de schimbare a proprietarilor terenurilor, 
atât `n intravilan, cât [i `n afara acestuia [i apari]ia unor zone libere, care vor 
putea fi atribuite unor poten]iali proprietari sau chiria[i prin concesion\ri, 
schimburi sau chiar vânz\ri, p\strându-se totodat\ terenuri absolut necesare 
pentru crearea zonelor centrale de interes public al localit\]ilor, tem\ pentru 
viitoare P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri. 
 
 Consecin]e negative ale evolu]iei spa]iale a localit\]ilor dup\ 1990: 
 - Alungirea necontrolat\ a intravilanelor; 
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 - Prelungirea traseelor de c\i de circula]ie [i re]ele tehnico-edilitare 
justificat\ de prelungirea localit\]ilor are efecte negative `n realizarea lor 
financiar\; 
 - Caren]e ale compozi]iei urbanistice [i zonific\rii func]ionale. 
 
 
 2.2.  ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL: 
 

A[ezarea: 
 Comuna Colone[ti se situeaz\ `n partea de est a jude]ului Bac\u, la limita 
cu jude]ul Vaslui [i este amplasat\ la o distan]\ de 41 km de ora[ul Bac\u. 
 Comuna s-a dezvoltat de o parte [i de alta a pârâului Zeletin [i a 
afluen]ilor s\i [i are `n componen]a sa [ase localit\]i: 

- Colone[ti, re[edin]a de comun\; 
- C\lini; 
- Satu Nou; 
- Spria; 
- Valea Mare; 
- Z\podia. 

 Teritoriul comunei este str\b\tut de drumul jude]ean D.J. 241 – Podu 
Turcului, Izvorul Berheciului, Secuieni. 
 Din punct de vedere administrativ, comuna se `nvecineaz\ cu 
urm\toarele comune: 

- la nord – nord-est: comuna Plopana; 
- la nord-vest: comuna Secuieni; 
- la vest: comuna Izvorul Berheciului; 
- la sud-vest: comuna St\ni[e[ti; 
- sud-sud-est: comuna R\chitoasa; 
- est: limita administrativ\ a jude]ului Vaslui. 

 
Caracteristicile reliefului: 

 Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul comunei Colone[ti se 
situeaz\ în Podi[ul Bârladului, `n zona colinelor Tutovei [i este caracterizat 
printr-un relief variat, alc\tuit din culmi deluroa se, ondulate `n direc]ia N – S 
cu `n\l]imi ce variaz\ `ntre 300 [i 400 m. Versan]ii au pante mari, `n 
majoritatea sunt fr\mânta]i [i prezint\ eroziuni de suprafa]\ [i adâncimi de 
toate gradele. 
 

Re]eaua hidrografic\: 
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 Teritoriul comunei Colone[ti se afl\ situat în bazinul hidrografic al 
pârâului Zeletin, care curge de la NV spre SE, având un curs permanent, dar 
cu sc\deri mari ale debitului `n perioada secetoas\. 
 Alte pâraie care curg pe teritoriul comunei Colone[ti [i au un caracter 
permanent, dar sc\deri mari ale debitului `n perioada secetoas\ sunt: pârâul 
lui Matei, afluent pe dreapta Zeletinului, pârâul Cerbu [i pârâul C\lini, 
afluen]i pe stânga Zeletinului. 
 Pe lîng\ aceste cursuri de ap\ permanente exist\ [i v\i care au ap\ sezonier 
sau numai la precipita]ii mari, datorit\ bazinului colector restrâns [i a 
nisipurilor care dreneaz\ în subteran precipita]iile. 
 Nivelul apelor subterane este influen]at de relief, de adâncimea stratului 
impermeabil, de aportul pâraielor [i toren]ilor. Pe cumpene, adâncimea apei 
freatice este de circa 10,00 m, pe versan]i este de 6,00 – 8,00 m, iar pe v\i [i 
lunci ajunge la cel mult 2,00 m, `n majoritate sub 1,00 m. 
 Datorit\ nivelului ridicat al apelor freatice nu se recomand\ subsoluri la 
cl\dirile care se vor construi. 
 Planul de Amenajare a Teritoriului Jude]ean Bac\u eviden]iaz\ 
urm\toarele probleme [i disfunc]ionalit\]i referito are la re]eaua hidrografic\, 
probleme [i disfunc]ionalit\]i care se reflect\ [i la nivelul comunei R\c\ciuni: 

- scurgerea necontrolat\ [i neasigurat\ a toren]ilor – fenomen de 
toren]ialitate; 

- nestabilizarea malurilor apelor; 
- neregularizarea malurilor `n mare propor]ie; 
- nu sunt `ntocmite cadastrele privind bazinele hidrografice. 

 
Clima: 
~n comun\ climatul este temperat-continental cu nuan]e diferite `n 

func]ie de altitudinea reliefului [i unele particularit\]i ale dinamicii 
atmosferice.  

Temperatura aerului variaz\ datorit\ influen]ei rel iefului, având valori 
u[or mai ridicate `n sectorul de câmpie decât `n sectorul colinar. Temperatura 
medie anual\ este de +9,20C. 

Precipita]iile atmosferice prezint\ una din cele mai importante 
caracteristici ale climei, ele reprezentând sursa de umezire a solului [i de 
alimentare cu ap\ a pâraielor. Reparti]ia precipita]iilor se caracterizeaz\ 
printr-o mare neuniformitate, relieful contribuind la o zonalitate pe vertical\. 
Lunile cele mai ploioase sunt iunie [i iulie.  

~n privin]a cantit\]ii precipita]iilor nu se mai po ate lua în considera]ie 
valoarea multianual\ cunoscut\ de 550mm/an, datorit\ unor schimb\ri climatice 
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care se produc în prezent în Europa. Ploile din ultimii ani au dep\[it cu mult 
aceast\ valoare, provocând eroziuni [i inunda]ii ample. 

Relieful are influen]\ asupra vântului, producând fie intensificarea, fie 
atenuarea `n unele sectoare. Vânturile sunt caracterizate printr-o canalizare 
pe deschiderea oferit\ de v\i, sunt aspre [i sufl\ preponderent dinspre nord [i 
nord-est. 

~n strâns\ leg\tur\ cu regimul termic, amintim [i fenomenele de `nghe], 
brum\, polei [i chiciur\. Chiciura este un fenomen legat de aduc]ia aerului 
maritim, arctic sau de r\cirea intens\ a aerului temperat maritim. Bruma 
apare `n nop]ile senine de prim\var\-toamn\..  

Cea]a este un fenomen frecvent tot anul la altitudini mai mari [i `n 
anotimpurile de tranzi]ie la altitudini mai mici. 

Disfunc]ionalit\]i semnalate prin P.A.T.J. Bac\u: 
- circula]ia general\ caracteristic\ a atmosferei determin\ `n teritoriul 

jude]ului `n mod frecvent seceta de var\ datorit\ advec]iei aerului 
uscat pe direc]ia nord-sud, dar [i advec]ia aerului arctic cu toate 
consecin]ele de rigoare `n activitatea economic\ [i social\;  

- regimul precipita]iilor atmosferice, caracterizate prin varia]ii 
cantitative [i zonale, are valori din ce `n ce mai mari ce produc 
adeseori inunda]ii [i alunec\ri; 

- frecven]a medie a vânturilor predomin\, energia lor nu este folosit\ 
`ns\ pentru producerea de energii neconven]ionale ca surs\ a vie]ii. 
De asemenea, nu exist\ preocupare pentru protec]ie `mpotriva 
vânturilor; 

- `n peisajul fizico-geografic-relief, `n condi]iile de clim\ [i vegeta]ie, 
solul nu este cultivat [i exploatat corespunz\tor pentru evitarea 
s\r\cirii sale. 

 
CARACTERISTICILE GEOTEHNICE: 
Solul, privit ca parte integrat\ a mediului geografic, s-a format `n timp 

`ndelungat prin interac]iunea unui complex de factori naturali, prin contactul 
litosferei cu atmosfera [i biosfera.  

Din punct de vedere geologic, terenul din zona deluroas\ este alc\tuit la 
suprafa]\ pe o grosime de 5-10 cm din p\mânt vegetal, dup\ care urmeaz\ 
straturi argiloase, nisipoase, pr\foase galbene, con]inând un oarecare procent 
de concre]iuni calcaroase [i carbonat de calciu dispersat în masa solului. ~n 
continuare apar straturi intercalate de argil\ galben\, brun\, fin\, 
impermeabil\, u[or înclinat\. 

~n zonele de lunc\ [i terase, solurile sunt propice culturilor de cereale, 
culturi tehnice, furaje [i legumicole, iar pe versan]i culturilor vitipomicole.  
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Eroziunea solurilor, atât cea de suprafa]\, cât [i cea de adâncime, este 
moderat\. Se contureaz\ foarte bine formele de eroziune a solului prin sp\l\ri [i 
[iroiri de suprafa]\ puternice pe pante mai `nclinate, v\i cu caracter toren]ial [i 
ravene cu alunec\ri de teren. Pentru combaterea eroziunii s-au luat m\suri de 
dirijare a apelor toren]iale, `mp\durirea pantelor accentuate cu arbori cu 
r\d\cin\ penetrant\, benzi `nierbate, terasarea versan]ilor.  

Terenul localit\]ii se preteaz\ la fundarea oric\rui fel de construc]ie, 
caracteristicile terenului fiind bun [i foarte bun. Totu[i, rezisten]a terenului de 
fundare trebuie s\ se determine pe baza unor studii geotehnice pentru fiecare 
lucrare `n parte.  
 În cazul execut\rii construc]iilor cu mai mult de un nivel sau a c\ror 
destina]ie le d\ o importan]\ economic\ sau social\ sporit\, se recomand\ a se 
solicita executarea unor studii geotehnice de detaliu. 
 Gradul de seismicitate: 
 Conform normativului P100/92 elaborat de M.L.P.A.T. (Normativ 
pentru proiectarea antiseismic\ a construc]iilor de locuin]e, social-culturale, 
agrozootehnice, industriale), teritoriul comunei este amplasat în zona B, având 
Ks = 0,25 [i perioada de Tc = 1,0 sec, specifice gradului seismic 8. 
 Adâncimea minim\ de fundare va fi de cca. 1,20 m, adâncimea de înghe] 
a terenului de fundare fiind pentru aceast\ zon\ de 1,00 m, conform STAS 
6054/1997. 
 Se va evita fundarea pe soluri vegetale sau de umplutur\, urm\rindu-se a 
se funda pe p\mânt loessoid galben-cenu[iu. Funda]iile vor fi dimensionate 
pentru a transfera terenului o presiune maxim] de 1,0 kgf/cmp pentru 
sarcinile fundamentale. O l\]ime a t\lpii funda]iei de 0,5 m satisface aceast\ 
cerin]\ în cazul unei construc]ii cu un singur nivel, din zid\rie de c\r\mid\. 
 
 Vegeta]ia: 

Vegeta]ia din zona comunei Colone[ti se caracterizeaz\ printr-o mare 
varietate a speciilor [i o pronun]at\ etajare pe teren ca altitudine. 

Starea calitativa a p\[unilor impune luarea de m\suri antierozionale [i 
m\suri de `mbun\t\]ire a stratului vegetal al p\[unii. 

Vegeta]ia lemnoas\ cultivat\ ocup\ suprafe]e mici [i este reprezentat\ prin 
urm\toarele specii de pomi fructiferi: prun, m\r, p\r, cire[, gutui, cais. 
 

Fauna [i ihtiofauna: 
Fauna [i ihtiofauna este bogat\ [i variat\, dar neprotejat\, 

nesupravegheat\ [i necontrolat\, fapt care poate avea consecin]e negative `n 
via]a oamenilor prin dispari]ia lor, atacul sau propagarea bolilor asupra 
oamenilor. 
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Riscuri naturale: 

 Conform P.A.T.Z.R. pentru regiunea de NE `ntocmit de Urban Proiect 
Bucure[ti, teritoriul jude]ului Bac\u este expus riscurilor naturale de inunda]ii 
[i alunec\ri de teren. 
 Alunec\rile de teren se produc datorit\ înclin\rii straturilor [i sunt 
generate la suprafe]ele de contact între materiale diferite (luturi cu prafuri 
nisipoase cu intercala]ii de argile), datorit\ infiltra]iilor apelor de precipita]ie 
sau provenite din numeroasele izvoare potabile de pe versan]i. 
 Pe teritoriul comunei Colone[ti alunec\rile de teren s-au produs `n zona 
versan]ilor, dar de mic\ importan]\ [i au afectat zone din extravilan. ~n luna 
septembrie 1999 s-a produs o puternic\ alunecare de teren pe DJ 241 `ntre 
comuna Colone[ti [i comuna Izvorul Berheciului, pe teritoriul comunei 
Colone[ti, pe o por]iune de teren de circa 25,00 m x 100,00 m, afectând drumul 
jude]ean [i mai multe terenuri agricole. 
 Alte riscuri naturale produse pe teritoriul comunei Colone[ti sunt 
inunda]iile produse de pârâul Zeletin. Inunda]iile s-au produs datorit\ dep\[irii 
malurilor albiei minore în zone neamenajate. 
 Cauze adiacente ale inunda]iilor sunt viiturile locale, care produc 
blocaje cu plutitori a sec]iunii de scurgere a albiei [i blocaje cu plutitori a 
sec]iunii de scurgere de sub poduri [i pode]e. 
 
 M\suri de remediere 
 Se recomand\ decolmatarea pârâurilor, consolidarea malurilor, 
plantarea de vegeta]ie arborescent\ de-a lungul malurilor, stabilizarea zonelor 
afectate de alunec\ri sau inunda]ii prin împ\duriri. Pentru toren]ii de pe 
versan]i se propune executarea de galerii de drenaj. Se recomand\ efectuarea 
de studii geotehnice preliminare pentru construc]iile propuse amplasate în 
apropierea zonelor cu alunec\ri. 
 
 
 2.3. RELA}II ~N TERITORIU: 
 
 Comuna Colone[ti se situeaz\ `n partea de est a jude]ului Bac\u, la limita 
cu jude]ul Vaslui [i este amplasat\ la o distan]\ de 41 km de ora[ul Bac\u. 
 Comuna s-a dezvoltat de o parte [i de alta a pârâului Zeletin [i a 
afluen]ilor s\i [i are `n componen]a sa [ase localit\]i: 

- Colone[ti, re[edin]a de comun\; 
- C\lini; 
- Satu Nou; 
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- Spria; 
- Valea Mare; 
- Z\podia. 

 Din punct de vedere administrativ, comuna se `nvecineaz\ cu 
urm\toarele comune: 

- la nord – nord-est: comuna Plopana; 
- la nord-vest: comuna Secuieni; 
- la vest: comuna Izvorul Berheciului; 
- la sud-vest: comuna St\ni[e[ti; 
- sud-sud-est: comuna R\chitoasa; 
- est: limita administrativ\ a jude]ului Vaslui. 

Teritoriul administrativ al comunei este str\b\tut pe direc]ia vest - sud-
est de drumul jude]ean D.J. 241, de drumul comunal D.C. 31 [i de drumul 
comunal D.C. 30.   

Drumurile nu beneficiaz\ de `mbr\c\minte adecvat\, traverseaz\ zone 
expuse riscului natural [i nu au profile transversale conform normativelor `n 
vigoare. 

Drumul jude]ean D.J. 241 traverseaz\ comuna Colone[ti pe axa nord-
vest – sud-est [i face leg\tura `ntre localit\]ile comunei [i municipiul Bac\u `n 
zona de nord-vest [i comuna R\chitoasa `n partea de sud-est. 

Drumul comunal D.C. 30 se desprinde din drumul jude]ean D.J. 241 pe 
teritoriul localit\]ii Spria [i face leg\tura cu lo calitatea Satu Nou c\tre nord-
vest.  

Drumul comunal D.C. 31 se desprinde din drumul jude]ean D.J. 241 pe 
teritoriul localit\]ii Spria [i face leg\tura cu lo calitatea Valea Mare c\tre nord-
est.  

Leg\turile zonelor reziden]iale din localit\]ile componente ale comunei cu 
drumurile principale se realizeaz\ prin intermediul unei re]ele de drumuri [i 
str\zi de interes local. 

Comuna Colone[ti nu dispune de re]ea de cale ferat\. 
 
 Rela]ii de munc\ 
 Din comuna Colone[ti spre ora[ predominau `n trecut deplas\rile pentru 
munc\ în sectoare precum: construc]ii, transporturi, depozitare, comunica]ii. 
~n prezent, deplas\rile pentru munc\ în activit\]ile industriale au fost reduse 
datorit\ disponibiliz\rilor masive de la unit\]ile industriale din municipiul 
Bac\u. 
 Din municipiul Bac\u spre comuna Colone[ti predomin\ deplas\rile în 
sectorul administrativ, de servire, a cadrelor tehnice [i de specialitate. 
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 Aprovizionarea 
 Aceste rela]ii se exercit\ în special din direc]ia comunei Colone[ti spre 
ora[, pentru aprovizionarea cu produse agro-alimentare. 
 
 
 
 Rela]ii de servire 
 Între municipiul Bac\u [i comuna Colone[ti se stabilesc rela]ii de servire 
reprezentate pe de o parte de satisfacerea prin intermediul dot\rilor or\[ene[ti 
a necesit\]ilor periodice sau ocazionale ale popula]iei din comun\, iar pe de alt\ 
parte prin satisfacerea în teritoriu a necesit\]ilor de odihn\ [i agrement ale 
locuitorilor municipiului Bac\u. 
 
 Propuneri PATJ Bac\u: 
 PATJ Bac\u prevede urm\toarele propuneri [i m\suri necesare privind 
func]iile economice: 

 
• Industria prin: 

a) Relansarea activit\]ilor industriale: 
- `ncurajarea dezvolt\rii sectorului de `ntreprinderi mici [i mijlocii prin: 

- Crearea unui sistem informa]ional adecvat promov\rii I.M.M.; 
- Eliminarea barierelor birocratice `n dezvoltarea `ntreprinderilor 
particulare; 

- Sprijinirea proiectelor menite s\ `ncurajeze dezvoltarea zonelor 
neindustriale; 

b) Diversificarea activit\]ilor industriale; 
c) Stimularea relans\rii meste[ugurilor tradi]ionale: 

- ~ncurajarea practic\rii meste[ugurilor prin acord area de facilit\]i diverse 
popula]iei din localit\]ile `n care resursele materiale (forestiere [i 
agricole) [i cele umane sunt disponibile; 

• Agricultura prin: 
a) Organizarea [i dezvoltarea agriculturii pe baze durabile: 

- Relansarea [i dezvoltarea sectoarelor agroalimentare; 
- Finalizarea ac]iunii legate de punerea `n posesie a proprietarilor de teren 

[i de emitere a titlurilor de proprietate (conform legisla]iei `n vigoare); 
- Promovarea unor noi forme asociative privind sprijinul financiar acordat 

de stat agen]ilor economici priva]i din agricultur\ [i societ\]ilor comerciale cu 
profil de industrializare a materiilor prime; 

- Promovarea unor forme de asociere a produc\torilor particulari; 
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b) Dezvoltarea produc]iei vegetale, `ndeosebi la culturile cu mare 
favorabilitate: 

- Men]inerea `n linii generale a suprafe]elor cultivate `n ultimii 4 - 5 ani cu 
u[oare cre[teri la suprafe]ele ocupate cu grâu, orz, porumb, sfecl\ de zah\r, 
cartofi, legume; 

- Realizarea unor produc]ii superioare la principalele culturi care s\ 
corespund\ poten]ialului natural [i amenajat al suprafe]ei arabile; 
c) Revitalizarea sectorului zootehnic, `ndeosebi la ovine, bovine, vaci de lapte; 
d) Prevenirea unor forme de degradare a fondului funciar agricol prin 
lucr\rile [i m\surile ameliorative: 

- Amenaj\ri antierozionale asociate cu lucr\ri de delimitare a excesului de 
umiditate de pant\; 

- Amenajarea terenurilor cu alunec\ri; 
- Lucr\ri de agrozootehnic\ antierozional\; 
- ~ndiguiri [i regulariz\ri ale cursurilor de ape; 
- Perdele de protec]ie sau `mp\duriri; 

e) Crearea [i dezvoltarea unui sector de servicii ǹ localit\]i rurale: 
- Protec]ia plantelor prin dotarea centrelor cu ma[ini [i aparatur\ adecvat\ 

tratamentelor fitosanitare, care s\ asigure aprovizionarea cu produse chimice; 
f) Revitalizarea patrimoniului pomicol existent [i ̀ nfiin]area de planta]ii noi; 
 

• Silvicultura prin: 
a) ~mbun\t\]irea zon\rii func]ionale a p\durilor; 
b) Reconstruc]ia ecologic\ a p\durilor aflate `n evident\ stare de declin; 
c) Cre[terea gradului de accesibilitate [i de dotare a p\durilor prin : 

- extinderea re]elei de drumuri forestiere; 
d) Normalizarea structurii p\durilor pe clase de vârst\ prin: 

- respectarea cu stricte]e a volumului de mas\ lemnoas\ exploatat\ anual; 
e) Intensificarea ac]iunilor de protec]ie a fondului forestier: 

- M\suri de combatere a polu\rii industriale `n atmosfer\ [i pe sol; 
- M\suri de prevenire [i combatere a bolilor [i d\un\torilor; 

 
• M\suri de protec]ie prin: 

a) Combaterea fenomenelor de degradare prin eroziune pluvial\ (areolar\), 
`ndeosebi `n regiunile de podi[ [i deal piemontane: 

- Realizarea de perdele antierozionale; 
- ~mp\durirea integral\; 

b) Combaterea fenomenului de toren]ialitate: 
- Efectuarea de lucr\ri hidrotehnice de corectare a toren]ilor, realizate 

pe firul v\ilor; 
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- Lucr\ri de `mp\durire integral\ `n zona de consolidare; 
 

• Propuneri [i m\suri privind c\ile de comunica]ie: 
a) Reabilitarea re]elei de drumuri locale, jude]ene [i drumuri comunale; 

- ~mbun\t\]irea condi]iilor de transport pe drumul jude]ean; 
- Eliminarea factorilor de risc [i instabilitate; 
- Lucr\ri de consolidare [i de protec]ie. 
- Sectoare de drumuri care necesit\ `mbun\t\]irea st\rii de viabilitate; 
- Pietruirea drumurilor comunale. 

• Propuneri privind zonele protejate prev\zute `n PATJ Bac\u sunt: 
a) Conservarea, gestionarea [i reabilitarea zonelor naturale: 

- Conservarea [i protec]ia ecosistemelor naturale prin organizarea [i 
func]ionarea categoriilor de arii protejate. 
b) Protejarea zonelor cu bunuri culturale construite de interes na]ional - 
monumente istorice [i localit\]i cu fond etnografic: 

- Protejarea monumentelor istorice de interes na]ional, prin `ntocmirea 
de documenta]ii pentru delimitarea zonei de protec]ie aferente fiec\rui 
monument istoric [i a documenta]iilor urbanistice tip " PUZ – zon\ protejat\"; 
 

• OP}IUNE PENTRU STABILIREA DOMICILIULUI STABIL 
 

Comuna Colone[ti prezint\ condi]ii pentru o revitalizare a activit\]ilor 
economice, culturale [i de alt\ natur\, pe plan local, care vor asigura relansarea 
economic\ a comunei [i investire de capital pentru realizarea urm\toarelor 
obiective: 

• accelerarea procesului de privatizare; 
• stabilirea popula]iei; 
• reducerea ratei [omajului prin crearea de noi locuri de munc\; 
• calificarea [i recalificarea for]ei de munc\ pentru meseriile cerute pe pia]a 

muncii `n teritoriu; 
• dezvoltarea sectorului agricol [i zootehniei [i industrializarea pe plan local 

a produselor proprii; 
• atragerea de noi surse de venituri la bugetul local pentru realizarea unor 

obiective de utilitate public\. 
 

• OPTIUNE PENTRU CONSTRUIREA LOCUIN}ELOR DE VACAN}| . 
 

Datorit\ fumuse]ii cadrului natural existent, zone din comuna Colone[ti 
pot fi construite cu case de vacan]\. Toate construc]iile realizate pân\ `n 
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prezent nu au avut amplasamente aprobate prin documenta]ii de urbanism, ci 
doar lotiz\ri aleatorii. ~n momentul de fa]\ aceast\ situa]ie continu\, 
constituindu-se o disfunc]ionalitate în conformarea spa]ial\ [i estetic\ a zonei 
de locuit. 

 
 
2.4.  NIVEL DE DEZVOLTARE ECONOMIC|: 

 
Din punct de vedere economic, comuna Colone[ti nu este reprezentativ\ 

`n jude]. 
Terenul arabil existent este folosit pentru: 

• Culturi cerealiere (grâu, ov\z, porumb boabe); 
• Legumicultur\; 
• Gr\din\rit;  
• Plante de nutre]. 

1. P\[unile [i fâne]ele favorizeaz\ cre[terea animalelor (ovine, bovine, 
cabaline, porcine) 

2. Masa lemnoas\ rezultat\ din exploatarea suprafe]ei de teren `mp\durite 
este folosit\ pentru construc]ii, comer] sau drept combustibil. 
 
Agen]i economici pe teritoriul comunei: 

- Coopera]ia de consum Colone[ti; 
- S.C. Agro-Neculcea S.N.C. - sat Valea Mare (prest\ri 

servicii); 
- Bejan Ioan P.F [i A.F. - sat Spria; 
- Micu Sorin P.F. - sat Spria; 
- Ojoc Mitri]\ A.F. - sat Spria; 
- Stoian Pavel P.F. - sat Spria; 
- Alistar Benone A.F.  

 
Activit\]i economice desf\[urate `n teritoriul comunei 
Activit\]ile realizate `n comuna Colone[ti se `ncadreaz\ `n urm\toarele 

sectoare de activitate: 
- Sector primar 

- Agricultur\ (legumicultur\, pomicultur\, culturi cerealiere, 
viticultur\ - `n gospod\rii personale sau arend\). 

- Cre[terea p\s\rilor [i animalelor - `n gospod\rii personale. 
- Silvicultur\. 

- Sector secundar – 
 - Sector ter]iar: 
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- ~nv\]\mânt: 
 - 3 gr\dini]e cu program normal (Colone[ti, C\lini, Satu 
Nou); 
 - 3 [coli generale cls. I – IV (C\lini, Satu Nou, Valea 
Mare); 
 - 2 [coli generale cls. I – III (Colone[ti, Spria). 
- S\n\tate: 
 - Dispensar uman cu trei cabinete; 
 - Dispensar veterinar cu patru cabinete. 
- Cultur\: 
 - C\min cultural; 
 - Bibliotec\. 
- Administra]ie public\ local\: 
 - Prim\rie; 
 - Poli]ie. 
- Culte: 
 - 2 biserici ortodoxe [i o biseric\ baptist\. 
- Comer] [i alimenta]ie public\: 
 - Magazin mixt; 
 - Pia]\ - târg s\pt\mânal. 
- Prest\ri servicii: 
 - 3 mori pentru m\cinat  cereale. 
- Telecomunica]ii: 
 - Po[t\; 
 - Central\ telefonic\. 

Profilul economic al comunei este pregnant agricol (terenul agricol 
reprezint\ 70% din suprafa]a administrativ\). Comuna nu dispune de resurse 
de materii prime deosebite, cu excep]ia fondului forestier care reprezint\ 25% 
din suprafa]a total\. 

 
 

 2.5.  POPULA}IA: 
 

Din punct de vedere demografic, jude]ul Bac\u este unul dintre cele mai 
mari jude]e ale ]\rii, situându-se pe locul V, dup\ municipiul Bucure[ti [i 
jude]ele Prahova, Ia[i, Dolj.  

~n general, `ntr-un interval mare de timp, popula]ia jude]ului a 
`nregistrat o dinamic\ ascendent\. 

Astfel, `ntr-o perioad\ de cca 72 ani, num\rul locuitorilor din jude] a 
crescut de la 375.035 persoane `n anul 1930 la 708.751 persoane `n anul 2002. 
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Comparând, `ns\, rezultatele ultimelor dou\ recens\minte ale popula]iei 
[i locuin]elor, respectiv februarie 1992 [i martie 2002, rezult\: 
  - popula]ia total\ a jude]ului a sc\zut de la 737.026 persoane la 
708.751 persoane. 
  - popula]ia urban\ a sc\zut de la 370.876 persoane la 327.419 
persoane. 
  - popula]ia rural\ a crescut de la 366.150 persoane la 381.332 
persoane. 

Tendin]ele manifest\rii proceselor demografice `n mediul rural sunt: 
  - cre[teri accentuate ale num\rului de locuitori se `nregistreaz\ `n 
comunele limitrofe municipiilor [i ora[elor [i `n l unca Siretului; 
  - cre[eri lente ale num\rului de locuitori se `nregistreaz\ `n 
comunele situate `n estul, vestul [i centrul jude]ului; 
  - sc\derea num\rului de locuitori se `nregistreaz\ `n comunele 
situate `n sudul, nordul [i accidental centrul jude]ului. 

Se contureaz\, deci, un fenomen de rea[ezare a locuitorilor, ca urmare a 
modific\rilor fluxurilor migratorii jude]ene [i int erjude]ene. 

~n acest context, comuna Colone[ti, dimensionat\ `n anul 2002 la 2190 
persoane, prezint\ urm\toarele caracteristici demografice: 
 

A. Situa]ia existent\ 
A1. Popula]ie. Locuin]e. 
 
Popula]ie stabil\ (martie 2002): - 2190 persoane, din care: 
     - 1142 persoane de sex masculin 
     - 1048 persoane de sex feminin 
 
Evolu]ia popula]iei `n comun\ [i localit\]i componente: 
 
 1977 1992 2001 2002 
Colone[ti 760 629 679 689 
C\lini 397 360 388 448 
Satu Nou 334 271 292 362 
Spria 267 221 238 252 
Valea Mare 224 143 154 155 
Z\podia 306 280 302 284 
Poiana 145 - - - 
TOTAL 2433 1904 2053 2190 
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Componen]a evolu]iei num\rului de locuitori `n comun\: 
 
 1992 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

N\scu]i vii 
Deceda]i 

56 
25 

42 
34 

49 
18 

52 
29 

45 
29 

36 
30 

50 
25 

58 
26 

Spor natural 
- val. abs. 

 
31 

 
8 

 
31 

 
23 

 
16 

 
6 

 
25 

 
32 

- ‰ 14,9 3,89 15,22 11,39 7,93 2,99 12,30 15,59 

Sosi]i 
Pleca]i 

17 
73 

50 
76 

21 
69 

23 
49 

61 
50 

67 
32 

65 
20 

60 
18 

Spor migratoriu 
-val. abs. 

-56 -26 -48 -26 11 35 

 
45 

 
42 

- ‰ -26,92 -12,66 -23,57 -12,87 5,45 17,42 22,14 20,46 

C\s\torii 
Divor]uri 

7 
1 

9 
2 

11 
3 

14 
1 

8 
2 

8 
2 

13 
0 

12 
2 

Rat\ de formare 
de noi familii -‰ 2,88 3,41 4,42 6,44 2,98 2,99 6,40 4,87 
 
Reparti]ia popula]iei pe grupe de vârst\ [i sexe: 
 
Grupe de vârst\ Total Masculin Feminin 
Total, din care 2190 1142 1048 
0 – 4 ani 198 101 97 
5 – 9 ani 169 87 82 
10 – 14 ani 199 101 98 
15 – 19 ani 201 115 86 
20 – 24 ani 168 93 75 
25 – 29 ani 108 67 41 
30 – 34 ani 107 69 38 
35 – 39 ani 112 67 45 
40 – 44 ani 103 53 50 
45 – 49 ani 107 47 60 
50 – 54 ani 117 61 56 
55 – 59 ani 137 70 67 
60 – 64 ani 112 65 47 
65 – 69 ani 145 62 83 
70 – 74 ani 73 30 43 
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75 – 79 ani 70 28 42 
80 – 84 ani 40 15 25 
85 ani [i peste 24 11 13 
 
Evolu]ia num\rului de gospod\rii (total comun\ [i localit\]i componente): 
 
 1977 1992 2002 
Colone[ti 217 223 241 
C\lini 112 111 123 
Satu Nou 94 93 121 
Spria 76 78 92 
Valea Mare 63 60 64 
Z\podia 87 85 95 
Poiana 41 - - 
Total 690 650 736 
 
Evolu]ia m\rimii medii a gospod\riei (total comun\ [i localit\]i componente): 
 
 1977 1992 2002 
Colone[ti 3,50 2,82 2,86 
C\lini 3,54 3,24 3,64 
Satu Nou 3,55 2,91 2,99 
Spria 3,51 2,83 2,74 
Valea Mare 3,55 2,38 2,42 
Z\podia 3,52 3,29 2,99 
Poiana 3,54 - - 
Total 3,53 2,93 2,97 
 
Evolu]ia num\rului de locuin]e: 
 
 1977 1992 2002 
Colone[ti 213 235 254 
C\lini 110 86 121 
Satu Nou 87 91 121 
Spria 72 74 93 
Valea Mare 61 64 84 
Z\podia 82 95 110 
Poiana 26 - - 
Total 651 645 783 
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Resurse de munc\. Aspecte sociale. 
 
 1977 1992 2002 
Popula]ie total\ 2433 1904 2190 
Resurse munc\ 1703 1314 1533 
% din pop. total\ 70% 69% 70% 
Popula]ie activ\ 1209 952 1303 
Popula]ie activ\ 
ocupat\, din care: 1100 892 1246 
- Salaria]i 65 47 42 
- Agricultur\ 1035 845 1204 
- {omeri - 60 57 
 
Reparti]ia resurselor de munc\ pe sexe: 
 
 1992 2002 

Total Masc. Fem. Total Masc. Fem. 
Popula]ie total\ 1904 1969 935 2190 1142 1048 
Resurse de munc\ 1314 667 647 1533 782 751 
Popula]ie activ\ 952 484 468 1303 665 638 
Popula]ie activ\ 
ocupat\ 

892 435 457 1246 618 628 

{omeri 60 49 11 57 47 10 
 

Structura resurselor de munc\ pe sectoare de activitate: 
- Sector primar (agricultur\, silvicultur\, exploatar e 

forestier\, economia vânatului): 1461 persoane; 
- Sector secundar (industrie, construc]ii): 0 
- Sector ter]iar: 72 persoane, din care 58 persoane lucreaz\ 

`n insitu]ii [i servicii publice [i 14 persoane lucreaz\ `n 
comer]. 

Agen]i economici `n teritoriul comunei: 
- Coopera]ia de consum Colone[ti; 
- S.C. Agro-neculcea S.N.C. sat Valea Mare (prest\ri 

servicii); 
- Bejan Ioan P.F [i A.F. sat Spria; 
- Micu Sorin P.F. sat Spria; 
- Ojoc Mitri]\ A.F. sat Spria; 
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- Stoian Pavel P.F. sat Spria; 
- Alistar Benone A.F.  

 
CONCLUZII CAPITOL A1 
1. ~n prezent, din punct de vedere demografic, comuna Colone[ti 

reprezint\ circa 0,3% din popula]ia total\ a jude]ului [i circa 
0,6% din popula]ia rural\ a jude]ului. 

2. Din analiza datelor ultimelor recens\minte ale popula]iei [i 
locuin]elor, rezult\: 

~ntr-un interval de 25 ani (1977 – 2002), popula]ia total\ a comunei a 
sc\zut cu circa 243 persoane, rata medie anual\ fiind de circa –4,4 ‰  
Diminuarea cea mai intens\ a num\rului de locuitori a avut loc `n perioada 
1977 – 1992, rata medie anual\ fiind de 18,5‰   (plec\ri definitive `n alte 
localit\]i ale jude]ului sau alte jude]e). 

~ntr-un interval de 10 ani (1992 – 2002), popula]ia total\ a comunei a 
crescut cu circa 286 persoane, rata medie anual\ fiind de circa +15‰ 

3. Comuna Colone[ti are `n componen]a sa [ase sate. Toate 
localit\]ile sunt caracterizate de aceea[i tendin]\ demografic\ 
(diminuarea num\rului de locuitori `n perioada 1977 – 1992 [i 
cre[tere `n perioada 1992 – 2002). 

4. Elementele formatoare ale num\rului de locuitori (spor natural, 
spor migratoriu) prezint\ `n general urm\toarele caracteristici: 

 
- Sporul natural prezint\ valori pozitive, oscilând `ntre circa 3‰   - 

15,6‰   (valori anuale). 
- Sporul migratoriu prezint\ valori negative, oscilând `ntre circa  

–12,8‰   [i –26,9‰   `n intervalul 1992 – 1997 [i valori pozitive cuprinse `ntre 
circa 5,4‰   [i 22,1‰   `n intervalul 1998 – 2002. 

Tendin]ele sporului migratoriu caracterizeaz\ plec\ri numeroase pân\ `n 
anul 1997, dup\ care fenomenul se manifest\ `n sens favorabil comunei. 
Analizând fenomenul migra]ional, rezult\ tendin]a de cre[tere a num\rului 
celor sosi]i definitiv `n comun\. Din informa]iile primite de la Prim\ria 
Colone[ti, rezult\ c\ `n ultimii ani au revenit definitiv `n comun\ circa 60 
familii. 

Rata de formare de noi familii este cuprins\ `ntre 3‰   [i 6‰ 
5. Structura pe grupe de vârst\: 
Grupele de vârst\ 0 – 4 ani, 5 – 9 ani [i 10 – 14 ani, `nsumând circa 566 

persoane, reprezint\ 25,8% din popula]ia total\; fiecare grup\ reprezint\ circa 
8 – 9%. 
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Grupele de vârst\ 15 - 19 ani [i 20 – 24 ani, `nsumând 369 persoane 
reprezint\ 16,8% din popula]ia comunei, fiecare grup\ reprezentând 7,9%. 

Grupele de vârst\ cuprinse `n intervalul de la 25 – 29 ani la 55 – 59 ani, 
`nsumând circa 791 persoane, reprezint\ 36,1% din popula]ia comunei, fiecare 
grup\ reprezentând 4% - 6% fa]\ de total. 

Grupele de vârst\ peste 60 ani totalizeaz\ circa 464 persoane [i reprezint\ 
circa 21,2% din popula]ia comunei. Singular, fiecare grup\ reprezint\ circa 
1% - 6% din popula]ia comunei. 

6. Structura pe sexe: 
- ~n ansamblu, popula]ia de sex masculin este preponderent\, 

reprezentând 52% din num\rul total al locuitorilor comunei. 
- Popula]ia de sex masculin predomin\ `n aproape toate grupele 

de vârst\. Excep]ie fac grupele de vârsta a-III-a (de la 65 ani `n 
sus) unde predomin\ popula]ia de sex feminin. 

7. Indicele `mb\trânirii demografice este mare, fiind superior la 
sexul feminin fa]\ de cel masculin, respectiv 91% fa]\ de 73%. 

8. Concomitent cu evolu]ia num\rului de locuitori, `n perioada 
analizat\, num\rul gospod\riilor din comun\ a sc\zut de la 690 
gospod\rii `n anul 1977 la 650 gospod\rii `n anul 1992, iar `n 
prezent este de 736 gospod\rii. M\rimea medie a unei gospod\rii 
este cuprins\ `ntre 3,53 persoane/gospod\rie `n anul 1977 [i 2,97 
persoane/gospod\rie `n prezent. 

9. Num\rul locuin]elor din comun\ urmeaz\ tendin]a demografic\. 
~ntre anii 1977-1992, num\rul locuin]elor scade cu circa 6 cl\diri 
de locuit. ~n prezent, `n comun\ sunt 783 locuin]e. Rezult\ c\ `n 
circa 10 ani fondul de locuit din comun\ s-a m\rit cu 138 locuin]e 
(fenomen valabil `n toate localit\]ile componente). 

10. Resursele umane ale comunei Colone[ti apreciate prin corelarea 
popula]iei `n vârst\ apt\ de munc\, a popula]iei peste aceste 
limite, dar efectiv ocupat\ [i a popula]iei cu incapacitate 
permanent\ de munc\, sunt `n perioada nominalizat\ de circa 
1533 persoane (70% din num\rul total al locuitorilor). 

- Popula]ia ocupat\ este de circa 1303 persoane (59% din 
popula]ia total\). Marea majoritate a popula]iei lucreaz\ `n 
gospod\riile personale sau asocia]ii cu caracter privat (arend\). 

- Activit\]ile desf\[urate se `ncadreaz\ `n cadrul sectoarelor 
primar [i ter]iar. 

- O categorie social\ nou\, ap\rut\ dup\ anul 1990, respectiv 
[omerii, totalizeaz\ `n prezent 57 persoane, reprezentând 3,7% 
din resursele de munc\. 
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- Structura resurselor de munc\, dup\ statutul social, reflect\ o 
`ncercare de adaptare la specificul economiei de pia]\. O mic\ 
parte dintre localnici si-au schimbat statutul, devenind patroni 
sau `ntreprinz\tori pe cont propriu. ~n prezent, pe teritoriul 
comunei func]ioneaz\ 2 societ\]i comerciale, 13 asocia]ii 
familiale [i 3 persoane fizice autorizate. Domeniul de activitate 
`l reprezint\ prest\rile de servicii [i comer]ul. 

11. ~n ansamblu, comuna Colone[ti este caracterizat\ prin: 
- cre[terea num\rului de locuitori; 
- resurse de for]\ de munc\; 
- lipsa resurselor deosebite de materii prime; 
- activit\]i realizate preponderent `n sfera sectorului primar. 

 
 
 2.6. CIRCULA}IE {I TRANSPORTURI: 
 

Teritoriul administrativ al comunei Colone[ti este str\b\tut `n ordinea 
importan]ei lor de urm\toarele c\i de comunica]ii: 

- Drumul jude]ean D.J. 241; 
- Drumul comunal D.C. 30; 
- Drumul comunal D.C. 31; 
- Drumul comunal D.C. 55A. 
Drumul jude]ean D.J. 241 str\bate teritoriul administrativ al comunei 

Colone[ti pe o lungime de aproximativ 9,00 km [i face leg\tura `ntre comuna 
Colone[ti [i comuna Izvorul Berheciului c\tre nord-vest [i mai departe cu 
municipiul Bac\u. 

C\tre sud-est drumul jude]ean D.J. 241 face leg\tura cu comuna 
R\chitoasa. Pe teritoriul comunei, drumul jude]ean str\bate localit\]ile Spria, 
Colone[ti [i Z\podia. 

Traseul drumului jude]ean D.J. 241 este modernizat, are dou\ benzi de 
circula]ie, are curbe cu raze de racordare de 25,00 m, fapt care permite 
circula]ia `n condi]ii de siguran]\. Suprastructura drumului este alc\tuit\ dintr-
o `mbr\c\minte asfaltic\ u[oar\. 

Drumul comunal D.C. 30 face leg\tura localit\]ii Spria cu localitatea 
Valea Mare c\tre nord-est. Drumul are dou\ benzi de circula]ie cu 
suprastructura realizat\ din balast. 

Drumul comunal D.C. 31 face leg\tura localit\]ii Spria cu localitatea Satu 
Nou c\tre nord [i mai departe cu comunele Plopana [i Secuieni. Drumul are 
dou\ benzi de circula]ie cu suprastructura realizat\ din balast. 

Comuna Colone[ti nu beneficiaz\ de re]ea de cale ferat\.  
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Pe teritoriul comunei nu sunt sta]ii auto amenajate pentru transportul 
persoanelor. TransportuI persoanelor se efectueaz\ cu ajutorul mijloacelor de 
transport locale. 

Circula]ia pietonal\ se desf\[oar\ pe majoritatea uli]elor, `n comun\ nu 
exist\ trotuare amenajate. 

Transportul de marf\ se efectueaz\ cu ajutorul mijloacelor de transport 
ale societ\]ilor comerciale existente. 

Comuna nu beneficiaz\ de spa]ii de garare [i parcare amenajate. 
Parcarea [i gararea se face `n incinta societ\]ilor comerciale [i a gospod\riilor 
existente. 

Comuna Colone[ti are rela]ii de transport cu comunele din teritoriu prin 
intermediul drumurilor ce str\bat teritoriul admini strativ al comunei. 
 

COLONE{TI 
Localitatea Colone[ti este localitate re[edin]\ de comun\ a comunei cu 

acela[i nume. Teritoriul localit\]ii este str\b\tut de traseul drumului jude]ean 
D.J. 241. 

Drumul jude]ean D.J.241 traverseaz\ localitatea de la nord-vest la sud-
est [i face leg\tura cu localitatea Spria c\tre nord [i localitatea Z\podia c\tre 
sud. 

Drumul este modernizat, are doua benzi de circula]ie, suprastructura 
este realizat\ dintr-o `mbr\c\minte asfaltic\ u[oar\. Drumul are acostamente [i 
[an]uri pentru scurgerea apelor pluviale. ~n profil longitudinal drumul nu are 
declivit\]i mari iar curbele de racordare nu au raze mici, fapt care permite 
circula]ia autovehiculelor `n condi]ii de siguran]\. 

Localitatea Colone[ti mai este str\b\tut\ de o serie de drumuri locale care 
leag\ localitatea de alte localit\]i [i asigur\ accesul la propriet\]i. Aceste 
drumuri au platforma cuprins\ `ntre 3,00 m [i 6,00 m [i `mbr\c\minte din 
balast sau p\mânt. 

~n localitatea Colone[ti se disting urm\toarele rela]ii de transport: 
- rela]ii de transport pe drumul jude]ean D.J. 241 care asigur\ leg\tura 

localit\]ii cu municipiul re[edin]a de jude], Bac\u [i cu localit\]ile ce sunt 
traversate de acest traseu de drum. 
 

Z|PODIA 
Localitatea Z\podia este localitate component\ a comunei Colone[ti. 

Teritoriul localit\]ii este str\b\tut de traseul dr umului jude]ean D.J. 241 care 
face leg\tura cu localitatea re[edin]\ de comun\ Colone[ti.  

Drumul este modernizat, are doua benzi de circula]ie, suprastructura 
este realizat\ dintr-o `mbr\c\minte asfaltic\ u[oar\. Drumul are acostamente [i 
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[an]uri pentru scurgerea apelor pluviale. ~n profil longitudinal drumul nu are 
declivit\]i mari iar curbele de racordare nu au raze mici, fapt care permite 
circula]ia autovehiculelor `n condi]ii de siguran]\. 

Localitatea Z\podia mai este str\b\tut\ de o serie de drumuri locale care 
leag\ localitatea de alte localit\]i [i asigur\ accesul la propriet\]i. Aceste 
drumuri au platforma cuprins\ `ntre 3,00 m [i 6,00 m [i `mbr\c\minte din 
balast sau p\mânt. 

~n localitatea Colone[ti se disting urm\toarele rela]ii de transport: 
- rela]ii de transport pe drumul jude]ean D.J. 241 care asigur\ leg\tura 

localit\]ii cu municipiul re[edin]a de jude], Bac\u [i cu localit\]ile ce sunt 
traversate de acest traseu de drum; 

 
C|LINI 
Localitatea C\lini este localitate component\ a comunei Colone[ti. 

Teritoriul localit\]ii este str\b\tut de traseul dr umului comunal D.C. 55A, care 
face leg\tura cu drumul jude]ean D.J. 241. 

Drumul comunal D.C. 55A traverseaz\ localitatea pe directia nord-vest 
c\tre sud-est [i face leg\tura cu localitatea Colone[ti prin drumul jude]ean D.J. 
241. Drumul are dou\ benzi de circula]ie iar suprastructura este realizat\ din 
balast. ~n profil longitudinal drumul nu are declivit\]i mari, iar curbele de 
racordare nu au raze mici.  

Localitatea C\lini mai este strabatut\ de o serie de drumuri locale care 
leag\ localitatea de alte localit\]i [i asigur\ accesul la propriet\]i, care au 
platforma cuprins\ `ntre 3,00 m [i 6,00 m [i `mbr\c\minte din balast sau 
p\mânt. 

~n localitatea C\lini se disting urm\toarele rela]ii de transport: 
- rela]ii de transport pe drumul comunal D.C, 55A care face leg\tura cu 

drumul jude]ean D.J. 241 [i cu localit\]ile traversate de acesta. 
 

SPRIA 
Localitatea Spria este localitate component\ a comunei Colone[ti. 

Teritoriul localit\]ii este str\b\tut de urm\toarel e c\i de comunica]ii: 
- drumul jude]ean D.J. 241; 
- drumul comunal D.C. 30. 
Drumul jude]ean D.J. 241 traverseaz\ localitatea de la nord-vest la sud-

est [i face leg\tura cu localitatea re[edin]\ de comun\ Colone[ti c\tre sud-est [i 
c\tre nord-vest cu localitatea Izvorul Berheciului [i mai departe cu municipiul 
Bac\u. Drumul este modernizat, are doua benzi de circula]ie, suprastructura 
este realizat\ dintr-o `mbr\c\minte asfaltic\ u[oar\. Drumul are acostamente [i 
[an]uri pentru scurgerea apelor pluviale. ~n profil longitudinal drumul nu are 
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declivit\]i mari iar curbele de racordare nu au raze mici, fapt care permite 
circula]ia autovehiculelor `n condi]ii de siguran]\. 

Drumul comunal D.C. 30 face leg\tura cu localitatea Satu Nou c\tre 
nord-vest [i mai departe cu comunele Plopana [i Secuieni. 

Drumul traverseaz\ localitatea de la sud-est la nord-vest, are dou\ benzi 
de circula]ie [i suprastructura realizat\ din balast. ~n profil longitudinal 
drumul nu are declivit\]i mari, iar curbele de racordare nu au raze mici.  

Localitatea Spria mai este str\b\tuta de o serie de drumuri locale care 
leag\ localitatea de alte localit\]i [i asigur\ accesul la propriet\]i, care au l\]imea 
platformei cuprins\ `ntre 3,00 m [i 6,00 m [i `mbr\c\minte din balast sau 
p\mânt. 

~n localitatea Spria se disting urm\toarele rela]ii de transport: 
- rela]ii de transport pe drumul jude]ean D.J. 241 care face leg\tura cu 

localitatea Colone[ti, cu municipiul Bac\u [i cu celelalte localit\]i de pe traseu; 
- rela]ii de transport pe drumul comunal D.C. 30 care face leg\tura 

localit\]ii cu localitatea Satu Nou [i mai departe cu comunele Plopana [i 
Secuieni. 
 

VALEA MARE 
Localitatea Valea Mare este localitate component\ a comunei Colone[ti. 

Teritoriul localit\]ii este str\b\tut de traseul dr umului comunal D.C. 31. 
Drumul comunal D.C. 31 traverseaz\ localitatea de la sud-vest la nord-

est [i face leg\tura cu localitatea Spria c\tre sud-vest. Drumul are dou\ benzi de 
circula]ie [i suprastructura din balast sau p\mânt. 

Localitatea Valea Mare mai este str\b\tut\ de o serie de drumuri locale 
care leag\ localitatea de alte localit\]i [i asigur\ accesul la propriet\]i. Aceste 
drumuri au platforma cuprins\ `ntre 3,00 m [i 6,00 m [i `mbr\c\minte din 
balast sau p\mânt. 

~n localitatea Valea Mare se disting urm\toarele rela]ii de transport: 
- rela]ii de transport pe drumul comunal D.C. 31 care face leg\tura 

localit\]ii cu localitatea Spria [i mai departe cu localitatea Colone[ti.  
 

SATU NOU 
Localitatea Satu Nou este localitate component\ a comunei Colone[ti. 

Teritoriul localit\]ii este str\b\tut de traseul dr umului comunal D.C. 30. 
Drumul traverseaz\ localitatea de la sud-est la nord-vest [i face leg\tura 
localit\]ii cu localitatea Spria c\tre sud-est [i cu comunele Plopana [i Secuieni 
c\tre nord-vest. Drumul are dou\ benzi de circula]ie [i suprastructura din 
balast. 
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Localitatea Satu Nou mai este str\b\tut\ de o serie de drumuri locale care 
leag\ localitatea de alte localit\]i [i asigur\ accesul la propriet\]i. Aceste 
drumuri au platforma cuprins\ `ntre 3,00 m [i 6,00 m [i `mbr\c\minte din 
balast sau p\mânt. 

~n localitatea Satu Nou se disting urm\toarele rela]ii de transport: 
- rela]ii de transport pe drumul comunal D.C. 30 care face leg\tura cu 

localitatea Spria [i mai departe cu localitatea Colone[ti [i municipiul 
Bac\u, iar c\tre nord-vest face leg\tura cu comunele Plopana [i 
Secuieni.  

 
Conform P.A.T.J. Bac\u, pe re]eaua de drumuri lucr\rile de art\ - 

poduri, pode]e - nu sunt la clasa de importan]\ existent\ [i la cerin]ele 
traficului actual. 

2.7. INTRAVILAN EXISTENT. ZONE FUNC}IONALE. BILAN} 
TERITORIAL.  
 
 Intravilanul existent este intravilanul propus prin documenta]ia Plan 
Urbanistic General preliminar al comunei Colone[ti, `ntocmit `n anul 1999 de 
c\tre Consiliul Jude]ean Bac\u [i aprobat favorabil de Comisia tehnic\ de 
urbanism, amenajarea teritoriului [i lucr\ri public e din cadrul Consiliului 
Jude]ean Bac\u cu avizul num\rul ___________. 

Intravilanul existent este alc\tuit din urm\toarele localit\]i: 
- localitatea re[edin]\ de comun\ Colone[ti; 
- localit\]ile componente: Z\podia, C\lini, Spria, Valea Mare [i Satu Nou. 
Intravilanele propuse [i aprobate `n anul 1999 pe baza PUG-ului 

preliminar pentru toate localit\]ile comunei constituie baza de studiu [i analiz\ 
a situa]iei existente `n cadrul elabor\rii prezentului PUG, `n sensul identific\rii 
stadiului de realizare a prevederilor studiului de urbanism `ntocmit anterior. 

Forma de relief a determinat dezvoltarea intravilanului de tip tentacular 
pentru localit\]ile comunei Colone[ti. 

Zonele func]ionale reprezint\ imaginea evolu]iei unei a[ez\ri sub raportul 
func]ionalit\]ii.  

Condi]iile improprii dezvolt\rii unor activit\]i co mplexe au influen]at 
negativ organizarea spa]ial\ a zonelor func]ionale a localit\]ii. 
 

CARACTERISTICI ALE ZONELOR FUNC}IONALE 
 

ZONA INSTITU}IILOR {l SERVICIILOR DE INTERES PUBLIC  este 
par]ial comasat\ `n centrul localit\]ilor componente ale comunei, par]ial 
dispersat\ `n teritoriu. 
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Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei institu]iilor 
[i serviciilor de interes public se prezint\ astfel:  

- total comun\ : 7,49 ha – 2,35% din total, din care: 
- localitatea Colone[ti: 4,62 ha – 3,55% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0,25 ha – 0,71% din total; 
- localitatea Spria:1,20 ha – 3,35% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0,15 ha – 0,54% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0,50 ha – 1,12% din total, la care se 

adaug\ suprafa]a de 0,77 ha introdus\ `n intravilan prin P.U.Z. – 
Construire m\n\stire [i chilii, aprobat prin Hot\râ rea Consiliului 
Local al comunei Colone[ti num\rul 21/22.09.2006, astfel suprafa]a 
este de 1,27 ha – 2,79% din total. 

Aceast\ zon\ `nsumeaz\ o mare diversitate de activit\]i care sunt `ntr-o 
rela]ie complex\ cu zona de locuit, circula]ie. 

Acestea constituie elemente obligatorii ale localit\]ilor `n scopul servirii 
popula]iei, cu leg\turi nemijlocite cu zona de locuit. Existen]a acestora a 
rezultat din necesit\]i condi]ionate de m\rimea, profilul [i rolul `n teritoriu, de 
nivelul de trai [i de al]i factori ai localit\]ilor .  

~n raport cu func]ia pe care o `ndeplinesc, institu]iile [i serviciile au fost 
grupate `n urm\toarele categorii: 
• Administra]ie public\: Consiliul local, Poli]ie; 
• ~nv\]\mânt: [coli generale, gr\dini]e; 
• S\n\tate: cabinete medicale [i veterinare; 
• Cultur\: c\min cultural, bilbiotec\; 
• Cult: biserici; 
• Comerciale [i de alimenta]ie public\: spa]ii comerciale, târg s\pt\mânal; 
• Prest\ri servicii: moar\, po[t\, brut\rie. 

Dot\rile reprezentative ale comunei sunt grupate `n zona central\ a 
localit\]ii Colone[ti, re[edin]a de comun\. ~n localit\]ile apar]in\toare ale 
comunei, dot\rile sunt slab reprezentate [i numai cele specifice localit\]ilor 
rurale. Prin urmare, nu se poate spune c\ exist\ o zonificare pe baza zonelor de 
deservire. 
 

• Administra]ie public\:  
Dot\rile administrative cuprind cl\dirile administr ative locale. ~n 

comuna Colone[ti cele mai importante sunt : Consiliul Local - cl\dire cu regim 
de `n\l]ime parter + etaj, stare bun\; Poli]ia – construc]ie `n  stare bun\. 
 

• ~nv\]\mânt 
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Pe total comun\ exist\ [ase unit\]i pentru `nv\]\mântul pre[colar, primar 
[i gimnazial. Aceste [ase unit\]i dispun de 25 s\li de clas\ `n care 313 elevi (103 
pre[colari, 156 elevi `n `nv\]\mântul primar, 157 elevi `n `nv\]\mântul 
gimnazial) sunt educa]i de 30 cadre didactice dispuse astfel: 6 `n `nv\t\mântul 
pre[colar, 11 `n `nv\]\mântul primar, 13 `n `nv\]\mântul gimnazial. ~n medie 
`ntr-o sal\ de clas\ `nva]\ 12,52 elevi –  pentru compara]ie indicatorul realizat 
pe jude] este de 29,28 elevi/clas\. 

Indicatorul num\r elevi/cadru didactic este 10,43 - indicatorul pe jude] 
este 15,60 elevi/cadru didactic.  

Starea dot\rilor de `nv\]\mânt pe sate este urm\toarea : 
- localitatea Colone[ti:  

- o [coal\ cu clasele I-VIII cu 9 s\li de clas\, un laborator, teren de sport, 
cl\dire `n stare bun\; 
  - gr\dini]a cu dou\ s\li de clas\ func]ioneaz\ `n cl\direa [colii vechi;  
- localitatea Z\podia:  

- nu dispune de spa]iu pentru [coal\ sau gr\dini]\, copiii fiind educa]i la 
[coala [i gr\dini]a din localitatea Colone[ti;  
- localitatea C\lini:  

- o [coal\ cu clasele I-IV cu dou\ s\li de clas\; 
  - gr\dini]\ cu dou\ s\li de clas\;  
- localitatea Spria:  

- o [coal\ cu clasele I-VIII cu [ase s\li de clas\; 
  - gr\dini]a este situat\ `n interiorul [colii [i dispune de o sal\ de clas\;  
- localitatea Valea Mare:  

- o [coal\ aflat\ `n regim de conservare din cauza lipsei de copii;  
- localitatea Satu Nou:  

- o [coal\ cu clasele I-IV cu dou\ s\li de clas\, cl\dire veche ce necesit\ 
repara]ii capitale; 
  - gr\dini]a este situat\ `n interiorul [colii [i dispune de o sal\ de clas\;  

Se impune construirea unei [coli [i a unei gr\dini]e `n localitatea Z\podia 
[i modernizarea [i dotarea cl\dirilor existente.  
 

• S\n\tate  
 Dot\rile de s\n\tate se afl\ doar `n localitatea Colone[ti [i sunt 
reprezentate de cl\direa Dispensarului uman cu trei cabinete [i cl\direa 
Dispensarului veterinar cu patru cabinete [i locuin]\ pentru medic. 

Toate aceste dot\ri se g\sesc `ntr-o stare nesatisf\c\toare [i necesit\ lucr\ri 
urgente de repara]ii capitale [i modernizare.  
 

• Cultur\ 
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Dot\rile de cultur\ sunt nesemnificative la nivel de comun\ [i sunt 
reprezentate astfel: 

- C\min cultural Colone[ti cu aproximativ 100 locuri, amplasat lâng\ 
Prim\rie; 

- Biblioteca comunal\ Colone[ti cu circa 8500 volume de carte, 
func]ioneaz\ `n cl\direa Prim\riei vechi; 

Cl\dirile `n care `[i desf\[oar\ activitatea C\minul cultural [i biblioteca 
necesit\ lucr\ri de repara]ii capitale, moderniz\ri [i dot\ri. 

 
  • Cult 

Dot\rile de cult sunt urm\toarele: 
- localitatea Colone[ti : dou\ biserici ortodoxe cu cimitire;  
- localitatea Valea Mare : biseric\ ortodox\ cu cimitir; 
- localitatea Satu Nou : biseric\ penticostal\, m\n\stire de stil vechi. 
     

• Comerciale [i de alimenta]ie public\ 
Dot\rile de comer] sunt reprezentate prin: magazin mixt `n localitatea 

Colone[ti, târg s\pt\mânal, spa]ii comerciale (particulare sau nu) prezente `n 
toate localit\]ile. 
 
 
 ZONA DE LOCUIT 

Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei de locuit se 
prezint\ astfel:  

- total comun\: 89,50 ha – 28,12% din total, din care: 
- localitatea Colone[ti: 31,10 ha – 23,88% din total;  
- localitatea Z\podia: 13,00 ha – 29,55% din total; 
- localitatea C\lini: 12,80 ha – 36,45% din total; 
- localitatea Spria: 10,50 ha – 29,29% din total; 
- localitatea Valea Mare: 9,00 ha – 32,66% din total; 
- localitatea Satu Nou: 13,10 ha – 28,77% din total. 

Organizarea zonei de locuit este caracteristic\ a[ez\rilor rurale 
dezvoltate de-a lungul apelor [i pe coline.  

Dominanta general\ este regimul sc\zut de `n\l]ime al cl\dirilor de locuit 
din cadrul gospod\riilor tradi]ionale. Ele sunt dezvoltate `n special pe parter, 
mai pu]in P + 1, `n special locuin]ele construite dup\ 1990 [i sunt executate din 
materiale locale de construc]ie. 

Locuintele sunt organizate `n gospod\rii cu anexele necesare pe loturi 
cuprinse `ntre 300 mp [i 1000 mp. 
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Marea majoritate a locuin]elor sunt construite din materiale nedurabile 
[i au fost supuse cutremurelor.  

Ponderea cl\dirilor de locuit executate din materiale durabile este de 
15% pe total comun\, `n special cele realizate dup\ 1990. 

Locuin]ele nu beneficiaz\ de re]ea de alimentare cu ap\ sau de 
canalizare, fapt pentru care locuitorii [i-au rezolvat individual alimentarea [i 
`nmagazinarea apei [i evacuarea apelor menajere `n bazine vidanjabile. 
 Caracterul rural determin ă un confort şi un funcţional al spaţiilor de 
locuire specific zonei rurale. 

Pe total comun\ exist\ un num\r total de 783 locuin]e. ~n perioada 
analizat\ prin prezenta documenta]ie, num\rul gospod\riilor a crescut de la 690 
gospod\rii `n anul 1977 la 736 gospod\rii `n anul 2002, m\rimea medie a unei 
gospod\rii fiind sensibil apropiat\: 3,53 - 2,97 persoane/gospod\rie. 
 

Localit\]i 

Suprafa]a 
zonei de 
locuit 

propus 
1999 - 

existent 
2005 

Suprafa]\ 
total\ 

intravilan 
propus 
1999 - 

existent 
2005 

Num\r 
de 

locuin]e 
existent  

Suprafa]a 
lot mediu 
existent - 

mp 

Popula]ie 

Densitate 
`n zona 
de locuit 
- loc/ha 

Densitate 
net\ - 

locuitori 
`n 

teritoriul 
intravilan 
- loc/ha 

Colonesti 31,10 130,21 254 1224,41 689,00 22,15 5,29 

Zapodia 13,00 44,00 110 1181,82 284,00 21,85 6,45 

Calini 12,80 35,12 121 1057,85 448,00 35,00 12,76 

Spria 10,50 35,85 93 1129,03 252,00 24,00 7,03 

Valea Mare 9,00 27,56 84 1071,43 155,00 17,22 5,62 

Satu Nou 13,10 44,76 121 1082,64 362,00 27,63 8,09 

TOTAL 89,50 317,50 783 1143,04 2190,00 24,47 6,90 
 
Densitatea brut\  - locuitori `n teritoriul adminis trativ al comunei: 
2190 locuitori/4468,36 ha = 0,49 locuitori/hectar.  
 

ZONA UNIT|}ILOR INDUSTRIALE {I DE DEPOZITARE este 
reprezentat\ de terenul aferent unui abator care `n prezent nu func]ioneaz\. 

Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei unit\]ilor 
industriale [i de depozitare se prezint\ astfel:  

- total comun\: 1,25 ha – 0,39% din total, din care: 
- localitatea Colone[ti: 1,00 ha – 0,77% din total;  
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- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0,25 ha – 0,55% din total. 

 
ZONA UNIT|}ILOR AGROZOOTEHNICE este reprezentat\ de  

societatea Drum Nou. Pe teritoriul comunei Colone[ti activitatea 
agrozootehnic\ se desf\[oar\ `n gospod\rii proprii ̀n sistem individual. 

Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei unit\]ilor 
agrozootehnice se prezint\ astfel:  

- total comun\: 0,65 ha – 0,20% din total, din care: 
- localitatea Colone[ti: 0,65 ha – 0,50% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0% din total. 

 
ZONA C|ILOR DE COMUNICA}II {l TRANSPORT 
Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei c\ilor de 

comunica]ii [i transport se prezint\ astfel:  
- total comun\: 39,25 ha – 12,33% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 16,20 ha – 12,44% din total;  
- localitatea Z\podia: 5,10 ha – 11,59% din total; 
- localitatea C\lini: 4,20 ha – 11,96% din total; 
- localitatea Spria: 4,80 ha – 13,39% din total; 
- localitatea Valea Mare: 3,45 ha – 12,52% din total; 
- localitatea Satu Nou: 5,50 ha – 12,08% din total. 

Zona este reprezentat\ de zona aferent\ drumului jude]ean D.J. 241, 
drumurilor comunale D.C. 30, D.C. 31 [i D.C. 55A [i drumurilor locale. 
 

ZONA SPA}II VERZI {I SPORT  
Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei spa]iilor 

verzi [i sport se prezint\ astfel:  
- total comun\: 1,26 ha – 0,40% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 1,26 ha – 0,97% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0 ha – 0% din total; 
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- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0% din total. 

~n localitatea Colone[ti exist\ un teren de sport ǹ curtea [colii, un parc 
amenajat `n curtea Centrului pentru tineret [i spa]ii amenajate pentru jocul 
copiilor pe terenurile aferente [colilor [i gr\dini ]elor.  
 

ZONA CONSTRUC}II TEHNICO-EDILITARE  
Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei pentru 

construc]ii tehnico-edilitare se prezint\ astfel:  
- total comun\: 0,50 ha – 0,16% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 0,50 ha – 0,38% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0% din total. 

Comuna Colone[ti nu dispune de re]ea de alimentare cu ap\ sau de re]ea 
de canalizare. Exist\ `n localitatea Colone[ti un sistem de captare ap\ cu trei 
pu]uri de mic\ adâncime 5-7 m, un pu] colector [i un rezervor de `nmagazinare 
de 50 mc, toate acestea nu func]ioneaz\.De asemenea, exist\ o sta]ie de epurare 
care nu func]ioneaz\. 

Localit\]ile comunei sunt racordate la re]eaua de alimentare cu energie 
electric\ prin intermediul posturilor de transforma re. 

~n comun\ exist\ re]ea de telefonie fix\. 
Localit\]ile comunei nu bneficiaz\ de re]ea de alimentare cu gaze 

naturale, `nc\lzirea locuin]elor se face cu sobe alimentate cu combustibil solid. 
Prepararea hranei se face cu butelii cu gaze lichefiate. 
 

ZONA GOSPOD|RIE COMUNAL| {l CIMITIRE  
Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei pentru 

gospod\rie comunal\ [i cimitire se prezint\ astfel:  
- total comun\: 1,45 ha – 0,46% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 0,95 ha – 0,73% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0,25 ha – 0,91% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0,25 ha – 0,55% din total. 

~n comun\ sunt amenajate trei cimitire ortodoxe.  
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ZONA TERENURILOR LIBERE ocup\ cea mai mare suprafa]\ din 
intravilanele satelor componente ale comunei Colone[ti [i cuprinde terenurile 
agricole. O parte din aceste suprafe]e de teren `[i vor schimba destina]ia, 
transformându-se `n terenuri apar]in\toare zonei de locuit format\ din loturi 
de maxim 1000 mp. Aceste loturi vor trebui s\ asigure deschiderea la strad\ de 
minim 12,00 m [i maxim 20,00 m.  

Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei terenurilor 
libere se prezint\ astfel:  

- total comun\: 156,07 ha – 49,04% din total, din care: 
- localitatea Colone[ti: 69,13 ha – 53,09% din total;  
- localitatea Z\podia: 21,05 ha – 47,84% din total; 
- localitatea C\lini: 16,57 ha – 47,18% din total; 
- localitatea Spria: 16,05 ha – 44,77% din total; 
- localitatea Valea Mare: 13,11 ha – 47,57% din total; 
- localitatea Satu Nou: 20,16 ha – 44,28% din total. 
 

ZONA APELOR  
Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei apelor se 

prezint\ astfel:  
- total comun\: 1,95 ha – 0,61% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 1,80 ha – 1,38% din total;  
- localitatea Z\podia: 0,05 ha – 0,11% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0,10 ha – 0,28% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0% din total. 

Zona apelor `n intravilan este reprezentat\ de c\tre albiile pâraielor care 
traverseaz\ localit\]ile [i de afluen]ii acestora.  
 

ZONA P|DURILOR  
~n comuna Colone[ti nu sunt terenuri acoperite cu p\duri in intravilan. 

 
 

ZONA TERENURILOR NEPRODUCTIVE  
Conform bilan]ului teritorial existent situa]ia la nivelul zonei terenurilor 

neproductive se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 18,90 ha – 5,94% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 3,00 ha – 2,30% din total;  
- localitatea Z\podia: 4,80 ha – 10,91% din total; 
- localitatea C\lini: 1,30 ha – 3,70% din total; 
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- localitatea Spria: 3,20 ha – 8,93% din total; 
- localitatea Valea Mare: 1,60 ha – 5,81% din total; 
- localitatea Satu Nou: 5,00 ha – 10,98% din total. 

 
ZONA MONUMENTELOR ISTORICE {I DE ARHITECTUR|  
Conform Monitorului Oficial num\rul 646 bis/2004 pe teritoriul comunei 

Colone[ti se afl\ urm\toarele monumente istorice [i de arhitectur\: 
 

Nr. 
Crt.  

Cod LMI 2004 Denumire Adresa Datare 
 

Perimetrul 
de 

protec]ie 
1. BC-II-m-B-

00812 
Biserica de lemn « Sf. 
Dumitru » 

Satul 
Colone[ti 

Cca. 1809 Raz\ de 
200 m 

2. BC-II-m-B-
00813 

{coala Satul 
Colone[ti 

1902 Raz\ de 
200 m 

3. BC-II-m-B-
00814 

Biserica din paianta [i 
v\l\tuci « Sf. Nicolae » 

Satul 
Colone[ti 

1673 Raz\ de 
200 m 

 

BILAN} TERITORIAL EXISTENT 
 

Intravilanele propuse [i aprobate pentru toate localit\]ile comunei 
Colone[ti `n cadrul Planului Urbanistic General Preliminar al comunei 
Colone[ti `ntocmit `n anul 1999 constituie baza situa]iei existente de studiu [i 
analiz\ `n cadrul prezentului P.U.G.  

Pentru determinarea bilan]ului teritorial propus la  nivelul anului 1999 [i 
existent la nivelul anului 2005 s-a procedat la studiul reactualizarii datelor 
documentare furnizate de O.C.P.I. Bac\u: registrul [i planurile cadastrale 
privind structura intravilanelor [i extravilanelor `ntregului teritoriu 
administrativ al comunei Colone[ti. 

Bilan]ul teritorial al suprafe]elor din teritoriul administrativ al comunei 
eviden]iaz\ ponderea suprafe]elor terenurilor cuprinse `n intravilanele 
localit\]ilor, identificate `n urm\toarele categorii de folosin]\: agricol, p\duri, 
ape, c\i de comunica]ie, cur]i-construc]ii [i teren neproductiv. 
 

Bilan] teritorial al suprafe]elor cuprinse `n limit a teritoriului 
administrativ  - comuna Colone[ti – O.C.A.O.T.A. 1990 

 

TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 
AL COMUNEI 

CATEGORIA DE FOLOSINTA 

AGRICOL 
NEAGRICOL 

PADURI APE CAI DE 
COMUNICATIE 

CURTI- 
CONSTRUCTII NEPRODUCTIV TOTAL 
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EXTRAVILAN 2942.99 1115.52 25.19 80.1 8.87 55.65 4228.32 
INTRAVILAN 186.7 3 0.5 14.97 31.07 3.8 240.04 
TOTAL 3129.69 1118.52 25.69 95.07 39.94 59.45 4468.36 

% DIN TOTAL 70.04 25.03 0.57 2.13 0.89 1.33 100 

 
Bilan] teritorial al suprafe]elor cuprinse `n limit a teritoriului 

administrativ  - comuna Colone[ti – existent 1999 
 

TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 
AL COMUNEI 

CATEGORIA DE FOLOSINTA 

AGRICOL 
NEAGRICOL 

PADURI APE CAI DE 
COMUNICATIE 

CURTI- 
CONSTRUCTII 

NEPRODUCTIV TOTAL 
EXTRAVILAN 2850.1 1118.52 23.74 65.89 3.47 39.95 4101.67 
INTRAVILAN 227.8 0 1.95 37.8 79.64 19.5 366.69 
TOTAL 3077.9 1118.52 25.69 103.69 83.11 59.45 4468.36 

% DIN TOTAL 68.88 25.03 0.57 2.32 1.86 1.33 100 

 
Bilan] teritorial existent al suprafe]elor cuprinse `n limita teritoriului 

administrativ  - comuna Colone[ti – propus 1999 – existent 2005 conform PUG 
aprobat: 

 

TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 
AL COMUNEI 

CATEGORIA DE FOLOSINTA 

AGRICOL 
NEAGRICOL 

PADURI APE CAI DE 
COMUNICATIE 

CURTI- 
CONSTRUCTII NEPRODUCTIV TOTAL 

EXTRAVILAN 2898.41 1118.52 23.74 67.34 2.9 39.95 4150.86 
INTRAVILAN 156.07 0 1.95 39.25 101.33 18.9 317.5 
TOTAL 3054.48 1118.52 25.69 106.59 104.23 58.85 4468.36 

% DIN TOTAL 68.36 25.03 0.57 2.39 2.33 1.32 100 

 
 
 
 
Bilan]ul teritorial al suprafe]elor cuprinse `n int ravilanul existent 

conform PUG aprobat: 
 

Zona func]ional\ Suprafata(ha) 

Colonesti Zapodia Calini Spria 
Valea 
Mare 

Satu 
Nou 

Trupuri 
izolate 

TOTAL 

Din total 
intravilan 

INSTITU}II {I 
SERVICII  4,62 0 0,25 1,20 0,15 0,50 0 6,72 2,12% 
LOCUIN}E DE 
TOATE 
TIPURILE  31,10 13,00 12,80 10,50 9,00 13,10 0 89,50 28,19% 
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UNIT|}I 
INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  1,00 0 0 0 0 0,25 0 1,25 0,39% 
UNIT|}I AGRO-
ZOOTEHNICE 0,65 0 0 0 0 0 0 0,65 0,20% 
C|I DE 
COMUNICA}IE 
{I DE 
TRANSPORT 16,20 5,10 4,20 4,80 3,45 5,50 0 39,25 12,36% 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/ 
NEAMENAJATE, 
SPORT, 
AGREMENT, 
PROTEC}IE 1,26 0 0 0 0 0 0 1,26 0,40% 
CONSTRUC}II 
TEHNICO-
EDILITARE 0,50 0 0 0 0 0 0 0,50 0,16% 
GOSPOD|RIRE 
COMUNAL|, 
CIMITIRE 0,30 0 0 0 0 0 1,15 1,45 0,46% 
TERENURI 
LIBERE 69,13 21,05 16,57 16,05 13,11 20,16 0 156,07 49,16% 
APE 1,80 0,05 0 0,10 0 0 0 1,95 0,61% 
P|DURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 
TERENURI 
NEPRODUCTIVE 3,00 4,80 1,30 3,20 1,60 5,00 0 18,90 5,95% 
TOTAL 
INTRAVILAN 
EXISTENT 129,56 44,00 35,12 35,85 27,31 44,51 1,15 317,5 100,00% 

 
 
 ~n conformitate cu avizul Consiliului Jude]ean Bac\u num\rul 
29/15.08.2006 [i cu avizul Consiliului Local al comunei Colone[ti num\rul 
21/22.09.2006 a fost introdus\ in intravilan suprafa]a de teren de 0,77 ha 
pentru Construire m\n\stire [i chilii in satul Satu Nou, comuna Colone[ti. De 
asemenea, `n anul 2013 a fost modificat\ suprafa]a teritoriului administrativ al 
comunei Colone[ti prin Hot\râre de guvern. Astfel, bilan]ul teritorial al 
suprafe]elor cuprinse `n limita teritoriului admini strativ [i `n intravilanul 
existent se transform\ dup\ cum urmeaz\:  
 

Bilan]ul teritorial al suprafe]elor cuprinse `n int ravilanul existent 
conform PUG aprobat + PUZ Construire m\n\stire [i chilii: 
 
 

Zona func]ional\ Suprafata(ha) 

Colonesti Zapodia Calini Spria 
Valea 
Mare 

Satu 
Nou 

Trupuri 
izolate 

TOTAL 

Din total 
intravilan 

INSTITU}II {I 
SERVICII 4.62 0 0.25 1.20 0.15 0.50 0.77 7.49 2.35% 
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LOCUIN}E DE 
TOATE 
TIPURILE 31.10 13.00 12.80 10.50 9.00 13.10 0 89.50 28.12% 
UNIT|}I 
INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  1.00 0 0 0 0 0.25 0 1.25 0.39% 
UNIT|}I AGRO-
ZOOTEHNICE 0.65 0 0 0 0 0 0 0.65 0.20% 
C|I DE 
COMUNICA}IE 
{I DE 
TRANSPORT 16.20 5.10 4.20 4.80 3.45 5.50 0 39.25 12.33% 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/ 
NEAMENAJATE, 
SPORT, 
AGREMENT, 
PROTEC}IE 1.26 0 0 0 0 0 0 1.26 0.40% 
CONSTRUC}II 
TEHNICO-
EDILITARE 0.50 0 0 0 0 0 0 0.50 0.16% 
GOSPOD|RIRE 
COMUNAL|, 
CIMITIRE 0.30 0 0 0 0 0 1.15 1.45 0.46% 
TERENURI 
LIBERE 69.13 21.05 16.57 16.05 13.11 20.16 0 156.07 49.04% 
APE 1.80 0.05 0 0.10 0 0 0 1.95 0.61% 
P|DURI 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
TERENURI 
NEPRODUCTIVE  3.00 4.80 1.30 3.20 1.60 5.00 0 18.90 5.94% 
TOTAL 
INTRAVILAN 
EXISTENT 129.56 44.00 35.12 35.85 27.31 44.51 1.92 318.27 100.00% 

 
 
 

~n consecin]\, bilan]ul teritorial existent al suprafe]elor cuprinse `n 
limita teritoriului administrativ  - comuna Colone[ ti – propus 1999 – existent 
2005 devine:  
 

TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 
AL COMUNEI 

CATEGORIA DE FOLOSINTA 

AGRICOL 
NEAGRICOL 

TOTAL 
PADURI APE CAI DE 

COMUNICATIE 
CURTI- 
CONSTRUCTII 

NEPRODUCTIV 

EXTRAVILAN 2906.77 1045.72 23.74 35.35 2.9 147.27 4161.75 
INTRAVILAN 156.07 0 1.95 39.25 102.1 18.9 318.27 
TOTAL 3062.84 1045.72 25.69 74.6 105 166.17 4480.02 
% DIN TOTAL 68.37 23.34 0.57 1.67 2.34 3.71 100 

 
~ncadrarea `n rangul localit\]ilor conform Legii 351/2001: 
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Ierarhizarea localit\]ilor rurale pe ranguri este urm\toarea: 

Nr. Rangul Statutul localitatii 
1.1. IV  sate re[edin]\ de comun\ 

1.2 V sate componente ale comunelor [i sate apar]inând municipiilor sau 
ora[elor 

Elemente [i nivel de dotare ale localit\]ilor rurale de rang IV: 
Rangul IV este atribuit satelor re[edin]\ de comun\. Dot\rile minime 

obligatorii necesare `n vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei 
respective sunt: 

- sediu de prim\rie; 
- gradini]\, [coal\ primar\ [i gimnazial\; 
- dispensar medical, farmacie sau punct farmaceutic; 
- po[t\, servicii telefonice; 
- sediu de poli]ie [i de jandarmerie; 
- c\min cultural cu bibliotec\; 
- magazin general, spa]ii pentru servicii; 
- teren de sport amenajat; 
- parohie; 
- cimitir; 
- sta]ie/halt\ C.F. sau sta]ie de transport auto; 
- dispensar veterinar; 
- sediu al serviciului de pompieri; 
- puncte locale pentru depozitarea controlat\ a de[eurilor ; 
- alimentare cu ap\ prin ci[mele stradale. 
Elemente [i nivel de dotare ale localit\]ilor rurale de rang V  
Rangul V este atribuit satelor componente ale comunelor [i satelor 

apar]inând municipiilor sau ora[elor. Existen]a unor dot\ri publice sau 
comerciale [i dimensiunea acestora sunt determinate de num\rul de locuitori [i 
de specificul a[ez\rii. Dot\rile minime obligatorii `n satele având peste 200 de 
locuitori sunt: 

- [coal\ primar\; 
- punct sanitar; 
- magazin pentru comer] alimentar [i nealimentar. 
Aceste dot\ri sunt necesare [i `n cazul satelor având o popula]ie de pân\ 

la 200 de locuitori, când satele respective sunt izolate, situate la distan]e de 
peste 3-5 km fa]\ de satul cel mai apropiat care dispune de astfel de dot\ri. 
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~n concluzie, localitatea re[edin]\ de comun\ - Colone[ti se `ncadreaz\ `n 
rangul IV iar localit\]ile componente – Z\podia, C\lini, Spria, Valea Mare, Satu 
Nou se `ncadreaz\ `n rangul V. 
 
 

2.8. ZONE CU RISCURI NATURALE 
 

Ca urmare a Ordinului num\rul 62/N/31.07.1998 emis de c\tre 
M.L.P.A.T. privind delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale, Comisia de 
Urbanism D.U.A.T.L.P. Consiliul Jude]ean Bac\u `n colaborare cu Oficiul de 
Studii Geologice [i Agrochimice Bac\u, Oficiul Jude]ean Cadastru, Geodezie [i 
Cartografie Bac\u [i InspectoratuI Jude]ean de Protec]ie Civil\ Bac\u a 
`ntocmit lucrarea “Studiu al zonelor expuse la riscuri naturale de pe teritoriul 
jude]ului Bac\u“. 
 Inunda]iile sunt produse la viituri locale, care produc blocaje cu 
plutitori a sec]iunii de scurgere a albiei [i blocaje cu plutitori a sec]iunii de 
scurgere de sub poduri [i pode]e. 
 Alunec\rile de teren se produc datorit\ înclin\rii straturilor [i sunt 
generate la suprafe]ele de contact între materiale diferite (luturi cu prafuri 
nisipoase cu intercala]ii de argile) datorit\ infiltra]iilor apelor de precipita]ie 
sau provenite din numeroasele izvoare de pe versan]i. 

Terenul din comun\ prezint\ `n general caracteristici geotehnice bune, 
permi]ând amplasarea unor construc]ii cu mai multe nivele, cu excep]ia 
zonelor cu alunec\ri de teren, precum [i a celor din apropierea unor pante 
abrupte. 

 
 M\suri de remediere 
 Se recomand\ decolmatarea pârâurilor, consolidarea malurilor, 
plantarea de vegeta]ie arborescent\ de-a lungul malurilor, stabilizarea zonelor 
afectate de alunec\ri sau inunda]ii prin împ\duriri. Pentru toren]ii de pe 
versan]i se propune executarea de galerii de drenaj.  

~n cazul alunec\rilor de teren deja declan[ate, prima m\sur\ ce va trebui 
luat\ este nivelarea sumar\ a terenului [i astuparea cr\p\turilor terenului cu 
p\mânt b\tut, pentru a `mpiedica p\trunderea `n teren a apei din precipita]ii [i 
a contribui la scurtarea timpului de consolidare. 

~n zonele cu alunec\ri de teren se va institui interdic]ie de construire pe 
o raza de 200 m `n jurul acestei zone. 
 Se recomand\ efectuarea de studii geotehnice preliminare pentru 
construc]iile propuse amplasate în apropierea zonelor cu alunec\ri. 
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 Se impune efectuarea unui studiu de specialitate la nivelul comunei, prin 
care s\ se prevad\ reabilitarea cursurilor de ap\, supraîn\l]area malurilor [i 
eventualele devieri în zonele afectate. 
 
 
 2.9. ECHIPARE EDILITAR| 
 

1. GOSPOD|RIREA APELOR 
 Comuna Colone[ti este situat\ `n bazinul hidrografic al pârâului Zeletin, 
care curge de la NV spre SE, având un curs permanent, dar cu sc\deri mari ale 
debitului `n perioada secetoas\. 
 Alte pâraie care curg pe teritoriul comunei Colone[ti [i au un caracter 
permanent, dar sc\deri mari ale debitului `n perioada secetoas\ sunt: pârâul 
lui Matei, afluent pe dreapta Zeletinului, pârâul Cerbu [i pârâul C\lini, 
afluen]i pe stânga Zeletinului. 
 Pe lîng\ aceste cursuri de ap\ permanente exist\ [i v\i care au ap\ sezonier 
sau numai la precipita]ii mari, datorit\ bazinului colector restrâns [i a 
nisipurilor care dreneaz\ în subteran precipita]iile. 

Albiile pâraielor au un curs sinuos format `n timp pe v\ile `nguste (cu 
pante mari ce induc un caracter toren]ial) [i care debu[eaz\ `n zona de lunc\ 
pân\ la v\rsare pe terenuri pe care le transform\ ǹ terenuri neproductive.  

 
 
 
 
2. INSTALA}II DE ALIMENTARE CU APA 
Comuna Colone[ti nu dispune `n prezent de un sistem centralizat de 

alimentare cu ap\ pentru popula]ie [i pentru obiectivele social-culturale. 
Locuitorii comunei se alimenteaza cu ap\ din fântâni cu g\leat\. 

Blocul din localitatea Colone[ti dispune de un sistem de alimentare cu 
ap\ nefunc]ional, format din 4 pu]uri s\pate la mic\ adâncime (5,00 – 7,00 m) 
[i un pu] colector. Sistemul dispune de un rezervor de `nmagazinare de 50 mc 
[i de o re]ea de distribu]ie prev\zut\ cu bran[amente [i racorduri la 
consumatori. 

Alimentarea cu ap\ pentru blocul cu 8 apartamente se face prin 
captarea unor izvoare de coast\ situate la 2,00 km de localitate, cu drenuri [i 
pu] colector de unde apa va fi `nmagazinat\ `ntr-un rezervor de 100 mc [i 
apoi va fi distribuit\ gravita]ional la consumatori . De la acest sistem mai sunt 
racordate Dispensarul uman, Dispensarul veterinar, 20 gospod\rii 
individuale.    
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Re]ele de ap\ potabil\ existente: 1,95 km `n satul Colone[ti. 
 
3. CANALIZAREA PLUVIAL| 
Apele pluviale se scurg prin rigolele de p\mânt executate pe ambele 

laturi ale drumurilor comunale [i uli]e, spre pârai ele din zon\. 
 
4. CANALIZAREA MENAJER| 
Comuna Colone[ti dispune `n prezent de o fos\ septic\ ce deserve[te 

blocul cu 8 apartamente din localitatea Colone[ti. 
Locuitorii folosesc `n general latrine cu fose vidanjabile, iar apele 

meteorice [i pluviale se scurg liber pe pante [i rigole naturale spre pâraie, 
mare parte infiltrându-se `n sol. 

Re]ele de canalizare existente: 0,35 km `n satul Colone[ti. 
 
5. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA 
Alimentarea cu energie electric\ a consumatorilor din comuna Colone[ti 

se face din axul LEA 20 KV prin intermediul posturilor de transformare 
aeriene cu capacitatea de 63 KVA [i 100 KVA. 

Re]eaua electric\ de medie tensiune este realizat\ din linie electric\ 
aerian\ pe stâlpi din beton, executat\ `n sistem "buclat" cu func]ionare radial\, 
fiind amplasat\ pe marginea drumurilor sau trecând prin gr\dini [i terenuri cu 
alt\ destina]ie. 

Posturile de transformare sunt de tipul aerian, pe stâlpi din beton 
armat, echipate cu transformatoare alimentate la tensiunea de 20/0,4 KV [i 
capacitatea de 63 KVA si 100 KVA. 

Re]eaua electric\ de iluminat public este executat\ pe stâlpi comuni cu 
re]eaua electric\ de distribu]ie public\ [i este alimentat\ din acelea[i posturi de 
transformare. 

Pentru gospod\riile individuale, alimentarea cu energie electric\ se face 
din re]eaua electric\ de joas\ tensiune, aerian, prin console pozate pe cl\diri.  

 
ILUMINAT PUBLIC: 
Operator: S.C. EMACONST S.A. ONEŞTI 
Satul:  Lungime reţea (km):  Număr de 

abonaţi: 
Coloneşti 5,85 296 
Zăpodia 2,9 125 
Călini 2,85 144 
Spria 2,65 102 
Valea Mare 2,75 85 
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Satu Nou 3,25 129 
 
6. TELEFONIA 
Sediul centralei telefonice este la sediul fostei prim\rii. Capacitatea 

centralei telefonice este de 180 abona]ie. Centrala func]ioneaz\ la capacitate 
maxim\, neacoperind solicit\rile care-i dep\[esc capacitatea. Exist\ solicitari de 
noi abona]i telefonici. 

Pe teritoriul comunei Colone[ti [i respectiv a satelor componente ale 
comunei exist\ instala]ii de telecomunica]ii aeriene pe stâlpi [i instala]ii de 
telecomunica]ii subterane, pozate subteran, la cca. 0,8 - 1,5 m. adâncime. 

 
7. TELEVIZIUNEA PRIN CABLU (CATV) 
Având `n vedere preocup\rile existente `n acest domeniu, televiziunea 

prin cablu are o dezvoltare rapid\. 
Pentru comuna Colone[ti exist\ montat un releu de radioemisie [i 

teleemisie, pentru recep]ionarea posturilor na]ionale [i interna]ionale de TV 
prin satelit. 

 
 
 
8. ALIMENTAREA CU C|LDUR| 
~n prezent, `nc\lzirea imobilelor, atât a locuin]elor individuale, cât [i a 

societ\]ilor comerciale [i a obiectivelor social – culturale se realizeaz\ `n sistem 
de `ncalzire local\ cu sobe cu combustibil solid (lemn de foc [i c\rbune) `n toate 
localit\]ile comunei. 

~n comun\ nu exist\ centrale termice cu posibilit\]i de extindere a 
capacit\]ii sau de reutilare [i reabilitare. 

Utilizarea sistemului de `nc\lzire local\, cu sobe cu combustibil solid 
prezint\ atât avantaje, cât [i dezavantaje. 

Ca avantaje se pot men]iona: 
- posibilitatea `nc\lzirii numai a spa]iilor utiliz ate; 
- cost de investi]ii redus; 
- exploatarea facil\ [i deci pu]in costisitoare. 
Dezavantajele sunt: 
- randamente termice reduse comparativ cu alte sisteme de `nc\lzire; 
- inconveniente de ordin igienic [i pericol de incendiu `n manipularea 

combustibilului. 
 
9. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
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~n prezent, satele apar]in\toare comunei Colone[ti nu sunt alimentate cu 
gaze naturale. Preparea hranei se face utilizând butelii cu GPL la aragaze sau 
lemn de foc la sobe cu plit\. 
 
 

2.10. PROBLEME DE MEDIU 

MEDIUL NATURAL 
Comuna Colone[ti este situat\ `n zona estic\ a jude]ului Bac\u, la limita 

cu jude]ul Vaslui. 
Pe teritoriul comunei Colone[ti s-au depistat zone ̀n care alterarea 

caracteristicilor fizico-chimice [i structurale ale componentelor naturale de 
mediu sunt evidente. 

Afectarea echilibrului ecologic [i a calit\]ii vie]ii sunt cauzate, `n 
principal, de poluarea apei, atmosferei [i a solului. 
 
 
 
 
 Calitatea aerului: 
 În afar\ de formele directe de poluare, formele indirecte de poluare a 
aerului provin din arderea de combustibili solizi pentru înc\lzirea în 
anotimpul rece a cl\dirilor. 
 
 Calitatea solului: 
 Pe plan local colectarea [i reciclarea de[eurilor solide constituie sursa de 
poluare a solului. Lipsesc depozitele controlate de reziduuri solide. Resturile 
menajere sunt depozitate `n spatele cur]ilor, pe malul apei, constituind astfel 
un factor de risc `n poluarea apelor din zon\. 
 Pe teritoriul comunei Colone[ti exist\ `n prezent dou\ depozite pentru 
de[euri menajere care deservesc localit\]ile componente ale comunei – pe 
teritoriul localit\]ilor Colone[ti [i Satu Nou, spa ]ii care nu respect\ noile norme 
europene privitoare la de[eurile menajere. Depozitarea de[eurilor menajere în 
aceste locuri a[a numite gropi de gunoi f\r\ tratare reprezint\ pericol direct 
pentru mediu, pentru aer, sol [i ap\ freatic\ subteran\. Chiar cu tratare, groapa 
de gunoi prezint\ dezavantaje: poluarea este mai redus\, dar exist\, ocup\ teren 
în imediata apropiere a localit\]ii [i scoate din circuitul agricol suprafe]e 
importante. Dup\ dezafectarea depozitelor pentru de[euri menajere pentru a fi 
reutilizate chiar [i pentru spa]ii verzi este nevoie de tratamente speciale [i de 
lung\ durat\.  
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~n conformitate cu noile norme `n vigoare, Prim\ria comunei Colone[ti 
va trebui s\ fac\ demersurile necesare pentru ca de[eurile menajere s\ fie 
preluate [i gestionate de un serviciu de specialitate, cu un regulament de 
salubritate conform cu legisla]ia prezent\. De[eurile menajere rezultate vor 
trebui transportate la un depozit ecologic din jude] sau zon\. Se va opta pentru 
solu]ia cea mai avantajoas\ din punct de vedere economic. Toate de[eurile vor 
fi colectate separat, pe categorii, [i se vor c\uta utilizatori sau societ\]i care s\ le 
preia. Trebuie s\ se realizeze un management al de[eurilor rezultate de pe raza 
comunei Colone[ti, respectiv un sistem de gestionare a de[eurilor în 
conformitate cu legisla]ia în vigoare.  

Astfel, sunt necesare urm\toarele:   
- organizarea de platforme betonate pentru depozitarea gunoiului în 

containere special amenajate [i împrejmuirea platformelor; 
- ecologizarea zonelor în care s-au depozitat necontrolat de[euri de toate 

tipurile. 
Construirea unor puncte de colectare [i a unor depozite intermediare de 

de[euri menajere, constituirea  unui sistem selectiv de colectare [i dotarea cu 
mijloace de transport adecvate ar reduce considerabil poluarea solului.  

În condi]iile actuale se poate considera c\ poluarea solului este 
semnificativ\ deoarece depozitarea de[eurilor nu se face organizat, nu exist\ un 
regulament de salubritate [i nu se realizeaz\ un management al de[eurilor 
(colectare selectiv\, depozitare, sortare, valorificare dup\ caz [i transport pe 
platforme ecologice). De[eurile sunt abondanate de-a lungul pâraielor, la 
marginea gospod\riilor individuale sau la cele 2 depozite de de[euri menajere 
aflate în extravilanul localit\]ilor, depozite care trebuie închise [i apoi 
ecologizat terenul.  

Nu exist\ locuri amenajate pentru depozitarea în vederea elimin\rii a 
cadavrelor de animale. 

Conform Planului Jude]ean de Gestionare a De[eurilor al jude]ului 
Bac\u, comuna Colone[ti va fi arondat\ viitorului depozit ecologic propus a fi 
realizat la Bac\u prin intermediul unei sta]ii de transfer care va fi executat\ `n 
comuna Secuieni. 
 Ca surs\ de poluare amintim traficul vehiculelor pentru poluarea 
aerului [i generarea de zgomote, lipsa sau insuficien]a instala]iilor de colectare 
a apelor uzate (canalizare) pentru sol [i ap\, lipsa unui sistem eficient de 
colectare a de[eurilor solide pentru sol [i apele freatice. 
 Poluarea solului se manifest\ prin utilizarea pe scar\ larg\ a 
îngr\[\mintelor chimice dublat\ de îmbun\t\]irea procedeelor de înglobare a 
acestora în sol, inclusiv perfec]ionarea calit\]ilor de a fi absorbite.  
 Priorit\]i: 
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 Solu]ia eficient\ pentru combaterea d\un\torilor [i pentru protec]ia 
mediului const\ în reducerea treptat\ a pesticidelor utilizate în prezent, cu 
tendin]a de a le înlocui prin metoda ecologic\ de combatere a d\un\torilor. 
 Lupta biologic\ const\ în: 

- utilizarea unor procedee specifice ingineriei genetice prin 
manipularea speciilor de d\un\tori existen]i în direc]ia pierderii 
acelor însu[iri care atac\ recoltele agricole ; 

- controlul comportamental al principalelor grupe de d\un\tori în 
vederea evit\rii prezen]ei lor în zonele cu culturi agricole [i în 
perioadele în care acestea sunt vulnerabile; 

- selec]ia plantelor de cultur\ în direc]ia producerii de specii rezistente 
la d\un\tori. 

 
 Calitatea apei: 
 În urma analizei apei potabile din fântânile comunei sunt înregistrate 
valori foarte mari de nitra]i, nitri]i, substan]e o rganice, cloruri. Din acest 
motiv sunt înregistrate cazuri de intoxicare cu nitri]i la copiii sub un an. 
 Priorit\]i: 
 ~nfiin]area sta]iilor de captare [i racordarea locuin]elor comunei la 
alimentarea cu ap\ centralizat\. 
 Reducerea pesticidelor utilizate pentru combaterea d\un\torilor [i 
înlocuirea cu metode ecologice de combatere a d\un\torilor. 

Nu doar ac]iunea omului are ca efect degradarea terenurilor, ci [i 
ac]iunea factorilor de mediu, cum ar fi apa `n exces. 

Inunda]iile [i alunec\rile de teren sunt fenomene care au loc cu o 
oarecare frecven]\. Cursurile de ap\ care str\bat teritoriul administrativ al 
comunei sunt `n general neregularizate. 

Cauzele adiacente care au concurat la producerea inunda]iilor sunt 
insuficien]a deschiderilor [i ne`ntre]inerea subtravers\rilor. 

Cauzele care au favorizat alunec\rile de teren au fost: 
- compozi]ia terenului (materiale contractile: lut argilos [i argile 

pr\foase); 
- ploi prelungite; 
- cre[terea volumului apei freatice. 

MEDIUL CONSTRUIT 
~n prezent, pe teritoriul comunei exist\ 783 locuin]e. Peste 80% din 

totalul locuin]elor sunt `ntr-o stare bun\ din punct de vedere constructiv [i 
beneficiaz\ de un grad de confort satisf\c\tor pentru mediul rural (sunt 
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asigurate func]iunile principale: dormit, preg\tirea hranei, depozitare, 
ad\postirea animalelor).  

Din punct de vedere constructiv, restul construc]iilor sunt `ntr-o stare 
rea, nesatisf\c\toare cerin]elor unei locuiri decente [i care nu prezint\ siguran]\ 
`n exploatare. Cauzele sunt efectele cutremurelor prin care au trecut `ncepând 
cu 1977, efecte care nu au putut fi remediate din motive pecuniare. 

 
 
2.11. DISFUNC}IONALIT|}I 

 
 ~n urma analizei situa]iei existente s-au depistat o serie de 
disfunctionalit\]i care se cer a fi remediate sau eliminate definitiv, prin 
reglement\ri ce vor fi prev\zute atât `n teritoriul administrativ, cât [i `n fiecare 
localitate component\ a comunei. 
 Disfunc]ionalit\]i la nivelul teritoriului adminis trativ al comunei: 
• Se remarc\ un dezechilibru `n activitatea [i dezvoltarea re[edin]ei de 

comun\ Colone[ti, care beneficiaz\ de o concentrare de unit\]i economice. 
• ~n toate celelate localit\]i activitatea economic\ este foarte slab reprezentat\, 

dar dezvolt\ op]iuni pentru alte profile func]ionale motivate de cadrul 
natural, ca: zone de vacan]\, agrement, sport. 

• ~n teritoriul administrativ intravilan nu exist\ de limitate zone protejate ale 
patrimoniului natural valoros sau cu riscuri naturale, nici zonele aferente 
riscurilor, nici a fondului construit cu valoare de patrimoniu; 

• ~n teritoriul administrativ extravilan nu sunt deli mitate zonele de protec]ie 
a re]elelor tehnico – edilitare (alimentare cu ap\, canalizare, alimentare cu 
energie electric\, alimentare cu gaze – existente [i propuse); 

• Tendin]a de dezvoltare spa]ial\ a localit\]ilor este prioritar tentacular\, de o 
parte [i de alta a drumurilor principale; 

 Se impune prioritar reconsiderarea zonei centrale prin `ntocmirea `n 
acest sens a unei documenta]ii de urbanism `n faza PUZ.  
 ~n toate celelalte localit\]i ale comunei se remarc\ o lips\ acut\ de unit\]i 
de interes public, `n special `n domeniul s\n\t\]ii, culturii, comer]ului, 
serviciilor publice, sport - turism. 
 Industrie [i servicii: 
 Disfunc]ionalit\]i: 

- insuficienta dezvoltare a serviciilor de interes public; 
- prezen]a [omajului ridicat (mai ales `n rândul tineretului). 
Priorit\]i:  
- rentabilizarea activit\]ilor de produc]ie - desfacere.  
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- `ncurajarea [i sus]inerea agen]ilor economici care creeaz\ locuri de 
munc\. 

Agricultur\: 
- terenurile agricole au fost `mp\r]ite `n exploata]ii agricole de pân\ la 2 

ha; 
- distrugerea fertilit\]ii solului prin eroziune da torit\ amplas\rii 

parcelelor din deal `n vale. 
Exploatare: 
- nu exist\ amenaj\rile pentru iriga]ii; 
- fermierii nu sunt preg\ti]i s\ fac\ fa]\ aplic\ri i ud\rilor la cerere; 
 
Fond forestier : 
- diminuarea capacit\]ilor de produc]ie a solurilor ca urmare a 

manifest\rii fenomenelor de degradare (eroziune); 
- lipsa perdelelor forestiere antierozionale; 
- neoptimizarea folosin]elor agricole; 
- lipsa lucr\rilor de corectare a toren]ilor. 
Turism: 
- asigurarea mijloacelor de transport dinspre localit\]ile urbane; 
- preocupare pentru dezvoltarea agroturismului; 
- crearea de noi puncte de interes turistic. 
Popula]ia [i re]eaua de localit\]i : 
- dezechilibre pe sexe [i grupe de vârst\ cu consecin]e pentru cre[terea 

popula]iei; 
- exist\ rezerv\ mare de popula]ie foarte tân\r\ (10-29 ani) care se 

concretizeaz\ `ntr-o cre[tere masiv\ a cererii de locuri de munc\. 
 C\i de comunica]ie [i transport : 

- re]ea neadaptat\ la cerin]ele traficului; 
- trasee cu capacitate portant\ insuficient\; 
- prezen]a punctelor critice pe traseele drumurilor cu trafic important; 
- intersec]ii neamenajate corespunz\tor normativelor; 
- 80% din str\zi sunt din p\mânt; 
- profile transversale necorespunz\toare pentru rezolvarea c\rora se 

instituie zona de interdic]ie de construire `n vederea supral\rgirii arterei de 
circula]ie conform Ordonantei 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor. 
 Gospod\rirea apelor: 

- pârâurile din localit\]ile comunei Colone[ti nu sunt regularizate 
integral; 

- lipsesc lucr\rile de amenajare a toren]ilor pârâurilor; 



 51

- lipsesc acumul\rile nepermanente care vor prelua debitele de ap\ 
provenite din topirea z\pezilor sau a ploilor puternice. 

Echipare hidroedilitar\: 
- capacitatea surselor este necorespunz\toare cerin]elor actuale; 
- lungimi reduse de re]ele de alimentare cu ap\ [i canalizare; 
- apa menajer\ nu este epurat\ corespunz\tor. 
Alimentarea cu gaze naturale: 
- nu se utilizeaz\ gazele naturale `n sectorul casnic. 
 
 
Calitatea mediului: 
- mediu afectat de agen]i economici (tehnologii `nvechite, grad ridicat de 

uzur\ a instala]iilor); 
- zona productiv\ a localit\]ii Colone[ti necesit\ interes pentru 

retehnologizare, reconversie [i diversificarea activit\]ilor; 
- exist\ zone de depozitare necontrolat\ a de[eurilor; 
- lipse[te serviciul centralizat de colectare a de[eurilor menajere; 
- sunt prezente zone cu eroziuni, toren]i, alunec\ri de teren. 
Zone protejate: 
- lipsesc zonele cu planta]ie de protec]ie `ntre zona productiv\ [i cea de 

locuit; 
-lipsesc fondurile pentru protejarea, conservarea si reabilitarea fondului 

istoric [i turistic existent; 
- lipsesc delimit\rile zonelor de protec]ie sanitar\. 
Fond construit: 

 - fondul construit existent este alc\tuit din case tradi]ionale cu regim de 
în\l]ime parter, P+ 1, aflate în stare mediocr\ [i bun\, realizate din paiant\, 
chirpici [i c\r\mid\. 
 - cea mai mare parte din locuin]e nu dispune de instala]ii interioare. 
 Echipare edilitar\:  
 - nu exist\ sistem de alimentare cu ap\ pentru gospod\rii individuale. 
Acestea se alimenteaz\ în prezent din fântâni care nu asigur\ condi]ii de 
potabilitate ale apei. 
 - nu exist\ un sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere [i 
meteorice. 
 - drumurile nu sunt echipate cu rigole pentru colectarea [i scurgerea 
apelor pluviale.  
 - de[eurile menajere sunt deversate în pârâuri, ceea ce duce la poluare 
acestora.                                          
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       - posturile de transformare existente sunt insuficiente pentru 
alimentarea cu energie electric\ a consumatorilor casnici [i edilitari pentru 
situa]ia existent\ [i de perspectiv\. 
 
 
 
 
 
 
 2.12. NECESIT|}I {I OP}IUNI ALE  POPULA}IEI 
 
 Din discu]iile cu factorii de decizie din cadrul Consiliului local au 
rezultat mai multe necesit\]i [i op]iuni ale popula]iei, dintre care se pot aminti 
urm\toarele mai importante cu caracter prioritar: 
- relansarea economic\ local\ prin reconsiderarea incintelor existente 
(reutilare, retehnologizare, conversie func]ional\, redistribuire a suprafe]elor); 
- extinderea intravilanului cu suprafe]e noi destinate unit\]ilor mici [i mijlocii 
pentru produc]ie, servicii, comer], dac\ necesit\]ile de asigurare a condi]iilor de 
realizare a lor o solicit\ imperios `n scopul `ncuraj\rii ini]iativei particulare, 
dar doar `n condi]ii legale; 
- valorificarea cadrului natural în vederea amenaj\rilor specifice dezvolt\rii 
turismului, zonelor de agrement sau zonelor destinate construirii locuin]elor 
de vacan]\ [i de lux; 
- asigurarea amplasamentelor necesare dezvolt\rii zonei de locuit, realiz\rii 
obiectivelor de utilitate public\ [i a unei zone specifice pentru produc]ie [i 
servicii; 
- dezvoltarea infrastructurii prin lucr\ri specific e de realizare a re]elelor 
tehnico – edilitare; 
- îmbun\t\]irea circula]iei [i a îmbr\c\min]ii stra dale, crearea de trasee noi ce 
completeaz\ trama stradal\ actual\; 
- crearea de noi puncte pentru agrement [i sport; 
- plant\ri [i amenaj\ri cu scop recreativ, asigurarea locurilor de joac\ pentru 
copii; 
- solu]ionarea problemelor edilitar – gospod\re[ti prin rezervarea de 
amplasamente special amenajate pentru colectarea gunoiului stradal [i 
menajer; 
- personalizarea [i studierea zonei centrale a localit\]ii re[edin]\ de comun\. 
- pe toat\ raza comunei se impune respectarea m\surilor PSI stipulate în HG 
nr. 51/1992. În acest sens, este necesar: 
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 - realizarea unui sediu de pompieri în zona central\, lâng\ 
Prim\rie; 
 - realizarea drumurilor conform prescrip]iilor de la capitolul de 
drumuri pentru a permite accesul ma[inilor de interven]ie a pompierilor, 
precum [i pentru evacuarea bunurilor [i materialelor; 
 - respectarea prescrip]iilor PSI de proiectare a construc]iilor; 
 - prevederea hidran]ilor în zona institu]iilor [i a zonelor de 
produc]ie; 
 - luarea m\surilor de dotare cu sting\toare pe baz\ de C02 în 
institu]ii, [coli, cas\ de cultur\, c\min cultural, magazine, spa]ii de alimenta]ie 
public\ etc. 

~n concluzie, mediul rural al comunei poate, prin realizarea acestor 
op]iuni ale popula]iei, s\ ofere condi]ii de via]\ tot mai civilizate [i confortabile 
popula]iei, caracteristice spa]iului urban. 
 
 
 
  CAPITOLUL III. PROPUNERI DE ORGANIZARE 
URBANISTIC| 

 
 Organizarea urbanistic\ a teritoriului localit\]il or comunei Colone[ti a 
f\cut obiectul multor studii anterioare de sistematizare [i urbanism – PUG 
preliminar 1999 – ce au prev\zut reglement\ri urbanistice pe anumite perioade 
de timp.  
 Prezentul PUG con]ine planificarea teritorial\, strategia, priorit\]ile, 
reglement\rile [i servitu]ile de urbanism, aplicate în utilizarea terenurilor [i 
construc]iilor situate pe teritoriul unei unit\]i a dministrative, referitor la: 
- delimitarea intravilanelor; 
- împ\r]irea localit\]ii în zone func]ionale [i organizarea rela]iilor dintre 
acestea ; 
- volumul [i structura poten]ialului uman, resurse de munc\; 
- poten]ialul economic al localit\]ilor, posibilit\]i de dezvoltare; 
- stabilirea reglement\rilor specifice localit\]ilor comunei [i zonelor func]ionale  
pentru amplasarea [i destina]ia construc]iilor, precum [i regimul de în\l]ime; 
- amplasarea obiectivelor de interes public; 
- delimitarea zonelor de interdic]ie definitiv\ sau temporar\ de construc]ie; 
- dezvoltarea sistemului de re]ele tehnico - edilitare, corelat\ cu necesit\]ile 
rezultate; 
- reabilitarea, protec]ia [i conservarea mediului cu identificarea [i eliminarea 
surselor de poluare; 
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- asigurarea condi]iilor necesare de dezvoltare [i dotare a localit\]ilor comunei 
conform legii 351/2001 privind `ncadrarea localit\]ilor `n rangul IV [i V. 
 Actualul studiu î[i propune s\ stabileasc\ direc]iile de dezvoltare, s\ 
fundamenteze [i s\ reglementeze disfunc]ionalit\]ile existente rezultate `n urma 
analizei multicriteriale a situa]iei existente în intravilanele localit\]ilor 
comunei studiate. 
 
 
 3.1. STUDII DE FUNDAMENTARE 
 

Pentru redactarea prezentei documenta]ii s-au studiat urm\toarele: 
- PUG preliminar `ntocmit `n anul 1999, documenta]ie ce a eviden]iat 

disfunc]ionalit\]i existente ce au fost analizate [i dezvoltate `n cadrul 
prezentului studiu; 

- Studiu geotehnic, documenta]ie ce a eviden]iat terenurile cu condi]ii 
specifice de fundare, necesare pentru stabilirea zonelor optime pentru noi 
dezvolt\ri urbane;  

- Studiul Zonelor expuse la riscuri naturale de pe teritoriul jude]ului 
Bac\u (`ntocmit de Oficiul de Studii Geologice [i Agrochimice Bac\u, Oficiul 
Jude]ean de Cadastru, Geodezie [i Cartografie Bac\u, InspectoratuI Jude]ean 
de Protec]ie Civil\ Bac\u [i Direc]ia de Urbanism, Amenajarea Teritoriului [i 
Lucr\rilor Publice din cadrul Consiliului Jude]ean Bac\u) care eviden]iaz\ 
zonele afectate de posibile calamit\]i; 

- Reambularea bazei topografice scara 1:5000 `n vederea complet\rii 
planurilor de situa]ie cu construc]iile realizate pân\ `n prezent; 

- Studii pentru alimentare cu ap\, canalizare, alimentare cu gaze 
naturale; 

- Studii privind determinarea poten]ialului natural  [i uman existent `n 
vederea relans\rii economice; 

- Planul de Amenajare a Teritoriului Na]ional; 
- Planul de Amenajare a Teritoriului Jude]ean Bac\u. 
Pentru `ntocmirea prezentului studiu s-au folosit date culese de 

proiectant `n teren, prin conlucrarea cu factorii locali [i jude]eni abilita]i [i 
interesa]i `n domeniu. 

 
 
3.2. EVOLU}IE POSIBIL|. PRIORIT|}I 
 
~n cadrul mediului geografic existent, localit\]ile componente separat [i 

`ntreg teritoriul administrativ parcurg multiple [i  semnificative transform\ri 
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cu muta]ii importante atât cantitative, cât [i calitative. Au avut loc schimb\ri 
`n cadrul structurii activit\]ilor economice, `n cadrul zonei de locuit (ca spa]iu 
de locuire, dar [i ca suprafa]\ de teren afectat\), `n nivelul de dotare, `n 
structura popula]iei etc. 

Evolu]ia posibil\ a comunei este legat\ de valorificarea resurselor umane 
caracteristice a[ez\rilor rurale [i de dezvoltarea activit\]ilor productive din 
cadrul unit\]ilor economice cu profil industrial [i  agrozootehnic care pot fi 
revitalizate. Prioritatea principal\ la acest nivel este men]inerea [i dezvoltarea 
sectorului primar - concentrat `n acest moment la nivelul micii gospod\rii 
particulare. 

Comuna Colone[ti dispune de for]\ de munc\, dar [i de poten]ial 
economic [i natural ce constituie posibile premize de reactivare a economiei 
comunei `n scopul asigur\rii resurselor locale de for]\ de munc\. 

Pentru realizarea echilibrului zonal se impun urm\toarele: 
• modernizarea [i extinderea infrastructurii; 
• sprijinirea investi]iilor cu caracter productiv; 
• asigurarea corespunz\toare a dot\rilor de utilitate public\; 
• cre[terea gradului de dotare tehnico-edilitar\. 

Pe baza analizei existente [i consultând [i factorii interesa]i s-au stabilit 
priorit\]i de interven]ie pentru etapa urm\toare: 
• Un loc important `n cadrul ac]iunilor cu caracter programatic `l va ocupa 
`ncurajarea liberei ini]iative `n domeniul investi]ional `n unit\]i productive 
mici [i mijlocii, societ\]i comerciale [i de atragere a capitalului str\in. 
• Concomitent cu adoptarea m\surilor de dezvoltare rezultate din PUG se va 
face reconsiderarea propriet\]ilor, reglându-se pe baze legale delimit\rile de 
spa]ii publice [i private. 
• Imperioas\ [i de necontestat este construirea obiectivelor de utilitate public\ 
pentru care se vor rezerva amplasamente, pe terenuri al c\ror statut juridic va 
fi stabilit `n prealabil. Eventuala trecere `n domeniul privat se va face conform 
legii [i printr-o dreapt\ [i just\ desp\gubire. 
• De asemenea se vor rezerva terenurile necesare construirii de str\zi locale [i 
amenaj\ri de intersec]ii ce vor completa trama stradal\ major\, pe baza 
documenta]iilor ce se vor `ntocmi ulterior ca PUZ sau PUD, care vor ]ine cont 
de propunerile PUG. 
• Zonele destinate construirii de locuin]e individuale `n sistem de lotizare vor 
urm\ri reglement\rile PUG, inclusiv cele legate de organizarea circula]iei [i 
cele legate de echiparea tehnico-edilitar\ (alimentare cu ap\, canalizare, 
electric\, telecomunica]ii, gaz metan). 
• O direc]ie important\ de dezvoltare o constituie asigurarea amenaj\rilor [i 
agrement\rilor pentru petrecerea timpului liber, cu accent pe protejarea, 
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`mbun\t\]irea [i completarea suprafe]elor `mp\durite. 
• Apari]ia de noi [i diversificate activit\]i economice; 
• Crearea de noi locuri de munc\; 
• Asigurarea dot\rilor publice corespunz\toare; 
• Cre[terea gradului de dotare tehnico – edilitar\; 
• Delimitarea de zone pentru construc]iile de vacan]\, pentru agrement; 
• Regularizarea pâraielor [i a afluen]ilor acestora [i stabilirea zonelor de 
protec]ie ecologic\ pe lungimea `ntregului traseu, pe l\]imea de 5,00 m pe 
ambele maluri; 
• Modernizarea târgului s\pt\mânal [i a pie]ei agroalimentare; 
• Respectarea limitelor zonelor de protec]ie [i protejate ce vor fi delimitate 
prin prezenta documenta]ie; 
• Modernizarea DN, DJ, DC privind respectarea profilelor transversale 
conform Legii 82 /1998 [i Ordonan]ei 43 /1997, precum [i a intersec]iilor 
aferente; 
• alimentarea centralizat\ cu ap\ pentru toate localit\]ile componente ale 
comunei; 
• alimentarea centralizat\ cu gaze naturale pentru toate localit\]ile componente 
ale comunei; 
• realizarea sta]iilor de epurare propuse pentru toate localit\]ile componente 
ale comunei; 
• extinderea re]elei de canalizare existent\ [i realizarea de re]ele de canalizare 
pentru toate localit\]ile componente ale comunei. 

 
 
3.3. OPTIMIZAREA RELA}IILOR ~N TERITORIU 

 
Pentru optimizarea rela]iilor `n teritoriu a re]ele i de localit\]i ale 

comunei sunt necesare o serie de propuneri conform prevederilor Planului de 
Amenajare a Teritoriului Jude]ean, privind urm\toar ea problematic\: 

1. Propunerile [i m\surile privind func]iile economice `n teritoriu prev\d 
ac]iuni necesare `n domeniile: industrie, agricultur\, silvicultur\, 
lucr\ri de `mbun\t\]iri funciare. 

2. Propuneri [i m\suri privind c\ile de comunica]ie. 
3. Propuneri privind delimitarea zonelor protejate. 
4. Propuneri privind stabilirea zonelor de agrement [i vacan]\. 
Existen]a drumului jude]ean D.J. 241 pe teritoriul comunei Colone[ti 

faciliteaz\ leg\turile organice de intercondi]ionalitate cu celelalte localit\]i ale 
jude]ului.  



 57

Comuna constituie o surs\ continu\ de aprovizionare [i totodat\ un 
consumator de produse oferite de municipiul Bac\u, fapt pentru care c\ile de 
comunica]ie rutier\ sunt exploatate la maxim. De aici rezult\ oportunitatea [i 
necesitatea moderniz\rii traseului drumului jude]ean D.J. 241 pe teritoriul 
administrativ al comunei, corelat cu modernizarea lor [i pe teritoriul celorlalte 
comune str\b\tute de ele. 

Pentru optimizarea rela]iilor `n teritoriul comunei , cât [i `n vecin\t\]ile 
sale, este necesar\ `mbun\t\]irea continu\ a st\rii de viabilitate a tuturor 
drumurilor existente, executarea de lucr\ri de `ntre]inere [i repara]ii specifice, 
constând `n plombarea gropilor mici cu mixtur\ asfaltic\, colmatarea fisurilor 
cu mastic bituminos, executarea de tratamente de regenerare a suprafe]ei de 
rulare la drumurile cu `mbr\c\minte asfaltic\ [i lu cr\ri de stratificare [i 
reprofilare a traseelor de drumuri alc\tuite din balast. 

Pentru asigurarea unei scurgeri rapide a apelor de pe platforma 
drumurilor este necesar\ decolmatarea [an]urilor [i rigolelor de scurgere 
existente [i executarea de noi [an]uri [i rigole acolo unde situa]ia o impune. 

 
 
3.4. DEZVOLTAREA ACTIVIT|}ILOR ECONOMICE 

 
Perioada actual\ este marcat\ de procesul de tranzi]ie la economia de 

pia]\ `n care au ap\rut o serie de fenomene sociale [i economice deosebite. 
Unit\]ile economice cu profil industrial [i de construc]ii din municipiul 

Bac\u captau pân\ acum mare parte a for]ei de munc\ [i din comuna Colone[ti. 
~n prezent aceste unit\]i au fost nevoite s\-[i restrâng\ activitatea [i implicit s\ 
elibereze for]a de munc\, fapt ce produce un real impact asupra popula]iei 
comunei. 

Profilul economic dominant al comunei este agrozootehnic, astfel c\ se 
impune studierea posibilit\]ii de a fi dezvoltat sectorul primar, agricol [i 
zootehnic, precum [i valorificarea suprafe]elor mari de p\[uni [i fâne]e [i 
sectorul ter]iar al presta]iilor de servicii. 

Este necesar\ sprijinirea [i stimularea cresc\torilor de animale prin 
acordarea de credite subventionate. 

Se impune preocuparea factorilor interesa]i de cucerire de noi pie]e de 
desfacere `n elaborarea unui studiu de marketing care s\ orienteze direc]iile 
noi de dezvoltare a produc]iei prin integrarea produc]iei agricole ob]inute pe 
plan local. 

Obiectivele ar fi: 
• `ncurajarea sistemului asociativ de lucru a terenurilor `n vederea 

asigur\rii condi]iilor de aplicare a tehnologiilor [i a tratamentelor adecvate 
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culturilor pentru ob]inerea de produc]ii ridicate l a nivel de eficien]\ 
stimulativ ; 

• atragerea proprietarilor de terenuri `n materiali zarea de programe 
sectoriale speciale (microferme); 

• valorificarea resurselor agricole (cereale) prin dezvoltarea sectorului 
de mor\rit [i panifica]ie (existent deja pe raza localit\]ii Colone[ti); 

• cre[terea animalelor [i prelucrarea produselor; 
• extinderea livezilor [i viilor [i valorificarea p roduselor; 
• dezvoltarea culturilor de plante medicinale; 
• dezvoltarea [i reconsiderarea me[te[ugurilor tradi]ionale; 
• activit\]i agroturistice prin dezvoltarea turismu lui local. 
Specificul teritoriului (zon\ de deal, p\dure, p\[une [i fâne]e) determin\ 

dezvoltarea sectorului zootehnic. Acest sector continu\ s\ fie un real poten]ial 
economic care poate asigura locuri de munc\, contribuind la dezvoltarea 
economic\ a comunei. Perspectiva aceasta este dat\ de dezvoltarea micilor 
ferme agrozootehnice `n gospod\rii familiale, asocia]ii, `n m\sura `n care ele 
vor avea capacitatea s\ r\spunda cerin]elor pie]ii. 

Este `n interesul comunit\]ii ca prin asociere fermierii s\ genereze 
societ\]i particulare care s\ se ocupe [i cu prelucrarea materiei prime [i 
comercializarea produselor finite rezultate pe pia]a local\ [i zonal\. 

Este necesar ca autorit\]ile publice locale s\ atrag\ noi surse de venituri la 
bugetul local, cu impact asupra realiz\rii unor obiective de utilitate public\. 
 ~n perspectiva urm\torilor zece ani, profilul activit\]ilor realizate `n 
comun\ va fi preponderent agrozootehnic, mic\ produc]ie, prest\ri servicii [i 
activit\]i social-culturale.  
 
 

3.5. EVOLU}IA POPULA}IEI 
 

Prin Planul Urbanistic General preliminar `ntocmit `n anul 1999, a fost 
estimat\, pentru o perioad\ viitoare de 5 ani, o popula]ie total\ de circa 2200 
persoane. 

~n faza actual\ de proiectare – Plan Urbanistic General definitiv, 
prognoza popula]iei se `ntocme[te pentru o perioad\ de circa 10 ani.  

~n urma actualiz\rii caracteristicilor demografice manifestate `n ultimii 
ani `n comun\, a poten]ialului natural [i economic, a cola]ion\rii acestora cu 
rezultatele recens\mântului popula]iei [i locuin]elor rezult\ urm\toarele ipoteze 
de evolu]ie: 

• Ipoteza cre[terii biologice 
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Prin aplicarea coeficien]ilor cincinali de supravie]uire asupra fiec\rei 
grupe de vârst\ `n parte [i prin corelarea ratei medii anuale a fertilit\]ii (154 ‰  
) cu grupele feminine fertile, rezult\ un num\r total de locuitori estima]i pentru 
anul 2012 de circa 2077 persoane.  

}inând cont de caracteristicile genetice ale sexelor se prognozeaz\ un 
num\r de circa 1095 b\rba]i (52,7% din popula]ia total\) [i de 982 femei (47,3% 
din popula]ia total\). 

• Ipoteza cre[terii tenden]iale (variant\ final\) 
Sporul total mediu estimat func]ie de ultimele actualiz\ri este de 5‰, din 

care spor natural mediu anual 1,7‰   [i spor migratoriu mediu anual 3,3‰ . 
Rezult\ pentru urm\torii 10 ani un num\r total de locuitori prognoza]i de circa 
2300 persoane, din care 1220 b\rba]i (53% din popula]ia total\) [i 1080 femei 
(47% din popula]ia total\). Se p\streaz\ [i pentru perspectiv\ tendin]a actual\, 
respectiv ponderea mare (65%) a sporului migratoriu `n cre[terea num\rului 
de locuitori. ~n majoritatea situa]iilor, sosirile definitive `n comun\ se reflect\ 
`n principal la grupele de vârst\ tinere, apte de munc\ sau la pensionari. 

 
 Reparti]ia popula]iei prognozate pe localit\]i componente: 
 
Localit\]i componente Num\r locuitori prognoza]i 
Colone[ti 700 
C\lini 500 
Satu Nou 400 
Spria 260 
Valea Mare 160 
Z\podia 280 
TOTAL 2300 

 
Reparti]ia popula]iei estimate pe grupe de vârst\ [i sexe: 

 
 
Grupe de vârst\ Total Masculin Feminin 
0 – 4 ani 230 116 114 
5 – 9 ani 200 101 99 
10 – 14 ani 180 91 89 
15 – 19 ani 130 67 63 
20 – 24 ani 180 90 90 
25 – 29 ani 190 110 80 
30 – 34 ani 130 80 50 
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35 – 39 ani 130 80 50 
40 – 44 ani 130 70 60 
45 – 49 ani 120 70 50 
50 – 54 ani 100 50 50 
55 – 59 ani 100 50 50 
60 – 64 ani 90 50 40 
65 – 69 ani 110 60 50 
70 – 74 ani 88 58 30 
75 – 79 ani 73 30 43 
80 – 84 ani 56 22 34 
85 ani [i peste 62 25 37 
TOTAL 2300 1220 1079 

 
Estimarea num\rului de gospod\rii: 

• Estimarea num\rului de gospod\rii pe baza structurii popula]iei 
pe grupe de vârst\ [i sexe: 

- Popula]ie de vârsta nup]ialit\]ii – anul 2002: 906 persoane 
- Rata medie anual\ de formare de noi gospod\rii: 4,3 ‰ 
- Num\rul de gospod\rii estimate anul 2007: 20 gospod\rii 

noi 
- Popula]ie de vârsta nup]ialit\]ii – anul 2007: 780 persoane 
- Rata medie anual\ de formare de noi gospod\rii: 4,3‰ 
- Num\rul de gospod\rii estimate anul 2012: 15 gospod\rii 

noi 
 

• Estimarea num\rului de gospod\rii pe baza cre[terii num\rului 
de locuitori: 

- Cre[tere num\r locuitori anul 2007: 120 persoane 
- Rat\ medie anual\ de formare de noi gospod\rii: 4,3‰ 
- Num\r gospod\rii estimate: 2 gospod\rii noi 
- Cre[tere num\r locuitori anul 2012: 49 persoane 
- Rat\ medie anual\ de formare de noi gospod\rii: 4,3‰ 
- Num\r gospod\rii estimate:1 gospod\rie. 

• Num\r total de gospod\rii noi estimate anul 2012: 38 gospod\rii 
• Num\r total de gospod\rii estimate anul 2012: 736 gospod\rii + 

38 gospod\rii = 774 gospod\rii 
 

Reparti]ia num\rului de gospod\rii pe localit\]i componente: 
Localit\]i componente Num\r gospod\rii Num\r mediu 
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estimate - 2012 persoane/gospod\rie 
Colone[ti 250 2,80 
C\lini 135 3,70 
Satu Nou 135 2,96 
Spria 94 2,76 
Valea Mare 65 2,46 
Z\podia 95 2,95 
Total 774 2,97 

 
Estimarea necesarului de locuin]e: 
- Necesar locuin]e rezultat din prognoza num\rului de gospod\rii: 38 

locuin]e; 
- Necesar locuin]e rezultat din situa]ia fondului locuibil (structur\ [i 

perioad\ de construc]ie): 20 locuin]e; 
- Necesar total cl\diri cu func]iunea de locuin]\: 58 locuin]e. 
B2. Resurse de munc\: 
Din analiza structurii popula]iei estimate pe grupe de vârst\ [i sexe, 

rezult\: 
• Popula]ia `n vârst\ apt\ de munc\ va fi `n perspectiv\ de circa 

1150 persoane (50% din num\rul total al locuitorilor) din care: 
- B\rba]i 16 – 59 ani: 650 persoane; 
- Femei 16 – 54 ani: 480 persoane; 
- B\rba]i 60 – 61 ani: 10 persoane; 
- Femei 55 – 56 ani: 10 persoane. 

• Popula]ia peste aceste limite de vârst\ care realizeaz\ activit\]i 
agricole `n gospod\riile personale va fi de circa 340 persoane, 
din care 180 persoane de sex masculin [i 160 persoane de sex 
feminin. 

• ~n concluzie, resursele de munc\ ale comunei vor fi de circa 
1490 persoane (65% din popula]ia total\), din care 840 
persoane de sex masculin [i 650 persoane de sex feminin. 

B3. Activit\]i economice: 
~n perspectiva urm\torilor zece ani este necesar un proces de 

revitalizare a activit\]ilor economice profitabile pentru comun\. 
Din analiza situa]iei existente, având `n vedere tradi]ia local\, rezult\ 

urm\toarele ipoteze de dezvoltare: 
* Sector primar: 

� culturi cerealiere 
� legumicultur\ [i gr\din\rit 
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� viticultur\ 
� culturi de arbust (m\ce[, coac\z, afin, zmeur, c\tin\) 
� cre[terea animalelor [i a p\s\rilor 

* Sector secundar:  
� unit\]i de mic\ industrie prelucr\toare pentru: 

• legume [i fructe; 
• lapte [i produse derivate; 
• mas\ lemnoas\ existent\; 
• lân\. 

* Sector ter]iar: 
� Unit\]i de prest\ri servicii c\tre popula]ie: 

• Repara]ii unelte agricole 
• Repara]ii obiecte casnice [i mobilier 

� Comer] alimentar [i nealimentar; 
� Activit\]i cu caracter administrativ, social [i de 

informare. 
Sintetizând, din punct de vedere al poten]ialului economic, ipotezele de 

dezvoltare au la baz\ tradi]ia local\, evolu]ia demografic\ [i libera ini]iativ\, 
dublate de programe financiare concrete, favorabile comunei. 

 
Concluzii capitol B – Estim\ri pentru perspectiv\ 
1. ~n perspectiva urm\torilor zece ani se estimeaz\ un num\r total de 

locuitori de circa 2300 persoane. Fa]\ de popula]ia existent\ `nseamn\ 
o cre[tere cu un ritm mediu anual de circa 5‰  . 

2. Aceast\ cre[tere se va realiza pe baza sporului natural [i a sosirilor 
definitive `n comun\, ponderea sporului migratoriu fa]\ de sporul 
total fiind de circa 60% - 70%. 

3. Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârst\ [i sexe, se 
estimeaz\: 

o Grupele de vârst\ 0 – 4 ani [i 5 – 9 ani vor reprezenta circa 8 – 
10 % din popula]ia total\; 

o Grupele de vârst\ 10 – 14 ani [i 15 – 19 ani vor reprezenta circa 
5 – 8% din popula]ia total\; 

o Grupele de vârst\ 20 – 24 ani [i 25 – 29 ani vor reprezenta circa 
9% din popula]ia total\; 

o Grupele de vârst\ 30 – 34 ani, 35 – 39 ani [i 40 - 44 ani vor 
reprezenta circa 5% din popula]ia total\; 

o Grupele de vârst\ cuprinse `n intervalul 45 – 49 ani [i 65 – 69 
ani vor reprezenta circa 4 - 5% din popula]ia total\; 
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o Grupele de vârst\ de 70 ani [i peste vor reprezenta circa 2 - 4% 
din popula]ia total\. 

4. Corespunz\tor evolu]iei popula]iei rezult\ o cre[tere a num\rului de 
gospod\rii de circa 38 gospod\rii. 

5. Resursele de munc\ ale comunei (popula]ie `n vârst\ apt\ de munc\ [i 
popula]ie peste limita de vârst\ care efectueaz\ actvit\]i economice) 
vor fi de circa 65%. 

6. Profilul activit\]ilor realizate `n comun\ va fi `n  continuare 
predominant agrozootehnic. ~n condi]iile unor programe financiare 
viabile [i concrete se va putea extinde sectorul ter]iar (prest\ri 
servicii, comer], activit\]i social-cultural inform a]ionale). 

 
 

3.6. ORGANIZAREA CIRCULA}IEI 
 

1. ORGANIZAREA CIRCULA}IEI RUTIERE 
~n contextul dezvolt\rii economico-sociale [i a transform\rilor politice 

din Europa de est, evolu]ia traficului rutier atrage dup\ sine luarea unor 
m\suri pentru `mbun\t\]irea condi]iilor de circula] ie. 

~mbun\t\]irea st\rii de viabilitate pe drumurile ju de]ene, comunale [i 
locale se propune a se realiza prin modernizarea tuturor traseelor, cu 
prioritate a celor ce asigur\ leg\tura `ntre localit\]i. 

Sunt necesare lucr\ri de consolidare `n zonele cu alunec\ri de teren [i 
lucr\ri de protec]ie pentru eliminarea factorilor d e risc [i instabilitate, 
putându-se astfel trece la lucrari de modernizare [i protec]ie. 

~n acest sens, obiectivele strategiei pe termen lung `[i propun: 
- aducerea `n stare tehnic\ bun\ [i foarte bun\ a re]elei principale de 

drumuri locale; 
- pietruirea `n prima etap\ a tuturor drumurilor de  p\mânt care leag\ 

satele; 
- asfaltarea tuturor drumurilor locale `n a doua etap\. 
Pentru `mbun\t\]irea siguran]ei circula]iei `n intr avilanul localit\]ilor 

componente ale comunei se propun urm\toarele lucr\ri: 
- executarea de trotuare pentru circula]ia pietonilor, de-a lungul 

traseelor drumurilor de ambele p\r]i; 
- executarea pistelor pentru bicicli[ti; 
- executarea de spa]ii de parcare amenajate `n centrul civic al 

localit\]ilor; 
- mont\ri de hidran]i pe re]eaua stradal\; 
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- rectificarea traseelor uli]elor [i dimensionarea lor conform 
normativelor [i executarea de [an]uri pentru scurgerea apelor, deoarece `n 
perioadele ploioase se distruge suprafa]a carosabil\ a acestora; 

- pentru asigurarea unor rela]ii de transport rapide [i eficiente, precum 
[i pentru sporirea continu\ a gradului de confort [i a vitezelor de deplasare pe 
re]eaua de drumuri existent\ se impun lucr\ri de `ntre]inere [i repara]ii 
specifice; 

- drumurile care au calea de rulare alc\tuit\ din unul sau mai multe 
straturi de balast necesit\ `n permanen]\ lucr\ri de balastare [i reprofilare cu 
autogrederul; 

- pentru a `mbun\t\]i starea de viabilitate, pentru asigurarea scurgerii 
apelor este necesar\ revizuirea periodic\ a tuturor podurilor [i pode]elor 
existente, precum [i decolmatarea [i desfundarea tuturor [an]urilor, rigolelor 
[i camerelor de c\dere la pode]e; 

- `nlocuirea pode]elor [i pun]ilor de lemn cu pode]e [i pun]i din beton 
armat pentru a fi mai eficiente; 

- asfaltarea drumurilor locale. 
Prin Planul de Urbanism General, având in vedere situa]ia existent\ a 

c\ilor de circula]ie rutier\, se propun urm\toarele lucr\ri: 
- lucr\ri de reprofilare pe traseul drumului jude]ean D.J. 241;  
- redimensionarea pode]elor subdimensionate, fapt care duce la 

inunda]ii `n zonele aferente; 
- construirea de noi pode]e pentru evitarea eroziunii structurii drumului 

[i inundarea zonelor aferente; 
- se propune m\rirea suprafe]elor de drumuri din intravilanul 

localit\]ilor prin modernizarea celor existente [i prin crearea de noi trasee `n 
zonele unde se va preconiza realizarea de noi locuin]e. 
 

COLONE{TI 
~n intravilanul localit\]ii Colone[ti se vor propune urm\toarele lucr\ri 

pentru `mbun\t\]irea siguran]ei circula]iei: 
- lucr\ri de `ntre]inere [i de modernizare a drumului jude]ean D.J. 241; 
- lucr\ri de balastare `n prim\ faz\ [i acolo unde exist\ posibilitatea, 

lucr\ri de rectificare a traseelor drumurilor local e [i a uli]elor [i de corect\ri de 
pant\ pe traseele cu pante mari, conform normativelor `n vigoare, urmând ca 
pe viitor s\ se `ntocmeasc\ documenta]ia necesar\ [i s\ se execute modernizarea 
[i asfaltarea tuturor drumurilor locale; 

- se propune cur\]irea canalelor [i camerelor de c\dere ale podurilor [i 
pode]elor pentru a evita inundarea zonelor `nvecinate; 
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- se propune m\rirea suprafe]elor de drumuri din intravilanul localit\]ii 
prin modernizarea celor existente [i prin crearea de noi trasee `n zonele unde 
se va preconiza realizarea de noi obiective. 
 

Z|PODIA 
~n intravilanul localit\]ii Z\podia se vor propune urm\toarele lucr\ri 

pentru `mbun\t\]irea siguran]ei circula]iei: 
- lucr\ri de `ntre]inere [i de modernizare a drumului jude]ean D.J. 241; 
- lucrari de balastare `n prim\ faz\ si acolo unde exist\ posibilitatea, 

lucr\ri de rectificare a traseelor drumurilor local e [i a uli]elor [i de corect\ri de 
pant\ pe traseele cu pante mari, conform normativelor `n vigoare, urmând ca 
pe viitor s\ se `ntocmeasc\ documenta]ia necesar\ [i s\ se execute modernizarea 
[i asfaltarea tuturor drumurilor locale; 

- se propune cur\]irea canalelor [i camerelor de c\dere ale podurilor [i 
pode]elor pentru a evita inundarea zonelor `nvecinate; 

- se propune m\rirea suprafe]elor de drumuri din intravilanul localit\]ii 
prin modernizarea celor existente [i prin crearea de noi trasee `n zonele unde 
se va preconiza realizarea de noi obiective. 
 

C|LINI 
~n intravilanul localit\]ii C\lini se vor propune u rm\toarele lucr\ri 

pentru `mbun\t\]irea siguran]ei circula]iei: 
- lucr\ri de modernizare, de `ntre]inere [i de asfaltare a drumului 

comunal D.C. 55A; 
- lucr\ri de balastare `n prim\ faz\ [i acolo unde exist\ posibilitatea, 

lucr\ri de rectificare a traseelor drumurilor local e [i a uli]elor [i de corect\ri de 
pant\ pe traseele cu pante mari, conform normativelor `n vigoare, urmând ca 
pe viitor s\ se `ntocmeasc\ documenta]ia necesar\ [i s\ se execute modernizarea 
[i asfaltarea tuturor drumurilor locale; 

- se propune cur\]irea canalelor [i camerelor de c\dere ale podurilor [i 
pode]elor pentru a evita inundarea zonelor `nvecinate; 

- se propune m\rirea suprafe]elor de drumuri din intravilanul localit\]ii 
prin modernizarea celor existente [i prin crearea de noi trasee `n zonele unde 
se va preconiza realizarea de noi obiective. 
 

SPRIA 
~n intravilanul localit\]ii Spria se vor propune urm\toarele lucr\ri pentru 

`mbun\t\]irea siguran]ei circula]iei: 
- lucr\ri de `ntre]inere [i de modernizare a drumului jude]ean D.J. 241; 
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- lucr\ri de modernizare, de `ntre]inere [i de asfaltare a drumului 
comunal D.C. 30; 

- lucr\ri de balastare `n prim\ faz\ [i acolo unde exist\ posibilitatea, 
lucr\ri de rectificare a traseelor drumurilor local e [i a uli]elor [i de corect\ri de 
pant\ pe traseele cu pante mari, conform normativelor `n vigoare, urmând ca 
pe viitor s\ se `ntocmeasc\ documenta]ia necesar\ [i s\ se execute modernizarea 
[i asfaltarea tuturor drumurilor locale; 

- se propune cur\]irea canalelor [i camerelor de c\dere ale podurilor [i 
pode]elor pentru a evita inundarea zonelor `nvecinate; 

- se propune m\rirea suprafe]elor de drumuri din intravilanul localit\]ii 
prin modernizarea celor existente [i prin crearea de noi trasee `n zonele unde 
se va preconiza realizarea de noi obiective. 
  

VALEA MARE 
~n intravilanul localit\]ii Valea Mare se vor propune urm\toarele lucr\ri 

pentru `mbun\t\]irea siguran]ei circula]iei: 
- lucr\ri de modernizare [i de asfaltare a drumului comunal D.C. 31; 
- lucr\ri de balastare `n prim\ faz\ [i acolo unde exist\ posibilitatea, 

lucr\ri de rectificare a traseelor drumurilor local e [i a uli]elor [i de corect\ri de 
pant\ pe traseele cu pante mari, conform normativelor `n vigoare, urmând ca 
pe viitor s\ se `ntocmeasc\ documenta]ia necesar\ [i s\ se execute modernizarea 
[i asfaltarea tuturor drumurilor locale; 

- se propune cur\]irea canalelor [i camerelor de c\dere ale podurilor [i 
pode]elor pentru a evita inundarea zonelor `nvecinate; 

- se propune m\rirea suprafe]elor de drumuri din intravilanul localit\]ii 
prin modernizarea celor existente [i prin crearea de noi trasee `n zonele unde 
se va preconiza realizarea de noi obiective. 
 

SATU NOU 
~n intravilanul localit\]ii Satu Nou se vor propune urm\toarele lucr\ri 

pentru `mbun\t\]irea siguran]ei circula]iei: 
- lucr\ri de modernizare [i de asfaltare a drumului comunal D.C. 30; 
- lucr\ri de balastare `n prim\ faz\ [i acolo unde exist\ posibilitatea, 

lucr\ri de rectificare a traseelor drumurilor local e [i a uli]elor [i de corect\ri de 
pant\ pe traseele cu pante mari, conform normativelor `n vigoare, urmând ca 
pe viitor s\ se `ntocmeasc\ documenta]ia necesar\ [i s\ se execute modernizarea 
[i asfaltarea tuturor drumurilor locale; 

- se propune cur\]irea canalelor [i camerelor de c\dere ale podurilor [i 
pode]elor pentru a evita inundarea zonelor `nvecinate; 
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- se propune m\rirea suprafe]elor de drumuri din intravilanul localit\]ii 
prin modernizarea celor existente [i prin crearea de noi trasee `n zonele unde 
se va preconiza realizarea de noi obiective. 
 

2. ORGANIZAREA CIRCULA}IEI FEROVIARE 
Serviciile de transport feroviar sunt asigurate de sta]ia de cale ferat\ din 

municipiul Bac\u. 
 

3. ORGANIZAREA CIRCULA}IEI AERIENE 
Serviciile de transport aerian sunt asigurate de aeroportul din 

municipiul Bac\u. 
 

4. ORGANIZAREA CIRCULA}IEI PIETONALE 
Se propune amenajarea de-a lungul c\ilor carosabile de trotuare 

pietonale, precum [i de trasee amenajate special pentru bicicli[ti [i atelaje 
agricole. 

3.7. INTRAVILAN PROPUS. ZONIFICARE FUNC}IONAL|. BIL AN} 
TERITORIAL. 
 

Documenta]ia de fa]\ a analizat [i revizuit intravilanul propus prin 
Planul Urbanistic Preliminar al comunei Colone[ti ǹtocmit [i avizat de 
General Proiect S.A. Bac\u `n 1999. 

Configura]ia [i suprafa]a intravilanului existent, delimitat `n anul 1999, 
`n cadrul documentatiei PUG preliminar, a fost studiat, analizat [i reactualizat, 
conform situa]iei existente aflate pe teren `n scopul propunerii unei noi 
delimit\ri corecte a sa. 

Astfel a fost rezolvat\ problema cuprinderii `n intravilan a `ntregului 
fond construit, cât [i necesitatea extinderii unor noi suprafe]e corespondente 
zonelor func]ionale existente, la solicitarea factorilor locali de decizie. ~n acest 
mod se asigur\ eficien]a [i ra]ionalitatea construirii disciplinate a terenurilor cu 
destina]ia cur]i-construc]ii stabilite `n limitele intravilanelor. 

Suprafa]a intravilanelor celor [ase localit\]i componente ale comunei 
Colone[ti este distribuit\ `n 13 trupuri `n teritor iu, conform tabelului de mai jos: 

 

TRUP ZONE COMPONENTE HA 
1 Localitatea Colonesti 134.35 

2 Biserica Sfantul Nicolae 1.04 

  Total Colonesti 135.39 
1 Localitatea Zapodia 44.93 

  Total Zapodia 44.93 
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1 Localitatea Calini 37.80 

2 Localitatea Calini 20.35 

3 Localitatea Calini 3.15 

  Total Calini 61.30 
1 Localitatea Spria 43.63 

2 Ocol silvic 0.11 

  Total Spria 43.74 
1 Localitatea Valea Mare 35.15 

2 Biserica Sf. Arh. Mihail si Gavril 0.30 

  Total Valea Mare 35.45 
1 Localitatea Satu Nou 28.71 

2 Localitatea Satu Nou 9.18 

3 Localitatea Satu Nou 11.75 

  Total Satu Nou 49.64 

  TOTAL 370.45 
Suprafe]ele incluse `n noul intravilan vor fi scoase din circuitul agricol 

prin efectul autoriza]iei de construire. 
Pentru toate terenurile incluse `n cadrul localit\]ilor se va stabili 

destina]ia lor `n cadrul zonelor func]ionale. 
Criteriul principal `n structurarea zonelor func]io nale reglementate a 

fost aplicarea prevederilor legale din toate domeniile: 
- La zona de locuit s-a asigurat un lot de circa 1000 mp/gospod\rie, 

conform Legii 18/1991, cu dimensiuni `n principal de 20 m eleva]ie la strad\ [i 
adâncime de circa 50 m. 

- Configurarea noilor intravilane propuse va respecta `n general 
tipologia intravilanului existent al localit\]ii. 

- Au fost regularizate toate cursurile de ap\ din cadrul localit\]ilor. S-au 
stabilit zone de protec]ie (verzi) de-a lungul cursurilor de ap\ ce traverseaz\ 
localit\]ile conform Legii apelor 107/1996 [i Ordinului 125/1996. 

- S-au stabilit zone de protec]ie pentru re]elele [i construc]iile tehnico-
edilitare propuse. 

- S-au stabilit zone protejate pentru obiective [i monumente istorice [i de 
arhitectur\ din teritoriul intravilanelor. 

- S-au rezervat suprafe]e de teren cu amplasamente orientative pentru 
realizarea construc]iilor cu caracter tehnico-edilitar [i gospod\resc conform 
Ordinului Ministerului S\n\t\]ii num\rul 536/1997 [ i Hot\rârea de Guvern 
num\rul 101/1997 privind caracterul [i m\rimea zonelor de protec]ie sanitar\. 
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- S-a propus fluidizarea [i completarea tramei stradale cu trasee noi sau 
supral\rgiri protejate de zone de protec]ie conform Ordinului 43/1997 [i a 
Legii 82/1998 a drumurilor pentru o circula]ie facil\, civilizat\ [i rapid\; 

- Pentru `mbun\t\]irea activit\]ii de prevenire [i stingere a incendiilor s-
au prev\zut m\suri conform legisla]iei `n domeniu ca: 

o Organizarea [i dotarea remizelor PSI; 
o Asigurarea unor rezervoare de ap\; 
o Asigurarea fluidiz\rii traficului de c\i de circula ]ie   locale, 

corect dimensionate; 
o Se instituie m\sura restrictiv\ de construire la marginea 

p\durilor la minim 1000 m distan]\. 
- Se reglementeaz\ prin prisma prevederilor protec]iei mediului conform 

Legii 137/1995 modul de amplasare a construc]iilor ̀n cadrul zonelor 
func]ionale `n raport de gradul de poluare [i impact ce-l produc fa]\ de mediul 
`nconjurator, precum [i protec]ia mediului natural;  

- Se reglementeaz\ circula]ia juridic\ a terenurilor conform Legii 
54/1998 [i exproprierea pentru cauz\ de utilitate public\ conform Legii 34/1994 
`n urm\torul sens: 

• Terenul pentru construirea unor construc]ii de interes public, 
reglementat prin PUG, poate fi expropriat pentru cauz\ public\ pe baza 
legisla]iei `n vigoare, sau poate r\mâne `n proprietate particular\ `n 
condi]ii de neconstruibilitate pentru a asigura zonele de protec]ie ale 
diferitelor obiective. 

• De asemenea, s-a avut `n vedere introducerea `n intravilan a unor 
suprafe]e noi ca trupuri de intravilan pentru realizarea zonelor de 
captare [i rezervoare de `nmagazinare, sta]ii de epurare. 
Fa]\ de intravilanul existent, intravilanul propus s-a modificat `n urma 

transfer\rilor de suprafe]e `ntre intravilan [i ext ravilan. 
Reglementarea noului intravilan s-a f\cut prin includere de terenuri 

agricole din extravilan `n intravilan - terenuri necesare dezvolt\rii zonei de 
locuit. 

~n cadrul intravilanului s-au reglementat urm\toarele schimb\ri de 
destina]ie [i mi[c\ri de terenuri: 
• S-au primit din extravilan: 

- terenuri agricole `n vederea acoperirii necesarului de teren apar]in\tor 
zonei de locuit (suprafe]e necesare rezultate `n urma cre[terii popula]iei [i din 
necesitatea unei zone de locuit – rezerv\); 

- terenuri agricole necesare dezvolt\rii re]elei de c\i de comunica]ie. 
• {i-au schimbat destina]ia `n cadrul intravilanului: 
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- terenuri din cadrul zonei de locuit vor trece la zona c\ilor de 
comunica]ie [i transport `n vederea realiz\rii prospectului drumurilor conform 
Ordonan]ei 43/97 privind regimul juridic al drumuri lor sau pentru rezolvarea 
intersec]iilor conform normativelor. 

- terenuri agricole vor fi transformate `n zon\ de protec]ie, zon\ de 
echipare tehnico – edilitar\, zon\ de servicii [i institu]ii publice sau zon\ de 
locuit. 

Comparând bilan]ul zonelor func]ionale din intravilanul propus pentru 
localit\]ile comunei cu intravilanul existent rezult\ o modificare procentual\ 
semnificativ\: se propune o cre[tere a intravilanului comunei Colone[ti cu 
131,49 ha fa]\ de intravilanul existent `n anul 1990 [i cu 52,18 ha fa]\ de 
intravilanul existent `n anul 2005. 

Situa]ia pe localit\]i este: 
 

Localit\]i OCAOTA 
1990 

Existent 
1999 

Propus 1999 
- Existent 

2005 
conform 

PUG avizat 

Propus 2005 
conform 

masuratorilo
r 

topometrice 

Diferenta 
existent 

conform PUG 
avizat – propus 

Diferenta 
1990 - 2005 

COLONE{TI 102,36 147,36 130,21 135,39 5,18 33,03 

Z|PODIA 27,68 44,38 44,00 44,93 0,93 17,25 

C|LINI 24,38 40,58 35,12 61,30 26,18 36,92 

SPRIA 31,30 54,05 35,85 43,74 7,89 12,44 

VALEA MARE 22,81 28,81 27,56 35,45 7,89 12,64 

SATU NOU 31,51 51,51 45,53 49,64 4,11 18,13 

TOTAL 240,04 366,69 318,27 370,45 52,18 130,41 

 
La solicitarea reprezentan]ilor Prim\riei comunei Colone[ti suprafa]a de 

teren de 20,35 ha + 3,15 ha = 23,50 ha se va muta de la localitatea Colone[ti la 
localitatea C\lini. 

 
 
ZONIFICARE FUNC}IONAL| 

 
• ZONA INSTITU}II PUBLICE {I SERVICII 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei pentru 

institu]ii publice [i servicii se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 8,30 ha – 2,24% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 3,53 ha – 2,61% din total;  
- localitatea Z\podia: 0,06 ha – 0,13% din total; 
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- localitatea C\lini: 0,45 ha – 0,73% din total; 
- localitatea Spria: 2,34 ha – 5,35% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0,08 ha – 0,23% din total; 
- localitatea Satu Nou: 1,84 ha – 3,71% din total. 

~n urma analizei f\cute se constat\ c\ `n comuna Colone[ti exist\ o dotare 
corespunz\toare `n general, bine distribuit\ pe localit\]i, mai ales `n ceea ce 
prive[te dotarile de `nv\]\mânt gimnazial, comer] [i cult, dar insuficiente din 
punct de vedere al capacit\]ii lor. 

Se consider\ necesar ca `n zona central\ a localit\]ii Colone[ti s\ se 
elaboreze un Plan Urbanistic Zonal care s\ organizeze circula]ia rutier\ [i 
pietonal\, precum [i s\ identifice terenuri posibile a deveni amplasamente 
pentru dot\ri de interes public.  
 

• ZONA DE LOCUIT Sl FUNC}IUNI COMPLEMENTARE 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei de locuit [i 

func]iuni complementare se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 298,45 ha – 80,56% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 109,54 ha – 80,91% din total;  
- localitatea Z\podia: 34,94 ha – 77,77% din total; 
- localitatea C\lini: 53,36 ha – 87,05% din total; 
- localitatea Spria: 33,66 ha – 76,95% din total; 
- localitatea Valea Mare: 30,20 ha – 85,19% din total; 
- localitatea Satu Nou: 36,75 ha – 74,03% din total. 

Zona de locuit pe total comun\ asigur\ un lot mediu de circa 1000 
mp/gospod\rie. Fa]\ de situa]ia existent\, zona s-a modificat prin schimbarea 
categoriei de folosin]\ a terenurilor agricole (ele devin cur]i construc]ii cu 
func]iunea zon\ de locuit). 

Organizarea suprafe]elor din cadrul zonei de locuit a fost stabilit\ cu 
scopul asigur\rii unei densit\]i optime, ]inând cond de prognoza demografic\ [i 
economic\. 

~n urma analizei f\cute, având `n vedere popula]ia prognozat\ pentru 
urm\torii 5 ani, perspectiva dezvolt\rii micilor ferme agrozootehnice [i 
ocuparea for]ei de munc\ `n viitor s-a reglementat m\rirea zonei de locuit [i 
acceptarea construirii de locuin]e pân\ la realizarea unui P.O.T. maximum de 
30%, conform Hot\rârii pentru aprobarea Regulamentului general de 
urbanism. 

~n cadrul zonei de locuit s-au eviden]iat zonele puse sub interdic]ie 
temporar\ sau definitiv\ de construire pân\ la `ntocmirea Planurilor 
urbanistice zonale. 
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• ZONA UNIT|}I INDUSTRIALE {I DEPOZITE 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei pentru 

unit\]i industriale [i depozite se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 1,33 ha – 0,36% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 1,33 ha – 0,98% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0% din total. 

Se consider\ c\ zona propus\ va asigura terenul necesar dezvolt\rii 
unit\]ilor cu caracter industrial pentru viitorul a propiat. 
 

• ZONA UNIT|}I AGROZOOTEHNICE 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei pentru 

unit\]i agrozootehnice se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 1,50 ha – 0,40% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 1,50 ha – 1,11% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0% din total. 

Pe aceast\ suprafa]\ func]ioneaz\ deja o serie de societ\]i comerciale cu 
tradi]ii `n activit\]ile zootehnice, dar s-au rezervat terenuri [i pentru posibila 
lor extindere [i dezvoltare sau apari]ia unor noi societ\]i de profil. 
 

• ZONA C|I DE COMUNICA}II {I TRANSPORT 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei pentru c\i 

de comunica]ii [i transport se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 33,43 ha – 9,02% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 11,05 ha – 8,16% din total;  
- localitatea Z\podia: 4,28 ha – 9,53% din total; 
- localitatea C\lini: 5,81 ha – 9,48% din total; 
- localitatea Spria: 3,68 ha – 8,41% din total; 
- localitatea Valea Mare: 2,98 ha – 8,41% din total; 
- localitatea Satu Nou: 5,63 ha – 11,34% din total. 

Modificarea suprafe]ei de teren a rezultat din: 
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- Necesitatea rezerv\rii de teren `n vederea realiz\rii prospectelor de c\i 
de comunica]ie conform Ordonan]ei 43/1997 privind regimul juridic al 
drumurilor. 

- Necesitatea unor noi artere de circula]ie pentru noile zone reziden]iale 
propuse pe terenuri care `n existent sunt terenuri libere. 

- Necesitatea amenaj\rii intersec]iilor existente cu scopul ob]inerii unei 
minime vizibilit\]i conform normativelor republican e. 
 
 
 

• ZONA SPA}II VERZI, SPORT, AGREMENT, PROTEC}IE 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei pentru 

spa]ii verzi, sport, agrement, protec]ie se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 3,86 ha – 1,04% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 1,71 ha – 1,26% din total;  
- localitatea Z\podia: 0,8 ha – 1,78% din total; 
- localitatea C\lini: 0,38 ha – 0,62% din total; 
- localitatea Spria: 0,31 ha – 0,71% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0,29 ha – 0,82% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0,42 ha – 0,85% din total. 

Zona cuprinde terenul de sport. De asemenea, mai cuprinde planta]iile 
de protec]ie (`ntre zonele de locuit [i zonele de produc]ie), zona de protec]ie a 
apelor [i terenurile de joc aferente zonei de locuit. 
 

• ZONA CONSTRUC}II TEHNICO-EDILITARE 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei pentru 

construc]ii tehnico-edilitare se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 0,03 ha – 0,01% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 0,03 ha – 0,02% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0 % din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0 % din total. 

 Zona pe total comun\ este alc\tuit\ din pu] captare ap\, rezervor ap\. 
 

• ZONA GOSPOD|RIE COMUNAL| {l CIMITIRE 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei pentru 

gospod\rie comunal\ [i cimitire se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 2,65 ha – 0,72% din total, din care: 
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- localitatea Colone[ti: 1,90 ha – 1,40% din total;  
- localitatea Z\podia: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0% din total; 
- localitatea Spria: 0,45 ha – 1,03% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0,30 ha – 0,85% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0% din total. 

~n conformitate cu legisla]ia `n vigoare s-au desfiin]at platformele de 
gunoi [i a fost `nfiin]at la nivelul comunei un serviciu centralizat pentru 
colectarea [i depozitarea temporar\ a de[eurilor menajere `n vederea 
transport\rii acestora c\tre platformele ecologice din jude].  
 

• ZONA TERENURILOR LIBERE  
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei pentru 

terenuri libere se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 0,00 ha – 0,00% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 0,00 ha – 0,00%  din total;  
- localitatea Z\podia: 0,00 ha – 0,00% % din total; 
- localitatea C\lini: 0,00 ha – 0,00% din total; 
- localitatea Spria: 0,00 ha – 0,00% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0,00 ha – 0,00% din total; 
- localitatea Satu Nou: 0,00 ha – 0,00% din total. 

 
• ZONA APE 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei apelor se 

prezint\ astfel:  
- total comun\ : 2,00 ha – 0,54% din total, din care: 

- localitatea Colone[ti: 1,80 ha – 1,33% din total;  
- localitatea Z\podia: 0,05 ha – 0,11% din total; 
- localitatea C\lini: 0 ha – 0 % din total; 
- localitatea Spria: 0,10 ha – 0,23% din total; 
- localitatea Valea Mare: 0 ha – 0 % din total; 
- localitatea Satu Nou: 0 ha – 0 % din total. 

Toate cursurile de ap\ care traverseaz\ intravilanele au fost propuse 
pentru regularizare, instituindu-se zona de protec]ie- zon\ verde de 5,00 m de 
o parte [i de alta a albiei. 

 
• ZONA TERENURI NEPRODUCTIVE 
Conform bilan]ului teritorial propus situa]ia la ni velul zonei terenurilor 

neproductive se prezint\ astfel:  
- total comun\ : 18,90 ha – 5,10% din total, din care: 
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- localitatea Colone[ti: 3,00 ha – 2,22% din total;  
- localitatea Z\podia: 4,80 ha – 10,68% din total; 
- localitatea C\lini: 1,30 ha – 2,12% din total; 
- localitatea Spria: 3,20 ha – 7,32% din total; 
- localitatea Valea Mare: 1,60 ha – 4,51% din total; 
- localitatea Satu Nou: 5,00 ha – 10,07% din total. 

BILAN} TERITORIAL 
 

Bilan]ul teritorial al zonelor cuprinse `n intravil anul propus are la baz\ 
bilan]ul teritorial al intravilanului existent core lat cu capacitarea de noi 
suprafe]e, muta]iile de suprafe]e `ntre zonele func]ionale justificate [i de 
introducerea `n intravilan de noi terenuri.  

Bilan] teritorial propus al suprafe]elor cuprinse `n limita teritoriului 
administrativ al comunei Colone[ti: 

 
 

TERITORIUL 
ADMINISTRATIV 
AL COMUNEI 

CATEGORIA DE FOLOSINTA 

AGRICOL 
NEAGRICOL 

TOTAL 
PADURI APE CAI DE 

COMUNICATIE 
CURTI- 
CONSTRUCTII 

NEPRODUCTIV 

EXTRAVILAN 2848.82 1045.72 23.69 41.17 2.9 147.27 4109.57 
INTRAVILAN 0 0 2 33.43 316.12 18.9 370.45 
TOTAL 2848.82 1045.72 25.69 74.6 319.02 166.17 4480.02 
% DIN TOTAL 63.59 23.34 0.57 1.67 7.12 3.71 100 
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BILAN} TERITORIAL PROPUS TOTAL COMUN| 
 

Zona func]ional\ Suprafata(ha) 

Colonesti Zapodia Calini Spria 
Valea 
Mare 

Satu 
Nou TOTAL 

Din total 
intravilan 

INSTITU}II {I 
SERVICII 3.53 0.06 0.45 2.34 0.08 1.84 8.3 2.24% 
LOCUIN}E DE 
TOATE 
TIPURILE 109.54 34.94 53.36 33.66 30.20 36.75 298.45 80.56% 
UNIT|}I 
INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  1.33 0 0 0 0 0 1.33 0.36% 
UNIT|}I AGRO-
ZOOTEHNICE 1.5 0 0 0 0 0 1.5 0.40% 
C|I DE 
COMUNICA}IE 
{I DE 
TRANSPORT 

11.05 4.28 5.81 3.68 2.98 5.63 33.43 9.02% 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/ 
NEAMENAJATE, 
SPORT, 
AGREMENT, 
PROTEC}IE 

1.71 0.8 0.33 0.31 0.29 0.42 3.86 1.04% 
CONSTRUC}II 
TEHNICO-
EDILITARE 0.03 0 0 0 0 0 0.03 0.01% 
GOSPOD|RIRE 
COMUNAL|, 
CIMITIRE 1.9 0 0 0.45 0.3 0 2.65 0.72% 
TERENURI 
LIBERE 0 0 0.00 0.00 0 0 0 0.00% 
APE 1.80 0.05 0.05 0.10 0 0 2 0.54% 
P|DURI 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 
TERENURI 
NEPRODUCTIVE 

3.00 4.80 1.30 3.20 1.60 5.00 18.90 5.10% 
TOTAL 
INTRAVILAN 
PROPUS 135.39 44.93 61.30 43.74 35.45 49.64 370.45 100.00% 
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Bilan] teritorial al suprafe]elor cuprinse `n intra vilanul propus al 

localit\]ii Colone[ti: 
 

Zona func]ional\ Existent Propus 
Ha % Ha % 

INSTITU}II {I SERVICII 4.62 3.55 3.53 2.61 
LOCUIN}E DE TOATE 
TIPURILE 31.10 23.88 109.54 80.91 
UNIT|}I INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  1.00 0.77 1.33 0.98 
UNIT|}I AGRO-ZOOTEHNICE 

0.65 0.50 1.50 1.11 
C|I DE COMUNICA}IE {I DE 
TRANSPORT 16.20 12.44 11.05 8.16 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/NEAMENAJATE, 
SPORT, AGREMENT, 
PROTEC}IE 

1.26 0.97 1.71 1.26 
CONSTRUC}II TEHNICO-
EDILITARE 0.50 0.38 0.03 0.02 
GOSPOD|RIRE COMUNAL|, 
CIMITIRE 0.95 0.73 1.90 1.40 
TERENURI LIBERE 69.13 53.09 0.00 0.00 
APE 1.80 1.38 1.80 1.33 
PADURI 0 0.00 0 0.00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 

3.00 2.30 3.00 2.22 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS 

130.21 100.00 135.39 100.00 
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Bilan] teritorial al suprafe]elor cuprinse `n intra vilanul propus al 

localit\]ii Z\podia: 
 

Zona func]ional\ Existent Propus 
Ha % Ha % 

INSTITU}II {I SERVICII 0 0.00 0.06 0.13 
LOCUIN}E DE TOATE 
TIPURILE 13.00 29.55 34.94 77.77 
UNIT|}I INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  0 0.00 0 0.00 
UNIT|}I AGRO-ZOOTEHNICE 

0 0.00 0 0.00 
C|I DE COMUNICA}IE {I DE 
TRANSPORT 5.10 11.59 4.28 9.53 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/NEAMENAJATE, 
SPORT, AGREMENT, 
PROTEC}IE 

0 0.00 0.8 1.78 
CONSTRUC}II TEHNICO-
EDILITARE 0 0.00 0 0.00 
GOSPOD|RIRE COMUNAL|, 
CIMITIRE 0 0.00 0 0.00 
TERENURI LIBERE  21.05 47.84 0 0.00 
APE 0.05 0.11 0.05 0.11 
PADURI 0 0.00 0 0.00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 

4.80 10.91 4.80 10.68 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS 

44.00 100.00 44.93 100.00 
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Bilan] teritorial al suprafe]elor cuprinse `n intra vilanul propus al 

localit\]ii C\lini: 
 

Zona func]ional\ Existent Propus 
Ha % Ha % 

INSTITU}II {I SERVICII 0.25 0.71 0.45 0.73 
LOCUIN}E DE TOATE 
TIPURILE 12.80 36.45 53.36 87.05 
UNIT|}I INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  0 0.00 0 0.00 
UNIT|}I AGRO-ZOOTEHNICE 

0 0.00 0 0.00 
C|I DE COMUNICA}IE {I DE 
TRANSPORT 4.20 11.96 5.81 9.48 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/NEAMENAJATE, 
SPORT, AGREMENT, 
PROTEC}IE 

0 0.00 0.38 0.62 
CONSTRUC}II TEHNICO-
EDILITARE 0 0.00 0 0.00 
GOSPOD|RIRE COMUNAL|, 
CIMITIRE 0 0.00 0 0.00 
TERENURI LIBERE  16.57 47.18 0 0.00 
APE 0 0.00 0 0.00 
PADURI 0 0.00 0 0.00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 

1.30 3.70 1.30 2.12 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS 

35.12 100.00 61.30 100.00 
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Bilan] teritorial al suprafe]elor cuprinse `n intra vilanul propus al 
localit\]ii Spria: 

 
Zona func]ional\ Existent Propus 

Ha % Ha % 
INSTITU}II {I SERVICII 1.20 3.35 2.34 5.35 
LOCUIN}E DE TOATE 
TIPURILE 10.50 29.29 33.66 76.95 
UNIT|}I INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  0 0.00 0 0.00 
UNIT|}I AGRO-ZOOTEHNICE 

0 0.00 0 0.00 
C|I DE COMUNICA}IE {I DE 
TRANSPORT 4.80 13.39 3.68 8.41 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/NEAMENAJATE, 
SPORT, AGREMENT, 
PROTEC}IE 

0 0.00 0.31 0.71 
CONSTRUC}II TEHNICO-
EDILITARE 0 0.00 0 0.00 
GOSPOD|RIRE COMUNAL|, 
CIMITIRE 0 0.00 0.45 1.03 
TERENURI LIBERE 16.05 44.77 0.00 0.00 
APE 0.10 0.28 0.10 0.23 
PADURI 0 0.00 0 0.00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 

3.20 8.93 3.20 7.32 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS 

35.85 100.00 43.74 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan] teritorial al suprafe]elor cuprinse `n intra vilanul propus al 

localit\]ii Valea Mare: 
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Zona func]ional\ Existent Propus 

Ha % Ha % 
INSTITU}II {I SERVICII 0.15 0.54 0.08 0.23 
LOCUIN}E DE TOATE 
TIPURILE 9.00 32.66 30.2 85.19 
UNIT|}I INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  0 0.00 0 0.00 
UNIT|}I AGRO-ZOOTEHNICE 

0 0.00 0 0.00 
C|I DE COMUNICA}IE {I DE 
TRANSPORT 3.45 12.52 2.98 8.41 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/NEAMENAJATE, 
SPORT, AGREMENT, 
PROTEC}IE 

0 0.00 0.29 0.82 
CONSTRUC}II TEHNICO-
EDILITARE 0 0.00 0.00 0.00 
GOSPOD|RIRE COMUNAL|, 
CIMITIRE 0.25 0.91 0.3 0.85 
TERENURI LIBERE  13.11 47.57 0 0.00 
APE 0 0.00 0 0.00 
PADURI 0 0.00 0 0.00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 

1.60 5.81 1.60 4.51 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS 

27.56 100.00 35.45 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilan] teritorial al suprafe]elor cuprinse `n intra vilanul propus al 

localit\]ii Satu Nou: 
 

Zona func]ional\ Existent Propus 
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Ha % Ha % 
INSTITU}II {I SERVICII 1.27 2.79 1.84 3.71 
LOCUIN}E DE TOATE 
TIPURILE 13.10 28.77 36.75 74.03 
UNIT|}I INDUSTRIALE {I 
DEPOZITE  0.25 0.55 0.00 0.00 
UNIT|}I AGRO-ZOOTEHNICE 

0.00 0.00 0.00 0.00 
C|I DE COMUNICA}IE {I DE 
TRANSPORT 5.50 12.08 5.63 11.34 
SPA}II VERZI 
AMENAJATE/NEAMENAJATE, 
SPORT, AGREMENT, 
PROTEC}IE 

0.00 0.00 0.42 0.85 
CONSTRUC}II TEHNICO-
EDILITARE 0.00 0.00 0.00 0.00 
GOSPOD|RIRE COMUNAL|, 
CIMITIRE 0.25 0.55 0.00 0.00 
TERENURI LIBERE 20.16 44.28 0.00 0.00 
APE 0.00 0.00 0.00 0.00 
PADURI 0.00 0.00 0.00 0.00 
TERENURI NEPRODUCTIVE 

5.00 10.98 5.00 10.07 
TOTAL INTRAVILAN PROPUS 

45.53 100.00 49.64 100.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8. M|SURI ~N ZONELE CU RISCURI NATURALE 

 
Pentru zonele expuse la riscuri naturale delimitate `n studiul `ntocmit de 

Consiliul Jude]ean Bac\u `n colaborare cu Oficiul de Studii Geologice [i 
Agrochimice Bac\u, Oficiul Jude]ean de Cadastru, Geodezie [i Cartografie 
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Bac\u [i Agen]ia de Protec]ie Civil\ Bac\u s-au propus [i realizat par]ial 
urm\toarele m\suri de remediere: 

• Modificarea geometriei la partea superioar\ [i la piciorul versan]ilor 
afecta]i de alunec\ri; 

• Plantarea de vegeta]ie corespunz\toare care s\ ajute la stabilizarea 
terenului; 

•  Regularizarea pârâurilor; 
•  Consolidarea versan]ilor afecta]i de alunec\ri; 
•  Crearea de acumul\ri pentru controlul debitelor. 
~n zonele de risc existente se interzice temporar pân\ la eliminarea 

cauzelor provocatoare de risc, construirea oric\rui obiectiv pentru a evita 
pagubele materiale [i pierderile de vie]i omene[ti. ~n acest sens se va stimula 
`ntocmirea de studii [i proiecte de specialitate, precum [i execu]ia lucr\rilor 
necesare. Prim\ria comunei, `mpreun\ cu institu]iile abilitate, vor asigura 
includerea cu prioritate a acestor categorii de lucr\ri [i interven]ia imediat\, 
precum [i realizarea de fonduri pentru realizarea lor. 
 
 

3.9.  DEZVOLTAREA ECHIP|RII EDILITARE  
 

Dot\rile cumuleaz\ o mare diversitate de activit\]i [i se rela]ioneaz\ cu 
zonele de locuit, produc]ie [i circula]ie. 
 

1. GOSPOD|RIREA APELOR 
Comuna Colone[ti nu dispune de documenta]ii sau proiecte `n curs de 

elaborare pentru regularizarea pâraielor sau a afluen]ilor. 
Pentru etapa imediat\ va r\mâne `n aten]ia Consiliului Local amenajarea 

malurilor pâraielor de pe teritoriul administrativ,  `n mod deosebit `n 
intravilanul comunei. 

Pentru protec]ia apelor se impune studierea [i realizarea unui sistem 
centralizat al evacu\rii apelor menajere. 
 

2. ALIMENTAREA CU AP| 
Având `n vedere gradul avansat de uzur\ a instala]iilor [i re]elelor de 

alimentare cu ap\ existente, repunerea lor `n func]iune [i moderniz\rile 
aferente implic\ cheltuieli mari [i `n plus nu ar asigura necesarul de ap\ decât 
pentru o zon\ restrâns\ din cadrul localit\]ii. 

~n baza studiilor de fezabilitate realizate `n ultimii ani, exist\ 
posibilitatea dezvolt\rii unui sistem centralizat de alimentare cu ap\, sistem 
care s\ acopere necesarul pentru `ntreaga comun\.  
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Sistemul propus consta din surs\ de ap\, sta]ie de tratare a apei, rezervor 
de `nmagazinare a apei [i re]ea de distribu]ie. 

Sistemul de alimentare cu ap\ trebuie s\ asigure necesarul de ap\ [i 
cerin]a de ap\, atât pentru consumul prezent, cât [i pentru perspectiv\. 

Sursa de ap\ va fi constituit\ dintr-un pu] forat la adâncimea de 200 m, 
pu]ul fiind echipat cu instala]ii hidraulice, pomp\ submersibil\ [i contor de ap\ 
cu Dn 50 mm. Se prevede pentru sursa de ap\ o zon\ de protec]ie sanitar\ cu 
regim sever cu lungimea de 40 m [i l\]imea de 30 m, rezultând o suprafa]\ de 
0,12 ha, zon\ `mprejmuit\ cu gard din sârm\ ghimpat\ pe spalieri din beton 
armat, cu por]i metalice de acces. 

Aduc]iunea apei se va realiza cu conducte din PE-HD PE100 PN 10 D 
1600 mm. Conductele vor fi pozate `n tran[ee cu l\]imea de 80 cm, adâncimea 
minim\ de 1,30 m, pe un strat de nisip nesp\lat de râu cu grosimea de 10 cm. 
Lateral, pân\ la marginea tran[eei [i deasupra conductelor, pe o `n\l]ime de 15 
cm se prevede de asemenea nisip nesp\lat de râu pentru protejarea 
conductelor. Deasupra stratului de nisip se realizeaz\ umplutur\ de p\mânt f\r\ 
bolovani, pietre sau r\d\cini, cu plasarea la adâncimea de 60 cm fa]\ de nivelul 
terenului a benzii avertizoare de conduct\ de ap\.  

Sta]ia de tratare a apei include o construc]ie parter de dimensiuni 3x6 m 
`n plan [i 3 m `n\l]ime [i echipamente [i instala]ii pentru tratarea apei. 
Echipamentul pentru tratarea apei include debitmetru electronic, pomp\ 
dozatoare cu membran\ [i microprocesor pentru hipoclorit de sodiu, recipient 
cu capacitatea de 100 l pentru stocarea solu]iei de hipoclorit de sodiu, agitator 
manual [i instala]ia de leg\tur\ dintre debitmetrul electronic, pompa 
dozatoare, unitatea de control [i tabloul de alimentare cu energie electric\. De 
asemenea, se va prevede instala]ie electric\ pentru alimentarea echipamentului 
de tratare, pentru iluminat interior [i exterior.  

~nmagazinarea apei poate fi realizat\ `ntr-un rezervor `n construc]ie 
semiîngropat\ cu capacitatea de 200 mc. Rezervorul de `nmagazinare are rol 
de compensare diurn\ a apelor, de asigurare a rezervei de incendiu [i a cerin]ei 
de ap\ `n sistem pe durata stingerii incendiilor. 

Amplasarea rezervorului se va face la o cot\ dominant\ pentru `ntreaga 
comun\, astfel `ncât apa s\ fie distribuit\ gravita]ional la consumatori. 

Se prevede pentru rezervor o zon\ de protec]ie sanitar\ cu regim sever cu 
lungimea de 40 m [i l\]imea de 40 m, rezultând o suprafa]\ de 0,16 ha, zon\ 
`mprejmuit\ cu gard din sârm\ ghimpat\ pe spalieri din beton armat, cu por]i 
metalice de acces. 

Re]eaua de distribu]ie pentru `ntreg sistemul de alimentare cu ap\ al 
comunei se va realiza cu conducte din polietilen\ de `nalt\ densitate PE-HD PE 
100 Pn 6, D = 75 – 200 mm. La intersec]ia str\zilor se vor amplasa c\mine de 
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vane [i c\mine de golire, iar `n punctele cu cote superioare fa]\ de re]ea, c\mine 
de aerisire. La plecarea din rezervor, având `n vedere cota dominant\ de 
amplasament, pe conducta de distribu]ie se va monta un reductor de presiune 
astfel `ncât presiunea `n instala]ie s\ nu dep\[easc\ 6 bar. 

Pe re]eaua de distribu]ie cu Dn 160 mm [i 110 mm se vor amplasa 
hidran]i exteriori de incendiu cu Dn 100 mm. Distan]a maxim\ `ntre doi 
hidran]i nu va fi mai mare de 200 m. 

Consumul individual de ap\ va fi contorizat la fiecare consumator 
bran[at la re]ea, cu un contor de ap\ (apometru) cu Dn 10 sau Dn 15, func]ie 
de necesarul de ap\. Contoarele se vor monta `n c\mine individuale pentru 
fiecare consumator, sau maxim trei contoare grupate `ntr-un c\min, `n func]ie 
de amplasamentul consumatorilor. 

De asemenea, pe re]eaua de distribu]ie vor fi prev\zute ci[mele stradale. 
 

3. CANALIZAREA PLUVIAL| 
Preluarea apelor pluviale se propune a se realiza `n rigole deschise din 

dale de beton amplasate pe laturile carosabilului, cu deversare liber\ `ntr-un 
emisar, considerându-se c\ aceste ape sunt conven]ional curate. Acest lucru 
implic\ faptul c\ la gospod\riile individuale care au grajduri pentru cre[terea 
animalelor panta de scurgere de la grajduri s\ nu fie spre trama stradal\. 

Executarea unor rigole deschise prezint\ risc de colmatare prin 
depunerea aluviunilor antrenate de apele pluviale de pe carosabilul executat 
din p\mânt sau carosabil balastat. ~n condi]iile moderniz\rii tramei stradale, 
gradul de colmatare `n timp se reduce, iar investi]ia [i func]ionalitatea unor 
rigole amenajate din dale de beton este justificat\. 

 
 
5. CANALIZAREA MENAJER| 
Deoarece relieful este tipic deluros, cu a[ez\rile satelor `n lungul 

pâraielor, nu confer\ posibilitatea unui sistem de canalizare centralizat pe 
comun\. 

~n condi]iile realiz\rii unui sistem centralizat de alimentare cu ap\, este 
necesar\ [i realizarea unui sistem centralizat de canalizare menajer\. Sistemul 
de canalizare este recomandabil a fi realizat `n sistem divizor, colectoarele de 
canalizare urmând a fi dimensionate f\r\ a se lua ǹ calcul debitul de ape 
pluviale. 

Canalizarea menajer\ va fi constituit\ din: 
- re]ea de colectoare de serviciu; 
- re]ea de colectoare majore; 
- sta]ie de epurare a apelor uzate menajere; 
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- gur\ de v\rsare a apelor epurate conven]ional curate, `n emisar. 
Debitele de ap\ uzat\ menajer\, `n func]ie de care se va calcula sta]ia de 

epurare, vor rezulta `n func]ie de consumatorii individuali racorda]i la 
sistemul centralizat de alimentare cu ap\. 

Având `n vedere c\ alimentarea cu ap\ a consumatorilor individuali va 
consta `n multe cazuri din ci[mele amplasate pe str\zi sau `n cur]i, tehnologia 
de epurare poate fi realizat\ `n sta]ii de capacit\]i mici sau mijlocii. 

Sta]iile de epurare de capacit\]i mici, respectiv de 1,6 mc/zi – 20 mc/zi, 
pot fi utilizate pentru gospod\rii colective. 

Sta]iile de epurare de capacit\]i medii, respectiv de 20 mc/zi – 250 mc/zi, 
pot fi utilizate pentru grupuri de str\zi sau zone din cadrul comunei. 

Sta]iile de epurare cu capacit\]i mari, de peste 250 mc/zi, sunt indicate `n 
condi]iile unui sistem centralizat de canalizare menajer\ la nivelul `ntregii 
comune.  

P\r]ile componente ale unei astfel de sta]ii de epurare sunt constituite din: 
- gr\tar, deznisipator, separator de gr\simi; 
- decantor primar; 
- filtru biologic; 
- decantor secundar; 
- construc]ii pentru fermentarea n\molului [i deshidratarea n\molului; 
- sta]ie de clorare cu clor gazos; 
- c\min pentru m\surarea debitelor [i gur\ de v\rsare `n emisar. 

Indiferent de varianta de epurare pus\ `n practic\, este obligatorie 
asigurarea unei zone de protec]ie sanitar\. Pentru sta]iile de epurare de 
capacit\]i mici, zona de protec]ie trebuie s\ prezinte un perimetru delimitat la 
cel pu]in 10 m de laturile sta]iei. 

Pentru sta]iile de epurare mari, zona de protec]ie se extinde pân\ la 
minim 300 m (pe toate laturile amplasamentului), fa]\ de a[ez\rile umane sau 
alte obiective socio-economice. 

 
5. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRIC| 
Pentru viitor se prevede o cre[tere a consumului casnic [i edilitar [i o 

cre[tere a consumului agen]ilor economici priva]i. Prin modernizarea 
agen]ilor economici consumul de energie electric\ a acestora va sc\dea. 

Alimentarea cu energie electric\ se va face din axul LEA 20 KV prin 
intermediul posturilor de transformare existente, acestea fiind suficiente 
pentru a putea asigura alimentarea cu energie electric\ [i pentru zonele 
propuse a fi introduse `n intravilan. 



 87

Se vor mai executa lucr\ri de devieri, repara]ii capitale [i `mbun\t\]iri ale 
nivelului de tensiune, extinderi de re]ele electrice trifazate de joas\ tensiune 
etc. 

Se va respecta `n continuare sistemul de tip "bucl\" al re]elei de medie 
tensiune. 

 
6. TELEFONIA 
Centrala telefonic\ automat\ existent\ nu are capacitate suficient\ pentru 

preluarea noilor abona]i, astfel ca se propune modernizarea acesteia. 
Pentru cre[terea calit\]ii convorbirilor telefonice se vor `nlocui circuitele 

clasice existente cu circuite/cable din fibre optice. 
Odata cu aceste lucr\ri se vor moderniza [i re]elele telefonice 

interurbane care vor contribui [i ele la cre[terea calit\]ii convorbirilor. 
Pentru noile obiective se vor prevedea centrale telefonice proprii. 
~n cazul `n care se va adopta solu]ia realiz\rii unei canaliz\ri tehnico-

edilitare vizitabile, se vor introduce `n aceasta [i conductele aferente re]elelor 
de telecomunica]ii. 

 
7. TELEVIZIUNEA PRIN CABLU (CATV) 
Se va urm\ri ca traseele re]elei CATV s\ urm\reasca trama stradal\. 

Pentru a evita improviza]iile [i traseele dezordonate [i inestetice din punct de 
vedere urbanistic ale cablurilor, odat\ cu extinderea re]elei telefonice se va 
realiza [i infrastructura pentru CATV. 

~n afara activit\]ii de preluare [i retransmisie a unor emisiuni europene 
de TV satelit, firmele care au ca obiect de activitate televiziunea prin cablu se 
vor ocupa [i de crearea unor posturi locale de TV. 

 
8. ALIMENTAREA CU C|LDUR| 
Se propune realizarea lucr\rilor de alimentare cu gaze naturale la 

nivelul comunei. Dup\ finalizarea realiz\rii lucr\r ilor de introducere a gazelor 
naturale `n comun\, se va crea posibilitatea ca `nc\lzirea imobilelor s\ se 
realizeze [i astfel: 
- `n sistem de `nc\lzire local\ cu sobe utilizând arz\toare de gaze naturale; 
- cu centrale termice proprii care pot fi utilate cu echipamente produc\toare 

de energie termic\, utilizând drept combustibil gazele naturale. 
Op]iunea pentru un sistem de `nc\lzire sau altul, ca [i pentru tipul de 

combustibil utilizat apar]ine beneficiarilor. 
~n prima etap\ se propune realizarea centralei termice proprii (pe 

combustibil solid, urmând ca ulterior s\ fie trecut\ pe gaze naturale) [i 
instala]ia de `nc\lzire central\ la sediul Prim\riei. 
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De asemenea, se propune realizarea de centrale termice proprii [i 
instala]ii de `nc\lzire central\ la [colile din localit\]ile comunei Colone[ti, dup\ 
finalizarea lucr\rilor de instala]ii gaze naturale. 

 
9. ALIMENTAREA CU GAZE NATURALE 
Alimentarea cu gaze naturale va fi posibil\ dup\ ce se aprob\ alimentarea 

cu gaze a comunei Tama[i, prin extinderea re]elei majore de reparti]ie gaze 
propuse, `nainte de SRMP Chetri[ - Tama[i [i montarea unei sta]ii de reglare 
m\sur\ predare. 

Dup\ realizarea lucr\rilor de gaze naturale propuse `n comuna Colone[ti, 
la sistemul de distribu]ie se vor racorda abona]ii imobilelor particulare, 
societ\]i comerciale [i obiective social-culturale.  

Gazele naturale se vor utiliza de fiecare abonat, pentru: 
a) prepararea hranei la aragaze sau la sobe cu plit\ echipate cu arz\toare de 
gaze naturale; 
b) `nc\lzire: 
- local\, cu sobe echipate cu arz\toare de gaze naturale; 
- central\, utilizând centrala termic\ proprie pentru producere agent termic, 
atât pentru `nc\lzire `n perioada rece a anului, cât [i pentru preparare ap\ 
cald\ pentru consum menajer pe tot parcursul anului. 

Racordarea abona]ilor la sistemul de distribu]ie a gazelor naturale se va 
realiza pe baza documenta]iilor tehnice avizate de operatorul licen]iat de 
distribu]ie a gazelor naturale pentru bran[amente gaze naturale presiune 
redus\ [i instala]ii de utilizare gaze naturale presiune joas\. 

Re]elele de distribu]ie a gazelor naturale se amplaseaz\ pe teren 
apar]inând domeniului public, `n acostamentul drumurilor aferente 
localit\]ilor comunei. S.R.M.-urile se amplaseaz\ pe teren aflat `n proprietatea 
Consiliului Local Colone[ti, având categoria de folosin]\ arabil [i care vor 
ocupa câte o suprafa]\ de 150 mp/ sta]ie. Re]elele de distribu]ie gaze naturale 
de presiune redus\ vor avea diametrele `ntre 2" [i 6" [i se vor realiza cu 
conducte de polietilen\ de `nalt\ densitate PE 80 - SDR11, pozate subteran, la 
adâncimea de 0,9 m. S.R.M.-urile sunt tipizate, fiind alc\tuite dintr-o platform\ 
betonat\ sub o copertin\ metalic\ de protec]ie, având dimensiunile `n plan de 8 
x 6 m [i `n\l]imea de 3 m. 

 
 

3.10. PROTEC}IA MEDIULUI 
 

Pentru stoparea procesului de poluare a apelor (grajduri amplasate pe 
malurile pâraielor) se propune instituirea zonei de protec]ie sanitar\ de-a 
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lungul pâraielor care str\bat zona de intravilan. ~n aceast\ zon\ s-a impus [i 
interdic]ie definitiv\ de construire pe o fâ[ie de 5,00 m de-a lungul malurilor. 

Delimitarea zonelor de protec]ie sanitar\ cu regim de restric]ie s-a 
propus pentru rezervoare de ap\, pu]uri de captare a apei, sta]ii de epurare. 
Delimitarea zonelor de protec]ie sanitar\ cu regim sever urmeaz\ s\ se fac\ cu 
gard de sârm\ ghimpat\ `n jurul zidurilor exterioar e ale cl\dirilor la distan]\ de 
10,00 m pentru sta]ii de pompare [i de 20,00 m pentru sta]ie captare, rezervor 
[i sta]ie de epurare. ~n aceste zone sunt permise culturile de plante perene, 
p\ioase, pomi fructiferi, dar este interzis\ folosirea substan]elor 
fitofarmaceutice. 

~n vederea protej\rii fondului construit fa]\ de riscurile naturale se 
propune regularizarea pâraielor, consolidarea malurilor [i realizarea de 
planta]ii de protec]ie cu scop de stabilizare a terenurilor cu risc de alunec\ri. 
S-au mai rezervat terenuri [i pentru spa]ii de joc aferente zonei de locuit `n 
limitele cerute de normative. 

~n privin]a de[eurilor menajere s-a prev\zut `nfiin]area unui serviciu de 
colectare [i sortare a de[eurilor menajere `n vederea transport\rii lor c\tre 
platforma ecologic\ preconizat\ a fi realizat\ `n localitatea Secuieni.  

Platform\ ecologic\ pentru colectarea [i managementul gunoiului de 
grajd [i a materialelor refolosibile: 

Schema platformei comunale pentru colectarea [i managementul gunoiului 
de grajd [i a materialelor refolosibile la nivel de comun\ prevede urm\toarele 
construc]ii:  

- o platform\ de form\ rectangular\ cu pere]i pe trei laturi (f\r\ latura 
frontal\), cu pardoseal\ din beton armat turnat `n câmpuri, [i pere]i din 
prefabricate din beton armat, totul dimensionat s\ reziste sarcinii 
specifice exercitate de volumele de gunoi depozitate, utilajelor, for]elor 
exterioare [i atingerii accidentale a pere]ilor de c\tre utilajele de 
`nc\rcare-desc\rcare. Platforma nu va avea pere]i desp\r]itori interiori 
pentru a nu stânjeni manevrarea utilajelor [i dispunerea liber\ a 
gr\mezilor de gunoi de grajd. Platforma este prev\zut\ la partea frontal\ 
cu un radier din beton, necesar manevr\rii utilajelor [i desc\rc\rii 
mijloacelor de transport. Pe toat\ lungimea p\r]ii frontale este prev\zut 
un canal de colectare a efluentului, de form\ rectangular\, consolidat cu 
dale din beton [i acoperit cu un gr\tar metalic, care are rolul de a prelua 
apa din precipita]ii [i efluen]ii din gunoiul depozitat [i s\ o conduc\ la un 
bazin de stocare. 

- un bazin de stocare din beton armat, semi`ngropat, de form\ 
rectangular\, amplasat `n imediata apropiere de platform\, `n care se vor 
colecta efluen]ii de pe platform\. 
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- trei boxe din beton armat, de form\ rectangular\, deschise la partea 
frontal\, destinate colect\rii celor trei categorii de materiale inerte aduse 
de gospodarii comunei respective (sticl\, metal, plastic/carton). 

- drum de acces `n incinta platformei ecologice de la poarta de intrare 
pân\ la radierul din fa]a platformei [i de la aceasta pân\ la poarta de 
ie[ire, drum consolidat cu beton asfaltic. 

- `mprejmuire cu gard din sârm\ ghimpat\ pe stâlpi din beton armat. La 
intrarea [i la ie[irea din incint\ `mprejmuirea este prev\zut\ cu por]i 
metalice pentru accesul cu mijloace de transport. De asemenea, se 
prevede [i `mprejmuirea bazinului se stocare a efluen]ilor. 
~n vederea realiz\rii unui filtru biologic, concomitent cu `mbun\t\]irea 

aspectului peisagistic al zonei se va `nfiin]a o perdea de arbori paralel\ cu 
`mprejmuirea platformei ecologice. 

 
 
 
Platform\ ecologic\ individual\ pentru colectarea gunoiului de grajd: 
Terenul pe care vor fi amplasate platformele ecologice individuale va fi 

situat `n curtea proprietarilor de animale, `n apropierea grajdului. Terenul va 
fi plan sau cu o u[oar\ pant\. 

Schema privind sistemul colect\rii [i managementului gunoiului de grajd 
[i a materialelor refolosibile la nivel de proprietar prevede urm\toarele 
construc]ii : 

- o platform\ de form\ rectangular\, prefabricat\, din beton armat cu plas\ 
de sârm\, prev\zut\ la cele patru col]uri cu stâlpi metalici deta[abili, 
monta]i `n platform\ `n goluri protejate cu ]eav\ din metal. Stâlpii 
metalici sunt prev\zu]i, pe dou\ laturi, cu un ghidaj metalic sudat `n care 
se vor monta dulapi din lemn care formeaz\ pere]ii. Toat\ lucrarea este 
dimensionat\ s\ reziste sarcinii specifice exercitate de volumele de gunoi 
depozitate. Platforma este prev\zut\ cu un sifon metalic de colectare a 
efluentului acoperit cu un gr\tar metalic. 

- un bazin de stocare a efluentului din metal, semi`ngropat, de form\ 
rectangular\, amplasat `n apropiere de platform\. Efluen]ii din gunoiul 
depozitat vor fi condu[i la bazin printr-o conduct\ din PVC. Se asigur\ 
acoperirea bazinului cu un capac metalic prins `n balamale [i prev\zut 
cu mâner. 
 
 
3.11. REGLEMENT|RI URBANISTICE 
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P.U.G. trateaz\ probleme specifice unei dezvolt\ri armonioase a 
activit\]ilor economico-sociale specifice comunei Colone[ti. 

Analiza multicriterial\ a situa]iei existente stabile[te obiectivele [i 
m\surile de dezvoltare a localit\]ii. Acestea sunt orientate `n scopul amenaj\rii 
teritoriului, `n scopul stabilirii dreptului de pro prietate [i a unor noi rela]ii 
socio-economice `n perioada de tranzi]ie spre economia de pia]\. 

Analiza `n teritoriu a condus la stabilirea de zone care necesit\ studii 
suplimentare. Ele au fost semnalate `n piesele desenate, iar autorizarea 
construirii `n zon\ se va face dup\ `ntocmirea [i aprobarea `n prealabil a 
planurilor urbanistice zonale sau de detaliu pentru respectivele amplasamente. 

Modul de utilizare a terenurilor este reglementat pentru fiecare unitate 
teritorial\ `n parte prin indici de control impu[i (P.O.T. [i C.U.T.). 

Studiul elaborat `n cadrul PUG-ului cuprinde o serie de reglement\ri ca: 
• solu]ia general\ de organizare [i dezvoltare a localit\]ilor existente este 
reglementat\ `n limitele teritoriului aferent, ce prevede extinderea 
intravilanului existent la cererea factorilor de decizie a comunei; 
• pentru organizarea unei circula]ii fluente [i asigurarea accesibilit\]ii `n 
localit\]ile comunei, precum [i organizarea circula]iei pe drumurile locale, s-au 
reglementat urm\toarele: 

- pentru drumurile importante, D.J., D.C. au fost trasate limitele 
zonelor de protec]ie `n vederea respect\rii profilului transversal 
specific ca limit\ de construibilitate `n conformitate cu Ordinul 
num\rul 43/1997 [i Legea num\rul 82/1998. 

- au fost reglementate traseele drumurilor locale `n vederea fluidiz\rii 
lor, reabilit\rii cu profile transversale caracteri stice, respect\rii limitei 
de construibilitate, moderniz\rii lor [i asigur\rii  continuit\]ii lor 
pentru deservirea construc]iilor ce vor fi realizate `n viitor. 

- prin studiul PUG se propune modernizarea intersec]iilor dintre 
drumurile principale D.J., D.C., cât [i a drumurilo r locale. 

• destina]ia tuturor terenurilor din intravilan est e reglementat\ prin 
zonificare: 

- au fost stabilite zonele func]ionale caracteristice, specifice, necesare 
`n vederea planific\rii spa]iale [i teritoriale pe fiecare localitate `n 
parte, pentru desf\[urarea coordonat\ [i de calitate a vie]ii cet\]enilor, 
conform bilan]urilor teritoriale anexate la documenta]ie. 

- la stabilirea zonelor func]ionale s-a propus protejarea lor unele fa]\ 
de altele prin zonele de protec]ie indicate [i dimensionate conform 
legisla]iei `n vigoare [i `n regim de "nonedificandi". Se impune prin 
prevederile PUG-ului asigurarea construirii acestor zone `n specificul 
proiectat, f\r\ imixtiuni de func]iuni complementar e incompatibile cu 
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zona respectiv\. 
- a fost prev\zut\ delimitarea intravilanului propus, conform cerin]elor 

factorilor de decizie locali, ce va permite dezvoltarea controlat\ a 
localit\]ilor de-a lungul drumurilor jude]ene [i co munale `n viitor. 

- `n zona func]ional\ de locuire se propune realizarea de construc]ii `n 
regim de `n\l]ime P, P+1,2 din materiale durabile (f\r\ `nvelitori din 
eternit\, pere]i din paiant\ sau v\l\tuci), cu sec]iuni de plan 
confortabile ce vor cuprinde obligatoriu rezervarea de spa]ii pentru 
b\i [i grupuri sanitare `n vederea `mbun\t\]irii confortului 
construc]iei [i aspectului estetic al ambientului. 

• Zonele protejate [i limitele acestora au fost stabilite conform planului de 
situa]ie pentru zonele cu valoare istoric\, peisagistic\, ecologic\ sau protejate 
sanitar: 

- `n aceste zone este interzis\ construirea [i este necesar\ ob]inerea 
avizelor de specialitate `n cazuri speciale. 

• Protejarea unor suprafete din extravilan: 
- suprafa]a din teritoriul administrativ al comunei C olone[ti ocupat\ cu 

p\duri va fi protejat\ conform normelor de protec]ie `n domeniu. 
- se vor proteja cursurile de ap\ existente pentru men]inerea unui 

mediu ecologic corespunz\tor. 
• Interdic]ii temporare de construire pentru zonele care necesit\ studii [i 
cercet\ri suplimentare: 

- se va ini]ia studiu PUZ pentru rezolvarea zonei centrale a resedin]ei 
de comun\ - localitatea Colone[ti, `n vederea amplas\rii sau 
moderniz\rii obiectivelor de utilitate public\: institu]ii [i servicii 
compatibile cu specificul acestei zone. 

- se va ini]ia studiu PUZ pentru parcelarea tuturor suprafe]elor de 
teren introduse `n intravilan. 

- se va ini]ia un studiu de circula]ie privind oportunitatea reabilit\rii [i 
moderniz\rii circula]iei locale. 

- se va ini]ia studiu privind delimitarea born\rii in travilanelor 
localit\]ilor comunei Colone[ti. 

- se va ini]ia studiu pentru delimitarea zonelor protejate [i a zonelor de 
risc din teritoriul intravilan. 

- se vor ini]ia studii de specialitate pentru regularizarea apelor, 
eliminarea riscurilor naturale provocate de acestea, precum [i 
consolid\ri de versan]i. 

- orice modificare privind schimbarea destina]iei terenurilor din zonele 
func]ionale, precum [i necesit\]ile exprese de introducere `n intravilan 
a unor terenuri destinate construirii se va face `n conformitate cu 



 93

legisla]ia actual\, pe baza unor documenta]ii `ntocmite, avizate [i 
aprobate. 

- interdic]iile temporare de construire `[i pierd valabilitatea `n 
momentul elimin\rii cauzelor ce le-au determinat. 

• ~n teritoriul intravilanelor localit\]ilor comune i Colone[ti  au fost stabilite 
urm\toarele zone cu interdic]ie definitiv\ de construire: 

- o raza de 20,00 m `n jurul obiectivelor cu valoare istoric\ [i de 
arhitectur\ aprobate; 

- `n zonele de protec]ie ale re]elelor tehnico-edilitare; 
- `n zonele de protec]ie ale cursurilor de ap\ - 5,00 m de o parte [i de 

alta a albiei. 
3.12. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLIC| 

 
Pentru a facilita realizarea obiectivelor de utilitate public\, prezent\m 

lista solicit\rilor [i necesit\]ilor localit\]ilor comunei Colone[ti `n acord cu 
Prim\ria comunei: 

1. Modernizarea [colilor din localit\]ile comunei [i dotarea acestora cu s\li 
de sport. 

2. Modernizarea punctului sanitar uman [i a punctului sanitar veterinar 
din comun\. 

3. Introducerea apei potabile [i a gazului metan `n toate localit\]ile 
comunei. 

4. ~nfiin]area re]elei de canalizare `n toate localit\]ile comunei. 
5. Modernizarea [i dotarea corespunz\toare a bibliotecilor existente. 
6. Modernizarea [i dotarea sediului actual al Prim\riei, precum [i 

`nfiin]area de sedii pentru filiale bancare, asocia]ii nonguvernamentale. 
7. Modernizarea [i dotarea pie]ei agroalimentare din localitatea Colone[ti. 
8. Modernizarea [i dotarea târgului s\pt\mânal din localitatea Colone[ti. 
9. ~nfiin]area unui serviciu comunal de pompieri. 

 
• Tipurile de proprietate asupra terenurilor din in travilan: 
 ~n cadrul intravilanelor localit\]ilor comunei Col one[ti exist\ terenuri ce 
apar]in: 
a. Proprietate public\ 
 - terenuri proprietate public\ de interes na]ional, jude]ean; 
 - terenuri proprietate public\ de interes local. 
b. Proprietate privat\ 
 - terenuri proprietate privat\ a persoanelor fizice sau juridice. 
 ~n teritoriul comunei Colone[ti exist\ aceste forme de proprietate [i sunt 
eviden]iate conform plan[elor Proprietatea asupra terenurilor. 
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 ~n vederea realiz\rii de noi obiective de utilitate public\ este necesar\ 
realizarea ac]iunii de circula]ie juridic\ a terenurilor `ntre de]in\tori pentru a 
asigura de]inerea legal\ a terenului `n vederea construirii. 
 Toate obiectivele de utilitate public\ vor fi realizate pe terenuri ce vor fi 
trecute `n domeniul public al unit\]ilor administra tiv-teritoriale, sau se vor 
stimula forme de preluare prin concesionare sau schimb, din domeniul privat 
al persoanelor fizice sau juridice, `n scopul general de asigurare a construirii 
func]iunii publice respective. 
 
 Lista obiectivelor propuse spre realizare conform strategiei locale 
privind accelerarea dezvolt\rii serviciilor comunitare de utilit\]i publice: 

- Modernizarea [i extinderea sistemului de iluminat public; 
- Modernizarea [i extinderea re]elei electrice; 
- Construc]ia unui complex de energie neconven]ional\; 
- Ini]ierea m\surilor `n vederea constituirii asocia]iei de Dezvoltare 

Intercomunitar\ [i a operatorului unic de operarea serviciului de 
canalizare [i alimentare cu ap\; 

- Alimentarea cu ap\ a localit\]ii Colone[ti din comuna Colone[ti; 
- Canalizare [i epurare ape uzate in localitatea Colone[ti; 
- Realizare re]ea de gaz metan; 
- Realizarea unui sistem integrat de colectare selectiv\ a de[eurilor; 
- Ini]ierea unui sistem local de penalizare a depozit\rii neautorizate a 

de[eurilor; 
- Realizare centre de valorificarea de[eurilor colectate selectiv; 
- Achizi]ionarea de mijloace de transport adecvate pentru transportul 

de[eurilor de la generatori la punctele de colectare; 
- Informarea [i preg\tirea popula]iei `n domeniul gospod\ririi 

de[eurilor menajere; 
- Educa]ia ecologic\ a copiilor `n toate formele de ǹv\]\mânt – 

includerea `n activit\]ile [colare a unor campanii de colectare selective 
a de[eurilor. 
 

 Extras din “STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALA A COMUNEI 
COLONESTI IN PERIOADA 2014-2020” 
 
OBIECTIVELE ŞI ACŢIUNILE PROPUSE: 
 

- AGRICULTUR Ă, SILVICULTUR Ă ŞI DEZVOLTARE RURAL Ă  
Optimizarea condiţiilor pentru sprijinirea activităţilor rentabile în zootehnie şi 
agricultură  
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Asistenţa acordată fermierilor în vederea întocmirii de proiecte viabile pentru 
obţinerea de finanţare nerambursabilă pentru modernizarea exploataţiilor  
Susţinerea înfiinţării de asociaţii a producătorilor comunei  
Încurajarea şi sprijinirea parteneriatului public - privat în vederea înfiinţarii unor 
ferme agrozootehnice  
Implementarea tehnicilor agricole moderne şi performante prin perfecţionarea 
continuă a pregătirii profesionale  

- INFRASTRUCTURA ŞI MEDIU  
Modernizarea drumurilor comunale  
Realizarea reţelei de canalizare  
Realizarea staţiei de epurare şi tratare a apelor reziduale  
Construcţie pod  
Organizarea sistemului de colectare selectivă, a spaţiului de depozitare temporară şi 
transportul deşeurilor  
Închiderea platformelor de gunoi  
Realizarea reţelei de distribuţie gaz metan  
Montarea unui post de transformare în comună în vederea îmbunătăţirii 
parametrilor curentului electric  
Lucrări de reabilitare si de extindere a reţelei de iluminat public  
Realizarea de alei pietonale în comună  

- ECONOMIC  
Sprijinirea firmelor locale prin asigurarea resurselor umane  
Susţinerea întreprinzatorilor străini care doresc să investească în zonă  
Valorificarea bunurilor şi serviciilor generate de capitalul natural din comună  
Încurajarea dezvoltării serviciilor din sectorul privat  
Sustinerea IMM-urilor  
Crearea cadrului prielnic pentru consultanţă în afaceri  

- EDUCAŢIE ŞI CULTUR Ă  
Reabilitarea, extinderea si dotarea cu utilitati a cladirilor in care functioneaza 
institutiile de invatamant din mediul rural  
-constructia de gradinite noi si dotarea acestora  
Reabilitarea, modernizare, constructia căminelor culturale in toate localitatile 
comunei  
Amenajare bază sportivă în comună  
Reabilitarea bisericilor  
Amenajarea şi dotarea unor centre de joacă şi recreere pentru copiii comunei  
Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii, diminuarea abandonului scolar  
Asigurarea transportului in comun pentru elevii si scolarii din satele comunei cu 
acces nelimitat la servicii de educatie  

- SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ  
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Construirea unui complex social care să cuprindă un cămin - azil pentru bătrânii 
comunei şi dotarea acestuia cu mobilier  
Construirea unui dispensar medical si dotarea acestuia  
Construirea unor cabinete stomatologice si farmacii in localitatile comunei  

- ADMINISTRA ŢIE PUBLIC Ă  
Dotări pentru intervenţii în caz de situaţii de urgenţă  
Dotare cu utilaje şi echipamente pentru serviciul de gospodărire comunală şi 
salubritate  
 

DURATA DE VIA ŢĂ A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
ECONOMICO – SOCIAL Ă  
Strategia de dezvoltare economico - socială a unităţii administrative teritoriale 
Colonesti cuprinde perioada 2014 - 2020, adică următoarea perioadă de planificare 
la nivel continental.  
Această perioada de planificare strategică a fost corelată cu perioada de planificare 
stabilită la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord - Est şi a Uniunii Europene, 
perioadă adoptată la nivel naţional şi regional. Strategia cuprinde obiectivele 
propuse a se realiza în comună pentru rezolvarea nevoilor identificate şi pe baza 
resurselor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiei.  
Perioada susmenţionată se suprapune cu procesul de planificare europeană şi 
contine etapa 2013 - 2020, ce coincide cu următorul ciclu de planificare european, 
când vor fi puse în practică conceptele europene de dezvoltare locală.  
Perioada vizată este caracterizată printr-o mutaţie şi o schimbare profundă în multe 
domenii, astfel încât nu se pot construi scenarii predictibile cu valabilitate până în 
2020. În ultimă instanţă dezvoltarea comunei Colonesti i va depinde de autorităţile 
locale în cea mai mare măsură, dar şi de alţi factori. Datorită situaţiei extrem de 
fluide şi a caracterului de noutate, autoritatea locală trebuie să fie foarte flexibilă şi 
adaptabilă la noul mediu de dezvoltare. Strategia îşi propune o inventariere a 
problemelor existente la nivel local şi furnizează posibile soluţii de rezolvare a 
acestora. Este evident ca in decursul anilor urmatori vor aparea mutatii 
semnificative, astfel incat va fi necesara o replanificare continua in funtie de noile 
evolutii.  
Prioritatile pe care le are in vedere strategia de dezvoltare sunt urmatoarele, 
urmand cursul prioritatilor de dezvoltare propuse de Strategia Europa 2020:  
-consolidarea cercetarii, dezvoltarii tehnologice si inovarii; 
-imbunatatirea utilizarii, calitatii si accesului la tehnologiile informatiei si 
comunicatiilor;  
-imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, a sectorului agricol 
(in cazul FEADR) si a celui de pescuit si acvacultura (pentru FEPAM);  



 97

-sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in 
toate sectoarele;  
-promovarea adaptarii la schimbarile climatice, a prevenirii si a gestionarii 
riscurilor;  
-protectia mediului si promovarea utilizarii eficiente a resurselor;  
-promovarea sistemelor de transport durabile si eliminarea blocajelor din cadrul 
retelelor de infrastructura;  
-promovarea ocuparii si sprijinirii mobilitatii fortei de munca;  
-promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei;  
-investitiile in educatie, competente si invatare pe tot parcursul vietii;  
-consolidarea capacitatii institutionale si o administratie publica eficienta.  
Managementul general al dezvoltarii socio-economice a comunei Colonesti 
necesita urmatoarele etape de abordare:  
1.Programare: este un proces extern autoritatii locale, fiind dependent de guvern; 
programarea a inceput inainte de aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. 
Prezenta strategie este produsul etapei de programare si propune un mod local de 
abordare a problematicii dezvoltarii locale.  
2.Initiere de proiecte: in aceasta etapa se elaboreaza propunerile de proiecte, 
documentatiile si cererile de finantare in functie de capacitatea localitatii de a 
acoperi cofinantarea proiectelor.  
3.Implementarea: in aceasta etapa se vor aplica proiectele ce vor fi selectate de 
catre finantatori. Perioada de implementare se va prelungi pana in 2020 conform 
regulilor de implementare deja schitate.  
4.Evaluarea: etapa de evaluare de la finalul proiectelor va masura impactul produs 
in dezvoltarea economico-sociala a comunitatii si va fundamenta dezvoltarea in 
urmatoarea etapa.  
Ciclul de proiect de va aplica pe toata perioada prognozata, dar se pot identifica si 
cicluri mai mici de evaluare si replanificare pas cu pas in limitele impuse de 
conditionalitatea programelor operationale. 

NIVELUL DE ÎNCADRARE A STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 
LOCAL Ă A COMUNEI COLONESTI ÎN PLANURILE DE DEZVOLTARE 
DE LA NIVEL EUROPEAN, NA ŢIONAL, REGIONAL ŞI JUDEŢEAN  
Strategia de dezvoltare locală a comunei Colonesti se încadrează în contextul 
strategic de dezvoltare durabilă a Uniunii Europene şi se aliniază la toate 
principiile şi cerinţele de dezvoltare specificate în: Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a Uniunii Europene, Planul de Dezvoltare Naţională 2014 - 2020, Planul 
de Dezvoltare al Regiunii Nord-Est 2014-2020 şi Strategia de Dezvoltare Durabilă 
a Judeţului Bacău.  
Principiile şi obiectivele strategice de dezvoltare economică şi sociala locală a 
comunei Colonesti, prezentate în acest document se regăsesc în toate documentele 
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de dezvoltare enumerate mai sus, acestea având ca scop final asigurarea unui cadru 
coerent de dezvoltare a comunităţii locale în vederea alinierii la standardele de 
viaţă ale unei societăţi europene.  

Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Colonesti cu Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene  
Obiectivele strategiei de dezvoltare locală a comunei Colonesti se încadrează în 
cele aferente Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene şi  
anume:  
- Protecţia mediului: protejarea capacităţii planetei de a susţine viaţa în toată 
diversitatea sa, respectul faţă de resursele naturale ale planetei şi asigurarea 
protecţiei şi îmbunătăţirii calităţii mediului; prevenirea şi reducerea poluării 
mediului şi promovarea producţiei şi consumului durabile pentru a rupe legătura 
dintre creşterea economică şi degradarea mediului;  
- Echitate şi coeziune socială: promovarea unei societăţi democratice, deschise 
incluziunii sociale, coezive, sănătoase, sigure şi drepte, respectând drepturile 
omului şi diversitatea culturală, care creează oportunităţi egale şi combate 
discriminarea în toate formele sale; 
- Prosperitate economică: promovarea unei economii prospere, inovative, bazate 
pe cunoaştere, competitivitate şi eco-eficiente, care să susţină un standard ridicat de 
viaţă şi calitatea ocupării forţei de muncă în toate regiunile Uniunii Europene;  
- Respectarea responsabilităţilor interna ţionale: încurajarea şi apărarea 
stabilităţii instituţiilor  
democratice în lume, bazate pe pace, securitate şi libertate; promovarea activă a 
dezvoltării durabile în toată lumea şi asigurarea corelării între politicile interne şi 
externe ale UE şi  
dezvoltarea durabilă globală.  
Principiile care guvernează aplicarea strategiei de dezvoltare durabilă sunt similare 
celor promovate în Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene.  
- promovarea şi protejarea drepturilor fundamentale;  
- solidaritatea între generaţii;  
- o societate democratică şi deschisă;  
- participarea cetăţenilor la deciziile administrative;  
- implicarea sectorului de afaceri şi a partenerilor sociali în implementarea 
strategiei;  
- buna guvernare şi coerenţa politicilor publice la nivel local;  
- integrarea (corelarea) politicilor publice;  
- utilizarea celor mai bune cunoştinţe existente;  
- principiul precauţiei;  
- principiul "poluatorul plăteşte".  
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Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Colonesti cu Planul 
Naţional de Dezvoltare 2014 - 2020  
PND este un concept specific politicii europene de coeziune economică şi socială 
(Cohesion Policy), menit să ofere o concepţie coerentă şi stabilă privind 
dezvoltarea statelor membre ale Uniunii Europene, transpusă în priorităţi de 
dezvoltare, programe, proiecte în concordanţă cu principiul programării fondurilor 
structurale. În contextul aderării României la UE în anul 2007, PND are rolul major 
de a alinia politica naţională de dezvoltare la priorităţile comunitare de dezvoltare.  
PND 2014-2020 reprezintă documentul de planificare strategică şi programare 
financiară multianuală, aprobat de Guvern şi elaborat într-un larg parteneriat, care 
va orienta dezvoltarea socio-economică a României. 
Prin obiectivele urmărite, Strategia de dezvoltare locală a comunei Colonesti se 
încadrează în demersurile urmate de Planul Naţional de Dezvoltare 2014-2020, 
care vizeaza reducerea cat mai rapida a disparitatilor de dezvoltare socio-
economica intre Romania si Statele Membre ale Uniunii Europene.  
În vederea atingerii obiectivului global şi a obiectivelor specifice, la nivel naţional 
s-au stabilit şase priorităţi de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, care re 
regăsesc şi la nivelul strategiei comunei Colonesti:  
- Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei;  
- Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport;  
- Protejarea şi îmbunătăţirea calităţii mediului;  
- Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şi incluziunii sociale şi 
intarirea capacitatii administrative;  
- Dezvoltarea economiei rurale şi creşterea productivităţii în sectorul agricol;  
- Diminuarea disparităţilor de dezvoltare între regiunile ţării.  

Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Colonesti cu Agenda 
21 şi Programele Operaţionale prin intermediul cărora se vor gestiona 
Fondurile Structurale şi de Coeziune  
În Strategia de dezvoltare locală a comunei Colonesti se regăsesc o serie dintre 
priorităţile naţionale de dezvoltare. Priorit ăţile naţionale de dezvoltare:  

• Creşterea competitivităţii economice şi dezvoltarea economiei bazate pe 
cunoaştere:  

o Creşterea competitivităţii prin îmbunătăţirea accesului pe piaţă al întreprinderilor, 
în special al IMM-urilor;  
o Dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere prin promovarea cercetării şi 
inovării şi accelerarea dezvoltării societăţii informaţionale;  
o Îmbunătăţirea eficienţei energetice şi valorificarea resurselor regenerabile de 
energie;  

• Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport:  
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o Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport trans-europene şi a 
retelelor de legatura; 
o Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport de interes naţional si 
imbunatatirea serviciilor aferente;  
o Dezvoltarea durabilă a sectorului transporturi.  

• Protecţia şi îmbunătăţirea calităţii mediului:  
o Îmbunătăţirea standardelor de viaţă prin asigurarea serviciilor de utilităţi publice 
la standardele de calitate şi cantitate cerute, în sectoarele de apă şi deşeuri;  
o Imbunatatirea sitemelor sectoriale de management de mediu.  

• Dezvoltarea capacitatii administrative si a bunei guvernari  

o Cresterea competitivitatii economiei agro-alimentare si silvice prin adaptarea 
ofertei la cerintele pietei;  

o Cresterea standardelor de viata in zonele rurale prin diversificarea activitatilor 
rurale;  

o Dezvoltarea economica durabila a fermelor si a exploatatiilor forestiere;  

o Promovarea initiativelor de tip „LEADER”  

o Asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii.  

• Diminuarea disparitiilor de dezvoltare intre regiunile tarii:  

o Imbunatatirea infrastructurii publice regionale si locale;  

o Consolidarea mediului de afaceri regional si local;  

o Dezvoltarea turismului regional si local;  

o Dezvoltarea urbana durabila;  

o Cooperarea teritoriala europena.  
 

Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Colonesti cu 
Strategia de dezvoltare durabilă a Regiunii Nord-Est  
Strategia de dezvoltare durabilă a Regiunii Nord-Est are ca obiectiv global 
creşterea standardului de viaţă al comunităţii şi dezvoltarea durabilă a Regiunii 
Nord-Est.  
Direcţiile strategice vizate de strategia de dezvoltare a Regiunii Nord-est sunt:  

• Dezvoltarea întreprinderilor şi afacerilor;  

• Adaptarea resurselor umane la cerinţele economiei de piaţă;  

• Promovarea regiunii.  
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Priorităţile vizate de Regiunea Nord-Est prin demersul strategic durabil sunt:  
• Dezvoltarea resurselor umane;  
• Dezvoltarea IMM-urilor;  
• Mediu;  
• Dezvoltarea zonelor rurale;  
• Dezvoltarea turismului  
• Dezvoltarea serviciilor sociale  
• Dezvoltarea infrastructurii rutiere şi edilitare.  

Se poate astfel observa că, prin prisma direcţiilor strategice urmărite, strategia de 
dezvoltare locală a comunei Colonesti se înscrie în traiectoria de dezvoltare vizată 
de Regiunea Nord-Est.  

Corelaţia Strategiei de dezvoltare locală a comunei Colonesti cu Strategia de 
dezvoltare durabilă a judeţului Bacău  
Având în vedere că Strategia de Dezvoltare Durabilă a judeţului Bacău pe 
intervalul 2014-2020 este în curs de elaborare, în acest moment nu este posibilă 
argumentarea corelaţiei strategiei de dezvoltare a comunei Colonesti cu aceasta.  
Trebuie însă specificat că strategiile de dezvoltare judeţeană urmăresc integrarea pe 
orizontală a planificarii dezvoltării economico-sociale la nivel teritorial, motiv 
pentru care strategiile de dezvoltare locale se înscriu în traiectoria impusă de 
administraţia publică de la nivel de judeţ. Mai mult, administraţia publică a 
comunei Colonesti a informat şi a solicitat sprijin de la autoritatea judeţeană în 
demersul de fundamentare şi elaborare a strategiei de dezvoltare locală.  

Principii care au stat la baza elaborării şi vor sta la baza implementării 
strategiei de dezvoltare locală a comunei Colonesti:  

• principiul descentralizarii procesului de luare a deciziei, prin trecerea de 
la nivelul central/guvernamental la cel regional si local;  

• principiul parteneriatului, prin crearea si promovarea de parteneriate 
între toti actorii implicati;  

• principiul planific ării, în vederea atingerii obiectivelor stabilite;  
• principiul co-finan ţării, adica obligativitatea contributiei financiare a 

diversilor actori implicati în realizarea programelor si proiectelor de 
dezvoltare;  

• promovarea coeziunii teritoriale prin intermediul unei dezvoltari socio-
economice echilibrate si de îmbunatatire a competitivitatii;  

• Durabilitatea, condiţii mai bune de trai pentru populaţia săracă precum şi 
un minimum de condiţii necesare pentru un trai decent şi pentru sănătatea 
şi bunăstarea tuturor;  
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• Competitivitatea, permite dezvoltarea economiei proprii în context 
regional, naţional şi chiar internaţional, promovarea unui sector privat 
productiv si competitiv;  

• Sprijin financiar, putere financiară care să faciliteze accesul la o 
varietate de surse financiare pentru a satisface nevoile de investiţii şi 
dezvoltare.  

• bună administrare, reacţia eficientă şi efectivă la problemele comunităţii  

• prin responsabilizarea autorităţilor locale şi parteneriatul cu societatea 
civilă;  

• Transparenţă şi obiectivitate, procesul trebuie să fie transparent şi să 
reflecte interesele comunităţii ca întreg;  

• Coerenţă şi continuitate, construcţia documentului de planificare nu 
înseamnă finalizarea procesului strategic; acest document trebuie să 
rămână deschis ideilor şi completărilor viitoare; promovarea si 
protectia drepturilor fundamentale ale omului;  

• solidaritatea în interiorul generatiilor şi între generatii;  

• cultivarea unei societăţi deschise şi democratice;  

• informarea si implicarea activă a cetăţenilor în procesul decizional.  
 
În implementarea programelor şi proiectelor ce se subsumează cadrului strategic al 
PND, va fi asigurată conformitatea cu legislaţia şi prevederile politicilor specifice 
în domenii orizontale precum ajutorul de stat, achiziţiile publice, protecţia mediului 
şi egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi.  
Ajutorul de stat. Consiliul Concurenţei este instituţia responsabilă pentru aplicarea 
politicii de concurenţă şi ajutor de stat. Schemele de finanţare şi secţiunile relevante 
ale cererilor de finanţare vor fi analizate de Consiliul Concurenţei prin prisma 
respectării regulilor de ajutor de stat aplicabile în perioada 2014-2020.  
Achiziţiile publice. Noua legislaţie cadru şi secundară în domeniul achiziţiilor 
publice fost finalizată în anul 2006 şi deplin armonizată cu acquis-ul comunitar. 
Începând cu anul 2007, toate licitaţiile de achiziţii publice, inclusiv cele din cadrul 
proiectelor finanţate din fonduri comunitare, vor respecta procedurile prevăzute în 
noua legislaţie. 
Protecţia mediului. Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) este 
responsabil pentru politica naţională din domeniul protecţiei mediului, precum şi de 
realizarea strategiei şi a reglementărilor specifice privind dezvoltarea şi 
armonizarea acestor activităţi cu cadrul general al politicii guvernamentale. 
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MMDD coordonează implementarea strategiei guvernamentale în domeniile de 
interes, reprezentând autoritatea de stat competentă în domeniul protecţiei 
mediului. Reprezentanţii autorităţilor de mediu (MMDD, Agenţiile Regionale de 
Protecţia Mediului) vor participa, unde este cazul, la comitetele de selecţie a 
proiectelor care vor fi stabilite la nivel local, precum şi la comitetele de 
monitorizare.  
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. Instituţia responsabilă pentru 
coordonarea politicilor naţionale referitoare la egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi este Agenţia Naţională pentru Egalitatea de şanse între Femei şi Bărbaţi 
(ANES). Reprezentanţii ANES vor participa, unde este cazul, la comitetele de 
selecţie a proiectelor care vor fi stabilite la nivel local, precum şi la comitetele de 
monitorizare. Criteriile de selecţie a proiectelor şi indicatorii de program/proiect 
vor integra, unde este cazul, aspectele privind egalitatea de şanse. 
 
PORTOFOLIUL DE PROIECTE PRIORITARE PENTRU PERIOADA 
2013-2020: 

• REALIZARE RE ŢEA DE ALIMENTARE CU AP Ă POTABIL Ă 
COMUNA COLONESTI, RE ŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE 
DE EPURARE ŞI TRATARE A APELOR UZATE  

• MODERNIZARE ULI ŢE COMUNA COLONESTI  
• MODERNIZAREA SISTEMULUI RUTIER  
• REALIZARE ALEI PIETONALE  
• REALIZAREA RE ŢELEI DE DISTRIBU ŢIE GAZE NATURALE, 

25 KM  
• LUCRĂRI DE REABILITARE ŞI EXTINDERE A RE ŢELEI DE 

ILUMINAT PUBLIC  
• AŞEZĂMÂNT CULTURAL ÎN COMUNA COLONESTI  
• REABILITARE ŞI MODERNIZARE A SCOLILOR DIN COMUNA 

COLONESTI  
• CONSTRUIRE CAPELA IN COMUNA COLONESTI  
• CONSTRUIRE CASA PRAZNICALA  

Proiecte de investiţii realizate până la finele anului 2013:  
• Construire sediu primărie în sat Coloneşti, comuna Coloneşti, judeţul 

Bacău.  
• Construire dispensar medical uman în sat Coloneşti, comuna Coloneşti, 

judeţul Bacău.  
• Modernizare târg săptămânal comunal.  
• Amenajare parc de joacă pentru copii în satele Coloneşti şi Călini. 

 



 104

 
IV. CONCLUZII {I M|SURI  

 
Unitatea teritorial-administrativ\ - comuna Colone[ti prezint\ condi]ii 

privind amenajarea [i dezvoltarea sa `n totalitate, neidentificându-se probleme 
referitoare la teritoriile administrative `nconjur\ toare. 

Exist\ posibilit\]i de dezvoltare economic\ [i social\, fiind asigurate 
amplasamente pentru construc]ii cu profil economic [i dispunând de resurse 
de munc\ corespunz\toare. 

Pentru materializarea [i sus]inerea unui program de dezvoltare, este 
necesar\ sus]inerea privatiz\rii, a ini]iatorilor de `ntreprinderi mici [i mijlocii, 
ce prelucreaz\ produsele specifice zonei, de origine animal\ sau vegetal\, 
reluarea me[tesugurilor tradi]ionale [i revitalizar ea unor vechi obiceiuri, 
retehnologizarea unit\]ilor existente. 

Propunerile P.U.G. sunt axate pe realizarea unei imagini `mbun\t\]ite a 
localit\]ilor componente din comuna Colone[ti [i a ridic\rii gradului de confort 
al locuin]elor. 

Se eviden]iaz\ necesitatea stabilirii direc]iilor de dezvoltare planimetric\ 
[i spa]ial\ a localit\]ilor. 

Se interzice realizarea construc]iilor sau amenaj\rilor cu func]iuni 
incompatibile cu zonificarea propus\. 
 Propunerile de `mbun\t\]ire a infrastructurii comu nei au rolul de a 
facilita evolu]ia `n plan economic, social [i urbanistic. 

~n acest scop se impune continuarea proiect\rii prin noi studii de 
specialitate care s\ fundamenteze [i s\ asigure dezvoltarea `n continuare a 
comunei: 

• planuri urbanistice zonale pentru zonele puse sub interdic]ie temporar\ 
de construire; 

• reactualizarea ridic\rilor topo la scara 1:5000 si 1:25000; 
• studiu de circula]ie; 
• studiu care s\ delimiteze eventualele zone posibil a fi afectate `n viitor 

de factori naturali de risc. 
Prin studiul PUG s-a avut `n vedere creerea condi]iilor favorabile de 

consolidare `n teritoriu a programului de dezvoltare prin: 
- Reglementarea si organizarea c\ilor de comunica]ie; 
- Organizarea [i dezvoltarea localit\]ilor; 
- Identificarea tipului de proprietate; 
- Determinarea circula]iei juridice a terenurilor; 
- Stabilirea de strategii pentru planificarea teritorial\ a intravilanelor 

prin zonificarea func]ional\ a teritoriului. 
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Din analiza multicriterial\ a situa]iei existente privind dezvoltarea de 
perspectiv\ rezult\ necesitatea reorganiz\rii intravilanului având ca motiva]ie: 

• concentrarea `n teritoriu; 
• scurtarea re]elelor tehnico-edilitare (electricitate, telefonie, gaz metan, 

ap\, canal) [i a c\ilor de circula]ie; 
• concentrarea obiectivelor de utilitate public\. 

• Priorit\]i de interven]ie `n func]ie de necesit\]i [i op]iunile popula]iei. 
 Sunt necesare urm\toarele: 

- Realizarea re]elelor tehnico-edilitare pentru deservirea `ntregului 
teritoriu intravilan al localit\]ilor; 

- Diminuarea pân\ la eliminare a surselor de creare a riscurilor 
naturale; 

- Reabilitarea tramei stradale existente; 
- Realizarea de investi]ii pe baza programelor guvernamentale; 
- Asigurarea cu terenuri bune de construc]ii pentru locuin]e [i utilitate 

public\. 
Din punct de vedere administrativ [i executiv, respectarea disciplinei `n 

constructii atât de c\tre factorii de decizie, cât [i de comunitate `n ansamblu 
sunt factori pozitivi de accelerare a transform\rilor dorite, de traducere `n 
realitate a reglement\rilor propuse prin prezentul studiu [i prin Regulamentul 
local de urbanism al comunei Colone[ti. 
 
 
       Intocmit,  
      s.arh. Pilat Beatrice 


